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ZZZZOV MED HAJERNE. Fra lørdag den 17. januar til søndag den 18. januar 2015 var 5. klasse
på en fantastisk tur til Kattegatcentret, hvor de legede biolog for en aften og sov med hajerne.
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Adresseliste
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 4027 0166.
Mette Emmerick, Overgårdsvej 32
Bredal, 7120 Vejle Ø. Tlf. 2612 5487
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. 3027 5291
Fodbold/kampfordeler:
Claus Brødsgaard,
Engumvej 91, Engum, 7120 Vejle Ø.
Tlf. 7589 6737
Svømning: Jesper Christensen,
Juelsmindevej 58, 7120 Vejle Ø.
Tlf. 7589 6181
Pentanque:
Villy Madsen, tlf. 7585 2900

Engum UI
HJEMMESIDE
Se Engum UI’s nye hjemmeside på
www.engum-ui.dk. Gør det til en god vane jævnligt
at tjekke hjemmesiden.
SOMMERFEST
Foregår i weekenden fredag den 12. juni til søndag
den 14. juni. HUSK at sætte kryds i kalenderen for
årets arrangement bliver endnu mere forrygende end
sidste år. Programmet er ikke endeligt endnu, men
følgende højdepunkter skal nævnes:
Fredag: Der fortsættes med et voksenarrangement.
Peter AG kommer og spiller sine kendte Gnagssange
i teltet, mens vi hygger os med mad og drikke.
Lørdag: Dagen starter med Engumløbet kl. 11.00. Igen
stor petanqueturnering. Levende musik. Turneringskampe i fodbold, ponyridning mv. Dagen sluttes med
grillfesten om aftenen.
Søndag afvikles DGI Engum Cup i fodbold, hvor der
forventes mere end 100 deltagere hold, så der bliver
masser af mennesker på stadion.
I løbet af weekenden er der udover de forskellige
aktiviteter masser af forskellige boder, hoppeborge,
fartmåler mv.
Der vil være masser aktivitet på stadion hele weekenden, så mød op og møde gamle og nye bekendte
fra dit lokale sogn.
Sommerfesten kan kun afvikles med hjælp fra en
masse frivillige. Der er mere end 100 vagter a 2-3 timer
som skal besættes. Send derfor allerede nu en mail til
Claus Brødsgaard, engumvej91@dlgmail.dk, hvis du
vil hjælpe. Du behøver ikke at være engageret i Engum
UI for at få en vagt, som kan være en god mulighed
for at lære nye mennesker at kende.
FODBOLDAFDELINGEN
Årets officielle træningsstart var for en gang skyld
timet samtidig med forårets komme. Der er en fornøjelse at komme i gang i plusgrader og på baner, som
er nogenlunde tørre.
SogneBladet

