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Ja, sådan var forholdene gennem Bredal frem til august måned, hvor Vejle Kommune iværksatte
et projekt for at fartdæmpe og tilgodese forholdene for beboere og den lokale trafik.
Tilstrækkeligt? Er der forslag til yderligere tiltag? Se omtale under Lokalrådet i bladet.
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HJEMMESIDE
Husk jævnligt at tjekke Engum UI´s hjemme-
side: www.engum-ui.dk for ny information. 

FODBOLDAFDELINGEN
Seniorfodbold:
Serie 5 har haft et skuffende efterår. I en 
meget stærk pulje er der kun blevet hentet 3 
point i efterårets første 6 kampe, men der har 
været fremgang i de seneste kampe, så mon 
ikke der kommer nogle sejre inden sæsonen 
er slut.
Holdet har fået tilgang af mange nye unge 
spillere, og der har været fint fremmøde til 
træningen

45+ Veteraner:
Holdet har med en fast stamme og fokus på 
måden at spille 7-mands fodbold lagt sig på 
en  1. plads i puljen á point med Højen, så der 
venter tre spændende kampe til sidst.
Træningen fortsætter som sædvanlig hele 
året mandag kl. 20.00 – 21.30 samt tirsdag 
og torsdag kl. 19.00 – 20.30. Alle er velkomne.

Ungdomsfodbold
Generelt har det været en fin sæson for ung-
domsfodbolden i Engum UI. Vi har mange 
spillere til træning, vi har dygtige trænere, 
vi har præsteret fine resultater i kampe og 
til stævner. 
Konstant er der dog nye udfordringer, der 
skal tages stilling til. Det kan være hvilket 
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niveau skal det enkelte hold spille på? Har vi 
spillere nok til et hold? Hvor meget skal der 
trænes? Hvor skal der trænes på anlægget? 
Skal der trænes indendørs eller på kunstgræs? 
Hvem dømmer kampene? Hvordan tilgodeser 
vi alle, der ønsker at spille fodbold i Engum? 
Kan og/eller skal vi tiltrække nye spillere for 
at kunne blive ved med at stille hold i en 
årgang? Skal vi samarbejde med andre klub-
ber og i givet fald i hvilket omfang og på hvilke 
betingelser? Alle disse udfordringer og i øvrigt 
mange flere diskuteres jævnligt i fodboldud-
valget og mellem trænerne.
Vi forsøger at finde løsninger på udfordrin-
gerne. Løsninger som vi synes er gode eller 
i hvert fald de bedst opnåelige. Løsningerne 
tilgodeser ikke alle, det ved vi godt, men vi 
mener at de foretagne valg er de bedste under 
de givne omstændigheder.

Udendørssæsonen slutter officielt til efterårs-
ferien. Der vil blive afholdt afslutningsarran-
gementer for det enkelte hold.
Nærmere besked herom fra de respektive 
trænere.

En del hold fortsætter udendørs træningen 
efter efterårsferien. Også her vil de enkelte 
trænere orientere nærmere.

Øvrige aktiviteter:
Årets fodboldskole forløb planmæssigt. Vi 
var igen heldige med vejret.
Tak til alle instruktører og forhåbentlig på 
gensyn i uge 26 i 2016.
I 2016 vil Engum UI afholde fodboldskole for 
årgang 2001 til 2008.
Tilmelding starter den 1. marts 2016.

Der har også i år været en del hold med til 
forskellige stævner, Kerteminde Cup, Vild-
bjerg Cup og flere andre, herunder forskellige 
endagsstævner.
De forskellige hold har alle repræsenteret 
Engum UI flot.

Er der spørgsmål eller andet vedrørende fod-
boldafdelingen kontakt da følgende:
Senior:
Allan Lykkebak, tlf. 4026 2565 
Ungdom:
Claus Brødsgaard, tlf. 7589 6737
Eller de respektive trænere som kan findes på 
Engum UI’s hjemmeside.

www. dbujylland.dk
På ovennævnte adresse kan alle oplysninger 
om kamptidspunkter og resultater for alle 
Engum UI´s fodboldhold findes. Søg efter 
klub “Engum UI” og der er mulighed for at se 
kamptidspunkter, resultater og stillinger for 
alle Engum UI´s fodboldhold.

Sponsorer
Engum UI har igen i år været begunstiget af 
nogle velvillige sponsorer som alle skal have 
tak for hjælpen med flot spilletøj og trænings-
dragter til alle holdene.

VINTERAKTIVITETER 2015/2016
Badminton
Engum UI har en enkelt træningstime i Kirke-
bakkehallen – tirsdag kl. 20.00 – 21.00.
Derover er der mulighed for tider i gymna-
stiksalen på Engum Skole.
For tildeling af tider skal Peter Rothausen 
kontaktes på tlf. 7589 5291.

