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HJEMMESIDE
Se Engum UI’s nye hjemmeside på
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 
hjemmesiden. 

FODBOLDAFDELINGEN
Fodboldafdelingen er Engum UI's største afdeling, 
hvilket også afspejler sig i aktivitetsniveauet, som 
er stigende fra år til år. Aktivitetsniveauet stiger 
dog kun i det omfang, det er muligt at 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,
e-mail: Engumvej91@dlgmail.dk
Allan Lykkebak, tlf. 4026 2565,
e-mail: allan.lykkebak@paperlinx.com
Hans-Henrik Hansen,
tlf. 2330 5981,
e-mail: jethans@gmail.com

EUI Serie 5 og motionsfodbold
Forårssæsonen i serie 5 er nu veloverstået, og 
det er tid til at nyde sommeren. Som omtalt i det 
seneste nummer af sognebladet var målsætningen 
for foråret at slutte i top 4 og undgå nedrykning. 
Dette lykkedes på fornem vis, da det blev til en 
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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 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
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fin tredjeplads i rækken. Et andet delmål var at nå 
til tredje runde af DBU-pokalen, men her blev vi 
desværre slået ud efter anden runde. Alt i alt har 
holdet leveret en god indsats gennem hele foråret. 
Vi lagde stærkt fra land og lå en periode på første-
pladsen, men skader, afbud og en væsentlig højere 
gennemsnitsalder end de fleste af modstanderne 
gjorde, at vi samlet set må være godt tilfredse med 
vores slutplacering. Generelt har vi haft for stor 
udskiftning fra kamp til kamp, og det har selv-
klart haft betydning for stabiliteten på holdet. Jeg 
vil i denne forbindelse igen gerne opfordre til, at 
alle seriespillere i EUI tager et fælles ansvar for 
og bidrager til, at vi kan stille et slagkraftigt hold 
hver uge i efteråret. Måske giver det sig selv, da vi 
ifølge jungletrommerne får en del tilgange af unge 
spillere efter sommerferien, heriblandt også nogle 
tidligere EUIere. Det bliver spændende at se, da det 
kan få stor indflydelse på intensiteten til træning 
og vores ambitioner for efterårssæsonen, som i så 
fald bliver at spille med om oprykning til serie 4. 
Jeg vil gerne takke alle jer spillere, der har bidraget 
til holdet i løbet af foråret. I har alle sørget for at 
vores kampe kunne gennemføres, og at Engum UI 
er vellidt og har et godt og fair ry blandt de øvrige 
klubber.

Herrer Serie 5 - Forår 2015 (Pulje 138)
 Klub K V U T Score P
1 Løsning IF 10 9 1 0 37- 7 28
2 Holdet Vejle 10 5 1 4 33-27 16
3 Engum UI 10 4 1 5 25-30 13
4 Uldum IF 10 4 1 5 29-29 13
5 Rask Mølle OIF 10 2 3 5 24-30 9
6 Sole IF 10 2 1 7 9-34 7

Motionsfodbolden
om mandagen har i perioder været ramt af begræn-
set fremmøde pga. de ændrede træningstider. Det-
te er naturligvis beklageligt, men p.t. har vi ikke 
talt om at ændre træningstiderne i efteråret. Der 
er stadig en del ubekendte faktorer, som kan få 
betydning. Fx kunne det tænkes, at flere spillere 
vil komme om mandagen, hvis nu de mange nye 
unge skifter til serieholdet? Vi ser tiden an og eva-
luerer løbende, og I kan holde jer opdateret med 
på vores facebook-side. Husk at netop mandags-/
motionsfodbolden er for alle uanset forudsætnin-

ger. Motionsfodbolden er i høj grad medvirkende 
til at bevare bredden i klubben og styrke det sociale 
fællesskab og netværk i lokalområdet. Holdet er 
også jævnligt ”fødekæde” for serie 5 og +45-holdet, 
når disse mangler spillere. Alle er derfor mere end 
velkomne også meget gerne nye ansigter. Du for-
pligter dig ikke til noget. Form, alder og ølmave er 
ingen undskyldning. Der trænes mandage fra kl. 
20.00 - 21.30. 
Slutteligt vil jeg lige gøre opmærksom på, at vi 
i sommerferieperioden kun træner en gang om 
ugen. Det bliver mandage kl. 20.00 - 21.30, hvis 
vi er nok. Fra august bliver træningstiderne igen 
mandage kl. 20 - 21.30, tirsdage kl. 19.00 - 20.30 
og torsdage kl. 19.00 - 20.30. Alle er velkomne på 
alle tidspunkterne. Det kan ikke udelukkes, at der 
kommer nogle justeringer, men igen kan I holde 
jer opdateret ang. dette på vores facebookside eller 
på hjemmesiden.
I finder de praktiske oplysninger på EUIs hjem-
meside www.engum-ui.dk/fodbold eller på vores 
Facebookside ”Engum UI serie- og mandagsfod-
bold”. 
Med disse informationer vil jeg ønske jer alle en 
rigtig god sommer og vel mødt til en spændende 
efterårssæson! 