Fodboldafdelingen er Engum UI´s største afdeling,
hvilket også afspejler sig i aktivitetsniveauet, som er
stigende fra år til år. Aktivitetsniveauet stiger dog kun
i det omfang, det er muligt at gennemføre aktiviteterne med en passende kvalitet. I den forbindelse er
fodboldudvalget altid interesserede i gode ideer, men
må samtidig også meddele, at der til de gode ideer
gerne skal følge lidt frivillig hjælp.
Fodboldudvalget:
Claus Brødsgaard, tlf. 7589 6737,
e-mail: Engumvej91@dlgmail.dk
Allan Lykkebak, 4026 2565,
e-mail: allan.lykkebak@paperlinx.com
Hans Henrik Hansen, tlf. 2330 5981,
e-mail: jethansh@gmail.com
SERIE 5 OG MOTIONSFODBOLD
Foråret er endelig over os, græsset er grønt og seniorfodboldspillerne i EUI er godt i gang med forberedelserne til den nye sæson. Indledningen til denne blev
allerede sparket i gang lørdag d. 28. februar, hvor der
var officiel træningsstart. Der var et fint fremmøde,
og vi havde en god eftermiddag med træning i solskin. Efterfølgende bød EUI på suppe, hygge og dialog
om den kommende sæson i det flotte ny-renoverede
klubhus. Vi har gennem marts måned deltaget i en
træningsturnering for serie 5 hold og er p.t. ved at
pudse de sidste detaljer af inden turneringsstarten.
Vores seniorhold spiller i foråret videre i serie 5, hvor
holdet sluttede på en flot 2. plads i efteråret. Målsætningen i foråret bliver at slutte i top 4 og frem for alt
at undgå nedrykning. Desuden vil vi prøve minimum
at nå til tredje runde af DBU-pokalen. Dette afhænger
dog meget af om opbakningen til holdet kan opretholdes foråret igennem. Dels er vi ofte hæmmet af afbud,
og dels af at mange unge spillere desværre er flyttet
fra sognet eller er skiftet til andre klubber. Truppen
er således blevet noget smallere, mens gennemsnitsalderen og mængden af rutine er hævet betragteligt.
Om dette er nok til at opfylde målsætningen, må tiden
vise, men vi vil naturligvis gøre vores bedste. Jeg vil
i denne forbindelse gerne opfordre til, at alle seniorspillere i EUI tager et fælles ansvar for og bidrager til,
at vi kan stille et slagkraftigt hold hver uge! Husk på
”fællesskab er styrke”.
Motionsfodbolden fortsætter om mandagen kl. 20.00
- 21.30. Fremmødet plejer at stige foråret igennem, og
alle er som sædvanlig meget velkomne til at komme
ned og få spillet lidt bold uanset forudsætninger.
Motionsfodbolden er i høj grad medvirkende til at
bevare bredden i klubben og styrke det sociale fællesskab og netværk i lokalområdet. Holdet er også ”føde-

kæde” for serie 5 og +45-holdet, når disse mangler
spillere. Alle er derfor mere end velkomne også meget
gerne nye ansigter. Du forpligter dig ikke til noget.
Alder og ølmave er ingen undskyldning, og så slipper
du oven i købet lidt væk hjemmefra et par timer ,-)
På vores opstartsmøde besluttede vi i fællesskab at
ændre lidt på træningstiderne. Vi er klar over, at dette
har både positive og negative konsekvenser, men vi
håber, at I vil tage godt imod det nye tiltag. Målet er
at få flere til træning. Motionsfodbolden er som altid
på mandage kl. 20.00 - 21.30. Derudover er der træning på tirsdage og torsdage kl. 19.00 - 20.30. Alle er
velkomne på alle tidspunkterne også selvom tirsdag
og torsdag er tiltænkt de spillere, der ønsker at spille
kampe. Vi håber på, at der er spillere nok til alle tre
aftner. Vi prøver foreløbig denne nye struktur af i
foråret og evaluerer løbende på fremmødet. Det kan
derfor ikke udelukkes, at der kommer nogle justeringer. I kan holde jer opdateret ang. dette på vores
facebookside eller på hjemmesiden.
I finder de praktiske oplysninger på EUIs hjemmeside
www.engum-ui.dk/fodbold eller på vores Facebookside ”Engum UI serie- og mandagsfodbold”.
Med disse informationer vil jeg ønske jer alle en god
forårssæson i herresenior-afdelingen.
Vel mødt på Engum Stadion!
Morten Præstbro,
træner/holdleder EUI serie 5
Tlf. 29 86 78 42
morten.praestbro@skolekom.dk
UNGDOMSFODBOLD
Samarbejdet med Daugård IF er evalueret for år 2014,
og konklusionen er tilfredshed med samarbejdet som
fortsætter for årgangene 2003 til 2006. Årgang 2001
har samarbejde med Vejle Boldklub og generelt vil
vi i Engum UI samarbejde med andre klubber i det
omfang, at det giver mening for vore egne fodboldspillere.
Alle trænere fra sidste år fortsætter i år, og der er
desuden kommet et par ekstra til, Vi har et meget
kompetent trænerteam, som hele tiden bliver opkvalificeret med nye trænerkurser. Dette skulle gerne
betyde, at alle børnene får en god oplevelse til både
træning og kamp samtidig ved at de bliver dygtigere
til at spille fodbold.
For de yngste årgange er det træningen der er i fokus,
idet filosofien i DBU er, at kampene er noget sekundært. Dette betyder også, at resultaterne ikke registreres. Det er derfor vigtigt, at I som forældre bakker op
om dette synspunkt, således at det er spillet og ikke
resultaterne, der er i fokus.
Der vil som udgangspunkt blive afholdt forældremøder for alle hold. På disse møder afstemmes forvent-
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ningerne til den kommende sæson ligesom forskellige praktiske forhold afklares. Nærmere information
kommer fra de enkelte trænere.
Aktivitetsniveauet for de enkelte hold fastlægges af
trænerene og vil derfor variere, men der vil for alle
hold være mulighed for forskellig stævnedeltagelse
mv.
Se aktuelle træningssider på Engum UI’s hjemmeside.