Familiesvømning
Igen i år er der familiesvømning i Kirkebakke-
skolens svømmesal hver fredag fra kl. 16.30 
til 18.00.
Kontakt Jesper Christensen på tlf. 7589 6181 
for nærmere oplysninger.

Andre aktiviteter
Der er mulighed for at starte andre aktiviteter 
i gymnastiksalen på Engum Skole.
Kontakt bestyrelsen for nærmere aftale.

OKTOBER NOVEMBER DECEMBER 2015
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OK KONTOKORT
Engum UI har lavet en sponsoraftale med OK 
Plus Bredballe Handelsplads. Du kan i den 
forbindelse støtte foreningen ved at tegne et 
OK Kontokort og knytte det til Engum UI. Det 
har over 300 allerede gjort. Skal du være den 
næste? Aftalen har stor betydning for Engum 
UI, idet foreningen det sidste år har fået kr. 
20.715 i støtte fra ordningen.
Tank penge til Engum UI
Få et OK Benzinkort til billig benzin og diesel, 
og støt Engum UI 

Engum UI har en sponsoraftale med OK, der 
er bygget op omkring OK Benzinkortet. Når 
du opretter et OK Benzinkort gennem os, 
støtter OK Engum UI, Fodbold med 6 øre pr. 
liter benzin eller diesel, du tanker på kortet. 
Derudover får vi en bonus 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

Sådan gør du:
Brug adressen herunder, og udfyld bestil-
lingsformularen 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 klub-
huset, 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 engum-
vej91@dlgmail.dk. Du kan også henvende 
dig direkte til OK på sponsormateriale@
ok.dk, som så vil tilknytte dit kort til vores 
sponsoraftale.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at 
kontakte Claus Brødsgaard på 75 89 67 37 
eller engumvej91@dlgmail.dk.

NYT
OK Benzin tilbyder også billig el og mobil-
telefoni. Indgår du en elaftale med OK, får 
Engum UI ligeledes et fast beløb for hver aftale 
der indgås på tilknyttet Engum UI. Desuden 
forhøjes støttebeløbet på brændstof til 12 øre 
pr. liter.

Onsdagsklubben i Engum
Mødested Engumhus
Hver onsdag kl. 14.30-16.30.
Mød op og støt med nye ideer.
 
Vi startede op efter ferien den 23.september 
med generalforsamling. 
 
Bestyrelse.
Formand Tove Nielsen
Næstformand Anita Nielsen
Kasserer Ruth Jensen
Jonna Christensen
Hanne Skovgård

Onsdagsklubben
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PROGRAM for Indre Mission i Bredal

Oktober
Onsdag den 7.
Møde ved Lene Rønne, Vejle
Emne: Sangaften
Onsdag den 21.
Møde ved Finn Andersen, Børkop
Emne: Noget omkring det kristne liv
og medierne

November
Onsdag den 11.
Møde ved Asbjørn Asmussen, Fredericia
Onsdag den 25.
Møde (vi ser hvad der sker….)

December
Onsdag den 9.
Møde ved Carsten Korsholm (Sprint), Børkop
Emne: Helligånden og onde ånder
Mandag den 28.
Julefest

Møderne starter kl. 19.30
i Missionshuset, Skolebakken 1, Bredal

Det i juni måned nystiftede Engum Sogns 
Lokalråd nåede - inden udløb af fristen for 
indsendelse af  ændringsforslag til Vejle 
Kommunes Kommuneplan 2017 – 2029 – at 
fremsende en række forslag til støtte for og 
udvikling af vort lokalområde, Bredal, Engum 
og Assendrup.
Vækst og udbygning, således at  skole og 
børnehave kan bevares. En forbedret infra-
struktur, således at der skabes sikre skole-
veje, cykel- og gangstier bl. a. med forbindelse 
til det nye boligområde Tirsbæk Bakker, der 
geografisk hører til i Engum sogn. 
Dette og en række andre ideer og forslag vil 
lokalrådet i dialog med sognets beboere om 
– ligesom der er planlagt dialogmøder med 
Vejle Kommune og  Tirsbæk Bakker.
Endvidere er Lokalrådet aktuelt i dialog med 
Vejle Kommune med forslag til forbedring 
af det igangværende projekt ”fartdæmpning 
gennem Bredal”, hvor politiet ønsker at opret-
holde en tilladt hastighed på 70 km/t. 
Hvorledes opleves de nuværende 50 km/t ? - 
er trafikstøjen mindre eller stort set uændret ? 
– er det blevet nemmere eller mere besværligt 
at komme ud på landevejen fra indkørsler og 
krydset i Bredal? – og hvorledes sikres krydset 
bedst bl.a. for cyklister m.v.