Morten Præstbro, træner/holdleder
Engum UI's erie 5

tlf. 29 86 78 42
morten.praestbro@skolekom.dk

Veteraner:
Veteranholdet, +45 har i foråret spillet i områdets 
bedste række. Niveauet har været lige en tand for 
højt, hvilket har betydet færre sejre end neder-
lag. En af grundene hertil er dog også, at vi spiller 
offensivt fodbold, hvilket i nogle kampe er blevet 
straffet med en del kontramål imod. Efter sommer-
ferien starter en ny turnering, hvor alle deltager-
hold starter i nye puljer.  Der er fast kampdag om 
torsdagen. Træning er mandag kl. 20.00 – 21.30, 
hvor alle er velkomne - eller tirsdag kl. 19.00-20.30.

Ungdomsfodbold
Forårssæsonen er afsluttet med en meget fin udvik-
ling for børne- og ungdomsfodbolden i Engum. 
Der er træningsmæssigt præsteret på højt niveau, 
hvilket har betydet meget fine sportslige resultater 
for holdene. Her tænkes ikke kun på placeringer 
i turneringen, idet disse ikke offentliggøres for de 
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yngste hold, men primært på den spillemæssige 
udvikling af både den enkelte spiller og holdet.

Som afslutning på forårssæsonen deltog mere end 
75 spiller fordelt på 7 hold i Kerteminde Cup fra 
den 27. til den 29. juni. En stævne, hvor også de 
sociale på det enkelte hold og mellem holdene var 
i højsædet.

Også i år er der fodboldskole i Engum. 93 deltagere 
træner under ledelse af 12 instruktører mandag til 
fredag i uge 27. 

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

Det skal være sjovt at spille fodbold i Engum UI 
og der skal være plads til både dem der vil spille 
fodbold på et højt niveau og den som bare gerne vil 
spille fodbold. Det sociale aspekt er vigtigt, når der 
spilles fodbold i Engum UI. Vi har derfor arbejdet 
med et koncept for ungdomsfodbolden, fra U13 og 
op, i Engum UI. Konceptet omfatter de hold, vi har 
i klubben, altså U13 og U15. For de bedste på de to 
årgange gælder at U13 deltager på højeste niveau i 
Jylland, mens U15 efter oprykning i foråret spiller 
på næsthøjeste niveau i Jylland. På begge årgange 
er desuden et hold i en lavere række, så der er 
fodbold for alle.

Konceptet kan bedst beskrives med udsagnet ”Eli-
tefodbold med et socialt aspekt”. Dette betyder, at 
Engum UI for U13 og U15 tilbyder fodbold på høje-
ste niveau samtidig med, at der også er muligheder 
for dem som gerne bare vil spille fodbold. Desuden 
arrangeres for alle spillere i årgangen fælles sociale 
arrangementer.

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.

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 over kr. 30.000 i støtte fra ordningen.
Få et OK Benzinkort til billig benzin og diesel, og 
støt Engum UI 
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

Hvis du allerede har et OK-kort kan du også knytte 
kortet til Engum UI, hvorefter vi også får støtten 
på 6 øre pr. liter brændstof.

NYT
Vores OK aftale omfatter nu også mobilaftaler eller 
elaftaler med OK. Så hvis du køber mobiltid eller el 
hos OK og vil støtte Engum UI yderligere kan du 
knytte din aftale til Engum UI. Vort aftalenummer 
hos OK er 56 07 70.

EN STOR TAK TIL VORES 
FAMILIESPONSORER 2015
Engum UI er en flerstrenget idrætsforening med 
følgende aktiviteter på programmet:
Fodbold, Badminton, Tennis, Gymnastik, Svøm-
ning og Petanque.
Engum UI vil gerne sammen med Engum Skole 
være samlingspunkt for det geografiske område 
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Engum Sogn. Vi arrangerer derfor forskellige akti-
viteter 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 
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...