vore yngste ungdomshold. Jeg hører gerne fra fodboldinteresserede forældre, som vi påtage sig at dømme
enkelte kampe. Kender du lidt til fodbold er opgaven
nem og du skal alligevel se dit barn spille kampen.
Er der ingen der melder sig, bliver det nødvendigt at
bestille sorte dommere med deraf forøgede udgifter,
som vil resultere i kontingentforhøjelser. Kontakt
derfor Claus Brødsgaard, tlf. 7589 6737.

FODBOLDSKOLE PÅ ENGUM STADION
Engum UI er i år så heldige, at DGI afholder fodboldskole på Engum Stadion i uge 27.
Dette års fodboldskole er for årgangene 2001 – 2007.
Fodboldskolen er igen i år allerede udsolgt og udvidet
med flere deltagere, så der er desværre ikke plads
til flere.

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. Der er også
link til siden fra Engum UI’s hjemmeside.

TURNERINGSAFVIKLING:
Træningskampene er startet for de ældste hold og
de flere træningskampe følger i april måned for de
yngre hold.
Turneringskampene afvikles som stævnedage for
3-mands og 5-mands med 3-4 stævne i løbet af foråret. 8- mands og 11-mands holdene spiller kampe
hver uge med start en gang i april. Antallet af spillere
på det enkelte hold er en del af JBU´s nye koncept,
hvor ideen er, at jo færre spillere på banen, jo mere
fodbold bliver der for den enkelte spiller.

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 foreningen har
også kugler, som kan lånes. Kontakt Villy Madsen for
nærmere oplysninger, tlf. 7585 2900.

DOMMERE TIL UNGDOMSKAMPE:
Engum UI skal selv dømme alle hjemmekampe for
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RENOVERING AF KLUBHUS
For dem som endnu ikke har været forbi Engum Stadion i år kan det kun anbefales at gåturen eller løbeturen lægges forbi med henblik på at se det seneste
nye tiltag i Engum UI.
Med sponsorstøtte fra Eurosteel Danmark A/S er hele