VINTERAKTIVITETER 2015/2016
Gymnastik
Der er mulighed for mange 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 Chri-
stensen på tlf. 7589 6181 for nærmere oplysninger.

SOMMEREFEST 2015
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 
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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.
Konceptet for årets arrangement fulgte de senere 

års koncept og med de positive tilbagemeldinger 
bliver der nok ikke ændret meget i hovedlinjerne.
Fredag var koncert med Peter AG og Rust, der 
begge gav en forrygende optræden. Peter AG med 
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mange Gnags numre og små historier og Rust med 
dansevenlig musik. Det bliver spændende hvad 
der kommer på programmet næste år, men årets 
succes forpligter.

Lørdag er Engumløb, pentanqueturnering, turne-
ringskampe i fodbold og hyggelig familiegrillaften. 
Der var i år lidt færre løbere til Engumløbet og 
familieaftenen var lidt ramt af den store deltagel-
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se i fredagens arrangement og et par andre lokale 
arrangementer. God mad og hyggeligt samvær skal 
være kendetegnet for lørdag aften så vi håber på 
et fyldt telt igen til næste år.

Søndagen stod i fodboldens tegn, idet årets DGI 
Engum Cup havde deltagelse af 100 hold som lagde 
beslag på alle tilgængelige grønne arealer fra 9.30 
til 18.00. 



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 2015



   

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

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
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Skoleåret 2014-15 er nu ved at være slut. På Engum 
Skole fik vi skubbet reformen af Folkeskolen godt 
i gang og fremadrettet er vi nu på vej over i et nyt 
skoleår, hvor vi bestemt vil lægge os i selen for at 
tage næste skridt i retning af endnu mere fokus på 
faglighed og arbejdet med at sætte mål for børne-
nes læring. Set i bakspejlet har der været mange 
forandringer og alle har vist stor tålmodighed og 
vilje til at justere under vejs. Vi er med andre ord 
på en stadig rejse for at sikre kernen i reformen, at 
alle børn skal blive så dygtige som muligt.
En af de ting vi glæder os rigtig meget til i det kom-
mende skoleår er en ventende mulighed for at blive 
stærkere på det naturvidenskabelige fagområde. 
Vejle kommune bevilgede 10 mio. kr. til opgrade-
ring af faglokaler på skolerne. Vi var så heldige at 
få del i disse midler, hvilket betyder at der lige nu 
arbejdes på en omlægning af allerede eksisterende 
lokaler til naturvidenskab.  Med udgangspunkt i 
et budget på 2 mio. kr., er der nu lavet planer for 

en ombygning, der kan igangsættes så hurtigt som 
muligt og med ønsket færdiggørelse og ibrugtagen 
omkring efterårsferien.
 Planen er at det tidligere personalerum, som vi 
nu kalder ” Multirummet ” omdannes til et fuldt 
moderne Nateklokale, hvorfra der vil blive adgang 
via en trappe til det grønne areal omkring gymna-
stiksalen. Her vil der bruge mulighed for at arbejde 
med udendørs læringsaktiviteter.  I forbindelse 
med dette udendørsområde er planen også, at de 
gamle depotlokaler omkring skolegården ombyg-
ges til at rumme faglokaler til det grovere. Disse 
lokaler, der faktisk er ”gårdtoiletter ” fra en svun-
den tid, får derved mulighed for at live op i en 
moderne tid, hvor det er naturligt at gå på opda-
gelse i naturen, hvor der er masser af materiale at 
tage med hjem til nærmere studier. 
Projektet rummer endvidere en anden og lige så 
positiv mulighed for at få opgraderet vores hjem-
kundskabslokale til et mere tidssvarende ” Madla-
boratorium ”  Når forandringsprocessen  er færdigt, 
vil man således kunne opleve et sammenhængen-
de og yderst brugervenligt læringsmiljø, med mas-