SogneBladet

klubhuset blevet ombygget indvendigt til et moderne
samlingssted for aktive idrætsudøvere, forældre, tilskuere og andre som har lyst til socialt samvær. Der er
skabt et stort lyst lokale, hvor der samtidig er mulighed for at hygge sig i sofaen foran fjernsynet eller
spille bordfodbold med kammeraterne.
Samtidig er vi så heldige, at vi har fået en aftale med
Betty Thrane, som vil sørge for salget i forbindelse
med de fleste hjemmekampe. Måske kommer der
også andre tiltag, som skal medvirke til at hele familien kan mødes på Engum Stadion.
Se fotos nederst på side 4 og 5.
TENNIS
Så er tiden ved at nærme sig, hvor det snart er muligt
at spille tennis. Hvis vejret er med os, så skulle banen
være klar i løbet af april måned. For at dette kan lade
sig gøre, kræver det dog, at banen bliver klargjort, og
der har jeg brug for din hjælp. Ukrudt skal fjernes, og
der skal lægges nyt lag grus på banen. Der er endnu
ikke fastsat en dato for dette, men jeg forventer, det
bliver en fredag eftermiddag i slutningen af marts eller
starten af april.
Jeg håber, der er mange, der har lyst til at være med
til tennis i år, så banen kan blive brugt. Hvis der er en,
der har lyst til at lære fra sig at sin tenniskunnen, så
kunne det være interessant, hvis der kan blive etableret træning for børn/voksne. Jeg hører allerede gerne
fra dem, der er interesseret i at spille og/eller som

gerne vil hjælpe til med klargøringen af banen. Se evt.
mere på EUIs hjemmeside under Tennis.
Mvh Jesper Stisen
EN STOR TAK TIL VORES
FAMILIESPONSORER 2015
Engum UI er en flerstrenget idrætsforening med følgende aktiviteter på programmet:
Fodbold, Badminton, Tennis, Gymnastik, Svømning
og Petanque.
Engum UI vil gerne sammen med Engum Skole være
samlingspunkt for det geografiske område Engum
Sogn. Vi arrangerer derfor forskellige aktiviteter ud
over de idrætslige aktiviteter.
Foreningens øvrige aktiviteter er blandt andet Banko,
Skt. Hans fest ved Ulbækhus, Badebro ved Ulbækhus
og ikke mindst hele Engum sogns sommerfest.
Vores ønske er at samle sognets kræfter, og arbejde
på at sikre overlevelse og udvikling af lokalområdet
og lokale aktiviteter.
En stor tak til vores familie sponsorer 2015 som medvirker til at muliggøre dette.
Mette og Vibeke Larsen
Anders Christensen + familie
Henrik og Karin Udby
Lene og Claus Brødsgaard
Marianne og Lars Iversen
Familien Rauff

APRIL MAJ JUNI 2015
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Nicolai K. Larsen
Familien Kirckhoff Petersen
Jens Øtker & Spartvart
Familien Qvist
Ønsker din familie at bidrage med et sponsorat, kan
du indbetale kr. 250,- til foreningens konto i Den
Jyske Sparekasse - 8131-0001936115 med angivelse
af familien´s navn

EUI - fællesskab er styrke...

Min. 20 deltagere ønskes, for at arrangementet gennemføres. Tilkendegivelse og tilmelding via Facebook
Begivenhed eller pr mail til engumskreativekvinder@
gmail.com. S.U. asap.
ps: er der tilstrækkelig forhåndsinteresse, vil vi vende
tilbage og bede om forhåndsbetaling. Pris ca 150 kr.
Har du spørgsmål eller gode ideer til fællesskabet,
kan vi kontaktes på
mail: engumskreativekvinder@gmail.com
Facebook-gruppe: Engums Kreative Kvinder

De bedste hilsner EKK /Helle Sennov

Engums
Kreative Kvinder
NYT FRA ENGUMS KREATIVE KVINDER
EKK er et lokalt tiltag for alle kvinder i vores sogn. Til
fremme af relationer. På tværs af sognet. På tværs af
alder. På tværs af interesser. Vil du være med?
Onsdage
Med succes er motionsarrangementet fortsat i 2015,
onsdage i gymnastiksalen. Knap 20 glade kvinder har
tilmeldt sig og er begejstrede for anstrengelserne.
Hver 4. tirsdag
Kreative caféaftener har også set dagens lys, og vi
mødes den sidste tirsdag i måneden i konfirmandstuen. Medbring dine kreative kreationer, få inspiration
af de fremmødte kvinder og naturligvis en hyggelig
sludder hen over kaffe og ”nål & tråd”.
2. søndag i måneden
Kom og deltag i en rask gåtur i de lokale grønne omgivelser tæt ved Ulbækhus. Ruten er kuperet og varer
godt halvanden time. Mødested er ved telefoncentralen i starten af Skibsholtvej i Assendrup.