Engum Skole
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ser af spændende anvendelsesmuligheder. Når 
den tid kommer, vil vi glæde os til at præsentere 
hele herligheden, og vi håber endvidere at kunne 
perspektivere bestræbelserne i et lige så spænden-
de lokalt projekt omkring oprensning af en hidtil 
ukendt lille sø ved Engum Præstegård. Det vil 
række for vidt her og nu at beskrive dette projekt 
og henviser derfor til en præsentation på Engum 
Skoles Facebookside  https://www.facebook.com/
engumskolevejle. I en artikel bragt i Vejle  Amts 
Folkeblad d. 22. maj fortæller både Skole og Bør-
nehave her om  spændende aktiviteter.
Opsummeret har skoleåret givet plads til både 
fest og aktiv hverdag. Igen i år valfartede børn og 
forældre til en fantastisk skolefest i marts måned. 
Der har været masser af ture ud af huset og lige så 
mange solide dagligdage, hvor børnene har funge-
ret optimalt i trivselsfyldte fællesskaber omkring 
læring.

Vi har været gennem en evalueringsfase, hvor bl. 
a. forældre ved skolen har haft mulighed for at 
give udtryk for deres tilfredshed med skolen. Igen 
må vi konstatere, at såvel skole som børnehave 
nyder en flot positiv bevågenhed fra brugerne….
jer forældre, som bl.a. læser dette indlæg. 
Til jer alle, kan vi kun sige stor  tak og velkommen 
tilbage efter en snarlig sommerferie. Vi glæder os 
til fortsat at lade os inspirere af jer i en stadig tæt 
dialog med hinanden.
Vi håber at vejret vil arte sig lidt bedre hen over 
sommeren end virkeligheden er lige nu, så med 
ønsket om masser feriestemning og oplevelser,  
sender vi de bedste hilsner fra os alle ved Engum 
Skole.

Med venlig hilsen
Peter Madsen Boutrup 

Skoleleder

Engum Sogn
Lokalhistoriske 
Forening

MASKINFABRIKEN BREDAL
v/ Sørensen og Buhl Jensen . Bredal . 7120 Vejle Ø

ALTID RENE

Nettopriser
- på benzin og diesel
- men også på DAGLI’VARER

Bredballe Handelsplads
Horsensvej 329 . 7120 Vejle Ø . Tlf. 75 81 68 57

v/
Hornsyld
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Bytorvet 30 . Hedensted

Tømrermester 
Carsten Damgaard

Tel.: 2029 5154
Fax: 7589 9501

Tilbygning • Renovering • Køkken • Bad 
Gulv • Vinduer • Døre

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

Expert Mølholm
 Vindinggaard Center 11 

7100 Vejle
Tlf.: 75 82 22 99

JULI AUGUST SEPTEMBER 2015
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Engum Sogn
Lokalhistoriske 
Forening

Engum Sogns Lokalhistoriske Forening
Bestyrelsen i Lokalhistorisk Forening er i færd med 
planlægning af flere aktiviteter, dels udvælgelse af 
emner til den kommende kalender og indsamling 
af materiale hertil, dels planlægning af et skoletræf  
i 2016 for tidligere elever fra Bredal skole. Endvi-
dere foregår der en sortering af materialet i arki-
vet på Engumhus med henblik på en kommende 
digitalisering heraf, når bestyrelsen til efteråret har 
været på kurser i det landsdækkende nye registre-
ringsprogram, Arkibas 5.
Bestyrelsen modtager meget gerne skriftligt 
materiale, informationer og billeder til arkivet om 
Engum sogn, dets indbyggere og historie gennem 
tiderne.

Bestyrelsen: Anna Marie Hansen, 
Lis Fredholm, Lene Gjengedal,  

Vagn Åge Jensen og Gunnar Skibsholt 
ønsker alle en god sommer.

Lokalråd i Engum
Engum Sogns Lokalråd
Med baggrund i et annonceret møde i april måned 
til sondering af interessen blandt de ca. 70 frem-
mødte på Engumhus for oprettelsen af et lokalråd i 
Engum – blev det besluttet, at nedsætte en arbejds-
gruppe med henblik på udarbejdelse af forslag til 
vedtægter, information m.v.
Den 26. maj blev der indkaldt til stiftende general-
forsamling på Engumhus, hvor der blev godkendt 
vedtægter og sammensat en bestyrelse i Engum 
Sogns Lokalråd – det 27. lokalråd i Vejle Kom-
mune.
Bestyrelsen består af: Sarah Vejnø, Susanne Lar-
sen, Jacob Lund og Jens Øtker, alle Bredal. Svend 
Åge Bruun, Engum. Allan Skov og Gunnar Skibs-
holt, Assendrup.
Suppleanter Helle Sennov, Assendrup og Michael 
Larsen, Tornsbjerg.
Som revisor Claus Brødsgaard, Engum.
Bestyrelsen har på et bestyrelsesmøde onsdag den 
17. juni konstitueret sig som følger:

Formand Gunnar Skibsholt,
Næstformand Jens Øtker
Sekretær Sarah Vejnø
Kasserer Svend Åge Bruun

Lokalrådets vedtægter kan ses på
www engumsogn.dk

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? Tanken om fællesskab er kun styrket her på 
den anden side af afskedsreceptionen med vores 
driftige og samlende sognepræst Preben. EKK er et 
af mange islæt og initiativer i sognet og består! Sam-
men kan vi tage initiativ til nye arrangementer…

Onsdage
Motionsarrangementet fortsætter til efteråret og 
løber frem til påsken 2015. Om onsdagen kl. 18.30 
i gymnastiksalen. Motionsformen er aerobic og 
styrketræning med egenvægt (inspireret af yoga 
;-). Sidste sæson fik vi god respons fra 20 glade 
kvinder, der var begejstrede for anstrengelserne. 
Mere information følger via mail og facebook. 
Maibritt Willadsen koordinerer igen. Egenbetaling 
skal påregnes.

Hver 4. tirsdag (august-november)
Kreative caféaftener er kommet for at blive, og 
vi mødes den sidste tirsdag i måneden i konfir-
mandstuen. Medbring dine kreative kreationer, få 
inspiration af de fremmødte kvinder og naturligvis 
en hyggelig sludder hen over kaffe og ”nål & tråd”. 
Alle er velkomne, også uden ”projekt”.

Gåtur
Såfremt der er interesse hører EKK gerne fra dig/
jer. I så fald vil vi genoptge annonceringen heraf. 
HIdtil har det været søndagsture…

Idébank!
Vi har modtaget ideer til glaskunst-arrangement, 
bagedag og måske er der stemning for at gentage 
et museumsbesøg. Kun fantasien sætter græn-
ser. Nu har vi skabt rammen og netværket, med 
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mulighed for at få testet varierende arrangement-
styper. Derfor hører vi gerne fra dig, såfremt der er 
spørgsmål eller andre gode ideer til fællesskabet. 
Kontaktinfo:
   mail: engumskreativekvinder@gmail.com
   FB gruppe: Engums Kreative Kvinder

De bedste hilsner EKK /Helle Sennov

Indre Mission
PROGRAM

Onsdag den 26. august 
Møde ved Carsten Dalsgaard, Daugård

Onsdag den 9. september
Høstfest ved lokale kræfter

Onsdag den 23. september
Møde ved Karlo Brondbjerg, Herning
Emne: Bibelens historiske troværdighed

Med venlig hilsen Susanne Hjort Jensen

Assendrup
Sommerfest

ORIENTERING
Til beboerne i Assendrup: Husk at sætte kryds i 
kalenderen lørdag den 5. september 2015 hvor 

årets sommerfest bliver afholdt hos Hannah og 
Erik på Engumvej.
Der betales ved indgangen.
Overraskelse i løbet af aftenen.
Se iøvrigt
www.facebook.com/ 
groups/assendrupsommerfest

Onsdagsklubben
PROGRAM FOR ONSDAGSKLUBBEN I ENGUM
Mødested Engumhus.
 
Vi starter op efter ferien onsdag den 23. september
med generalforsamling kl. 14,30 og vi slutter kl. 
ca. 16,30.
 
Kontingent 50 kr. halvårligt hvis ikke andet bliver 
aftalt.
Regnskab m.m. vil blive omdelt på dagen.
Gode forslag er velkommen.
 
Bestyrelse:
Formand Tove Nielsen 7589 5609
Næstformand Anita Nielse 7589 5949
Kasserer Ruth Jensen 7589 5471
Jonna Christensen 7589 5297
Hanne Skovgård 2071 4635
 

God sommer til alle fra bestyrelsen.
 

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.



Aktivitetskalender DeaDline
sidste frist

for indlevering
af stof til næ ste

nummer er
TIRSDAG

15. SEPTEMBER 2015
Materiale til bladetbedes sendt på mail:

hhha@jfmedier.dk

JULI
 26.  IM møde

AUGUST
 9.  IM høstfest
 23.  IM møde

SEPTEMBER
 5.  Assendrup Sommerfest
 23. 14.30 Onsdagsklubbens generalforsamling