Onsdagsklubben
PROGRAM FOR ONSDAGKLUBBEN I ENGUM
Mødested Engumhus.
1. april - Påske
Ingen onsdagsklub.
8. april - Forårsfest.
Vi mødes kl. 13, tag selv drikkevarer med
Der er tilmelding - Prisen oplyses senere..
20. maj - Udflugt.
Program følger.
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

Tapasaften II
Dette er en gentagelse! Få inspiration og socialt samvær, i lokale rammer med lokale kvinder. Vi mødes
i skolekøkkenet på Engum Skole og tilbereder gruppevis 2-3 tapasretter. Efterfølgende er der fællesspisning. Egne drikkevarer medbringes. Har du tid
og lyst?
6
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Onsdag den 3. juni
Møde ved Tove Pedersen
Emne: Spejlinger
Onsdag den 10. juni
Møde ved frimenighedspræst Simon Nielsen, Vejle

Engum Sogn
INDRE MISSION
Onsdag den 15. april
Møde ved Erik Mathiassen
Onsdag den 22. april
Møde ved valgmenighedspræst
Roar Steffensen, Hedensted
Emne: Lev som lysets børn – Ef. 5,8-20
Onsdag den 6. maj
Møde ved Golriz Ghozati fra Åbne Døre, Århus
Emne: Forfulgte kristne
Fredag den 29. maj
En aften for hele familien. Nærmere program følger

Møderne starter kl. 19.30 i Bredal Missionshus,
Skolebakken 1.
ENGUM GOSPELKOR
Kom til gospelkoncert med Engum Kirkes Gospelkor
tirsdag den 5. maj kl. 19.30 i Engum Kirke
Koncerten byder på numre lige fra stille til svingende
gospel, solistnumre og fællessang.
Vel mødt til en forrygende oplevelse.

APRIL MAJ JUNI 2015

Med venlig hilsen
Susanne Hjort Jensen
Tlf. 50951162
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Engum Sogn
Lokalhistoriske
Forening
Engum Sogn Lokalhistorisk Forening:
Tak for de mange positive tilkendegivelser til bestyrelsen for kalender 2015, hvoraf der kun er enkelte
tilbage til salg på Engum skole og Vejle Stadsarkiv.
På generalforsamlingen i januar sørgede Jette Møller
Lange og kollegaer for fin musikledsagelse, medens
Bjarne Duedahl gav de ca. 50 fremmødte et indblik i
interessante og mindre kendte sider af hjemstavnsdigteren Anton Berntsen – krydret med anekdoter.
Efter at have udført et stort arbejde for det lokalhistoriske i sognet gennem mange år ønskede Erling
Nielsen og Frede Brødsgaard at blive løst fra bestyrelsesarbejdet. Nyvalgt til bestyrelsen blev Lis Fredholm
og Vagn Åge Jensen – begge fra Bredal.
Bestyrelsen består herefter af :
Anna Marie Hansen, Engum
Lene Gjengedal, Bredal
Lis Fredholm, Bredal
Vagn Åge Jensen, Bredal
Gunnar Skibsholt, Assendrup 20167320

21607450
40341948
28577433
20255261

Kontakt venligst bestyrelsen vedrørende materiale og
billeder, der kan være med til at tegne et billede af livet
i Engum Sogn – om lokalområdets beboere, erhverv,
foreninger, begivenheder og meget mere.

Gunnar Skibsholt, formand.

Den 1. maj – Store Bededag – konfirmeres i Engum kirke:
Christian Minor Brødsgaard, Engum
Daniel Michael Clafton, Bredal
Freja Bøgelund Dørr, Bredal
Amalie Skylvad Hansen, Bredal
Markus Kristoffer Hansen,Vejle.
Benedikte Harttung, Barritskov
Amalie Bech Jensen, Bredal
Jakob Bull Jensen, Bredal
Kristian Hjort Jensen, Bredal
Johan Lolk Larsen, Bredal
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Philip Kristoffer Lindgren Larsen, Tornsbjerg
Kristine Meinert Nielsen, Bredal
Marius Steen Sandvei Nielsen, vejle
Natasja Rasmussen, Bredal
Helena Bjørn Juhl Schmidt, Bredal
Oliver Knudsen Schrøder, Assendrup
Emilie Høg Sørensen, Bredal
Mads Sørensen, Assendrup
Noah Sebastian Skjærbæk Weng, Bredal

SogneBladet

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’

APRIL MAJ JUNI 2015
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Arkitektfirmaet
BØGELUND ApS
Fra idè til virkelighed, når form og funktion skal hænge sammen.
Skitsering, projektering og gennemførelse af dit byggeprojekt.
Kontakt os på tlf. 3113 9050 / mail: steen@ark-bogelund.dk

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 Foråret 2015
Foråret varsler forandring…om lidt pibler anemonerne frem af jorden….og vi går lysere tider i møde.
På Engum Skole står vi på mange måder i denne forandringens tid med både glæde og vemod.
Efter vinterferien bød vi velkommen til Jette vores
nyansatte ledende pædagog, hvilket samtidig betød
et farvel til Betty, der efter 24½ år ved Engum Skole
havde valgt at gå på pension.
Fredag d. 27. februar sagde vi farvel med pomt og
pragt ved et festligt morgenbordsarrangement i gymnastiksalen. Lækre rundstykker, flotte gaver rørende
taler og masser af hjertevarme fyldte salen.
Det ene hurraråb efter det andet og som højdepunkt
elevernes tegninger og klassernes sang til Betty.
Lad nu sangen, digtet på melodien ” Anemonesangen
” fortælle, hvad ikke kan siges med almindelige ord.
Fra 0. klasse.
Du er sjov og finder tit på lege
Også lidt bestemt- især når vi skal feje
Bombebold i salen det er sagen
Dommeren er sød du hjælper heledagen.

Omkvæd:
Kæ-reste Betty
Held og lykke på din vej
Kæ-reste Betty
Ved du godt at vi vil savne dig
Fra 1. klasse
Der er mange ting som du er go til
Danse, sy at hjælpe mig og finde på spil
Hår og tøj er pænt, du har en go stil
Altid tid til mig, et kram og så et kys til
Fra 2. klasse
Betty vi er rigtig glade for dig
Gang-betjenten som kan finde på en sjov leg
Kærligt, ærligt, med et SFO hej
Du forstår os børn og viser en go vej.
Fra 3. klasse
Betty er så fuld af kram og humor
Søde smil og skrappe toner vil vi savne
Mange år er gået – gyldent hjerte
Fyldt med børn og voksne- du er bare nice
Fra 4. klasse
Betty du har gjort os alle glade
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Du har været ved os rigtig mange dage
Skrap og truet os med mange kysser
Trøstet os og sønderjyde bedsteagtigt
Fra 5. klasse
Du er sød og rar og du er kærlig
Når man snakker med dig er du altid ærlig
Man kan sige du er Engums engel
Og jeg ved, at du vil passe på mig
Fra 6. klasse
Betty du er bare rigtig særlig
Og som oftest er du også meget kærlig
Sjette klasse synes du er herlig
Men nu er din tid i Engum færdig.
Ja sangen siger umådelig meget og lad nu også et
par billeder tale sit tydelige sprog. Dage sluttede for
Betty senere, først med en lille personalekomsammen
i Multirummet og siden et festligt slutfarvel i SFO.
Nu er det så blevet hverdag igen. Mange projekter
er sat i søen, især med hensyn til skolens fysiske
rammer, hvilket vi vil vende tilbage med nærmere
beskrivelse, når tid kommer.
Vi vil slutte for denne gang med en præsentation af
Jette Lehmann, der jo som sagt trådte ind ad døren
umiddelbart efter vinterferien. Vi ønsker alle Jette et
stort velkommen med ønsket om et godt samarbejde
i årene fremover.
Med venlig hilsen og go' påske fra os alle ved Engum
Skole.
Peter Madsen Boutrup Skoleleder
Kære forældre og børn på Engum Skole
og i Engum, Bredal og Assendrup
Jeg hedder Jette Lehmann og er fra den 15. februar
2015 ansat som Ledende Pædagog på Engum Skole
og SFO.

Jeg er 49 år gammel og bor i Fredericia. Jeg har tidligere
været ansat i en lignende stilling på en anden skole i
Vejle kommune igennem mere end 5 år.
Inden da, har jeg været daginstitutionsleder i et par
år og før det, souschef i en SFO/Skole igennem 6 år,
begge dele i Fredericia Kommune.
Jeg er uddannet pædagog og har inden jeg blev leder,
arbejdet i forskellige daginstitutioner i Fredericia.
Jeg er gift og har 3 børn, de to er stadigt hjemmeboende. Jeg laver lidt bestyrelsesarbejde i den lokale
gymnastikforening, syr, passer hus, hund og have.
Jeg er så heldig, at jeg har arbejdet tæt sammen med
Betty de første 14 dage, så jeg har allerede en masse
viden om Engum Skole og SFO.
Jeg er blevet taget rigtigt godt imod på Engum Skole
og SFO, af børn, medarbejdere og forældre. Det skal
I have en stor tak for. Det er nemt at føle sig velkommen her.
Jeg synes allerede, at jeg kender skole og SFO godt, og
nu glæder mig til at lære området at kende.
Venlig hilsen Jette

Engum Sogn
Lokalhistoriske MASKINFABRIKEN BREDAL
v/ Sørensen og Buhl Jensen . Bredal . 7120 Vejle Ø
Forening
ALTID RENE

Nettopriser
v/
Hornsyld

- på benzin og diesel
- men også på DAGLI’VARER
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BYGNINGSVEDLIGEHOLD
TEKNIK ENTREPRISE
RÅDGIVNING · PROJEKTERING
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Niels Peter Enevoldsen · Tlf. 4041 4939
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Flemming Tidemann · Tlf. 4041 4001
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Tlf.: 75 82 22 99
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Zzzzov med hajerne
Fra lørdag den 17. januar til søndag den 18. januar
2015 var 5.klasse på en fantastisk tur til Kattegatcentret, hvor de legede biolog for en aften og sov med
hajerne.
Eleverne var vilde med arrangementet, hvor de dissekerede blæksprutter, fodrede fisk, og fik viden
om livet i havet, inden de tog den stor hajeksamen
i søstjerneløbet. Eksamen udløste diplom til alle og
adgang til Kattegatcentret i det kommende år.
Børnene tilbragte natten i deres soveposer rundt
omkring den store hajtank i Kattegatcentret, og klassen er ude at sige godnat til hajerne. På strømpefødder og bevæbnet med lommelygter listede de rundt
blandt hajer og tropefisk i det nattemørke Kattegatcenter.
Søndag hoppede vi ud af soveposerne kl. 5.45, spiste
morgenmad og sagde farvel til rokker, krabber og de
mange hajer. En dejlig oplevelse rigere med meget
engagerede og spørgelystne børn, meget læring og
en fælles klasseoplevelse som styrker sammenholdet.
Fakta:
• Zzzzov med hajerne har i mere end 10 år været Skoletjenestens mest populære aktivitet i Kattegatcentret. 2.200 skoleklasser fra hele Danmark har rullet
soveposerne ud ved hajtanken siden 1998. Det er
mere end 56.000 danske skoleelever i perioden.
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• Eleverne får et diplom med hjem fra Zzzzov med
hajerne, som sikrer dem gratis adgang på Kattegatcentret et år frem.
• 14.000 skoleelever fra hele Danmark benytter
sig årligt af Skoletjenestens mange tilbud. Heraf
overnatter ca. 10.000 børn sammen med hajerne i
Kattegatcentret. Resten har i dagtimerne lært om
hajer, sæler, blæksprutter, iltsvind og meget mere.
• 6 centimeter skiller eleverne fra hajerne. Så tykke
er akrylruderne i tunnelen under den store hajtank.
De holder både hajer og 550.000 liter tropevarmt
saltvand inde i den store hajtank. I Oceanariet presser 1½ million liter vand ind mod ruderne.
• Kattegatcentret er Danmarks største hajcenter. I de
store tanke og akvarier er der omkring 20 hajarter:
både tropiske hajer og koldtvandshajer.

Lokalråd i Engum
LOKALRÅD FOR ENGUM SOGNS LANDSBYER
Vær med til at udvikle og fremtidssikre vores lokalsamfund.
Kom til indledende møde om et lokalråd for hele sognet tirsdag den 21. april kl. 18:00-19:00 på Engumhus.
Alle er velkomne.
Der vil være børnepasning på skolen.
For spørgsmål kontakt:
Morten Rask, bestyrelsesformand for Engum Skole
på 61 99 15 20 Eller Jacob Lund, bestyrelsesformand
for Engum Børnehave på tlf. 23 29 48 18

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 hjemmeside kan du læse, hvad nogle af vore kunder udtaler om samarbejdet med os.
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Karen Hansen Lyse

Registreret Revisor og indehaver
Erhvervsvej 2
8721 Daugård
Tlf.: 7589 6066
ER DIN NØGLE TIL
FORSTÅELIG RÅDGIVNING
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Aktivitetskalender
MARTS
28.
30.

Fodbold på Engum stadion
Fodbold på Engum stadion

APRIL
1.
4. 11.00
8. 13.00
10. 18.30
11. 10.00
12. 14.00
15. 19.00
21. 18.00

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

22. 19.00
25. 10.00
28. 19.00

Ingen onsdagsklub
Fodbold: Serie 5 - Vejle FC
Forårsfest, Onsdagsklubben
Tapasaften II, Engums Kreative Kvinder
Fodbold: U14 M – FC Skanderborg
Gåtur, Engums Kreative Kvinder
IM møde
Indledende møde om et lokalråd
for hele sognet
IM møde
Fodbold: U14 M – Hedensted IF
Caféaften, Engums Kreative Kvinder

MAJ
5. 17.30
6. 19.00
9. 14.00
10. 14.00
16.
20.
23. 10.00
29. 19.00

Fodbold: U14 M – Horsens FS
IM møde
Blomster. Besøg hos Gartneri Egelund, Engums Kreative Kvinder.
Gåtur, Engums Kreative Kvinder.
Din Nødhjælp-arrangement
Udflugt, Onsdagsklubben
Fodbold: U14 M – Odder GIF
IM møde

JUNI
3. 19.00 IM møde
10. 19.00 IM møde
Fredag 12. - søndag 14.: Sportsfest i Engum UI
Mandag 29. juni – Fredag 3. juli: Fodboldskole i Engum UI
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I KALENDEREN
FREDAG AFTEN DEN 12. JUNI.
Teltet danner ramme om
to store musikalske oplevelser
dels PETER A.G. samt
bandet METROPOL med
Søren Sønderskov på guitar!

TIRSDAG
16. JUNI 2015
Materiale til bl
adet
bedes sendt på
mail:
hhha@jyskem
edier.dk