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

OKTOBER NOVEMBER DECEMBER 2015

Engum Sogn

Engum Sogns
Lokalråd



SogneBladet6

Se mere om Lokalrådets ideer og  forslag til 
ovenstående på hjemmesiden engumsogn.
dk, under lokalråd og projekter: Kommune-
plan 2017 for området.
Her er endvidere navne og mailadresser på 
lokalrådets bestyrelse.

Tag fat i bestyrelsen! - og kom med dine ideer 
og ændringsforslag.

Engum Sogns Lokalråd
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Her er ikke megen plads på 
Juelsmindevej gennem Assendrup 
til bløde trafikanter, børn og unge 

til og fra skole,  idræt m.v. 
Hvornår kommer den gennem 

mange år efterlyste cykelsti?
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Orientering
Lokalhistorisk forening er for tiden ved at 
indsamle oplysninger om læge Heegaard og 
jordemor Hyttel fra Hedensted. Begge var en 
institution og en del af livscyklus her i sognet 
gennem årtier. Arkivet vil gerne have oplys-
ninger og anekdoter om disses virke i sognet.
Tilsvarende søges oplysninger om Bredal 
Brugs – Gunnar Kyed på Tirsbækvej – Osvald 
på Assendrup Nørremarksvej – Uddeler Nør-
by Assendrup Brugs – Bredal skole, historien 
og de gamle lærer - Gamle billeder fra fami-
liealbum fra sognet. 
Kontakt venligst bestyrelsen: Anna Marie 
Hansen – Lene Gjengedal – Vagn Åge Jensen 
– Lis Fredholm – Gunnar Skibsholt.
Arkivet holder desuden åbent den første ons-
dag i hver måned fra og med november til og 
med april kl. 15 – 17, hvor der bydes på en kop 
kaffe og med tak tages imod lokalhistoriske 
informationer og billeder. 

Lokalhistorisk Forening.

Nyt fra Engum Skole efteråret 2015
Så er det igen tid til lidt opdatering fra Engum 
Skole. Sommeren er ved at være slut og hver-
dagen har indfundet sig her i på matriklen 
Engumvej 79. Vi er kommet rigtig godt fra 
start på andet år af reformen af folkeskolen, 
og vi har fået vores bemanding på plads med 
to nyansættelser.
Vi har maksimalt fokus på elevernes læring 
og trivsel, hvilket gør, at vi ofte kan fortælle 
de gode historier fra hverdagen. Elevrådet har 
etableret sig og en af de ting vi i fællesskab, 
børn og voksne, har rigtig meget fokus på, er 
et vigtigt stykke arbejde med en nyrevidering 
af skolens mobbe-politik, det vi i daglig tale 
kalder vores ”Mobbelov”  som måske rettere 
er en antimobbelov. I forlængelse heraf er 
skolebestyrelsen ved at lægge sidste hånd på 
en revidering af vores ” Værdiregelsæt ” såle-
des at den sammen med elevernes mobbelov 
kan danne rammen for en tryk og værdifuld 
skolegang her i Engum. I forhold til besty-
relsens arbejde, kan man læse mere herom i 
bestyrelsesformandens årsberetning på vores 
hjemmeside.
Vi kan endvidere se af aktiviteten på vores 
Facebook Engum Skole og Engum Børnehave, 
at mange af jer forældre og borgere i sognet 
følger os med største interesse. Uanset om 
der her ligger billeder fra vores traditionsrige 

Engum Sogn
Lokalhistoriske 
Forening

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 Skole
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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

OKTOBER NOVEMBER DECEMBER 2015

VVS-installatør

Kaj Hansen
Bredballe Byvej 3
7120 Vejle Ø
Telefon 75 81 57 44

fyr og flamme
- varmt og godt’

www.Lillevang-service.dk
Tlf. 2498 3520
Ring for uforpligtende tilbud...

Anlægsgartner | Entreprenør | Maskinstation | Træfældning
LILLEVANG UDFØRER EN BRED VIFTE AF OPGAVER FOR AT KLARE SMÅ SOM STORE OPGAVER

Kloak Støbearbejde Rodfræsning Indpakning af græs
Separering Græsplæner Træfældning Udkørsel af møg 
Belægning Haveservice Beskæring Pasnings aftaler
Faskiner Vinterberedskab Skovservice Salg af wrap og halm



   

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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”Torvedag” eller fra spændende projekter i 
undervisningen eller ture ud af huset, giver 
det os masser af positiv respons. 
Lige nu er der to ting der fylder meget i vores 
bevidsthed. Efter en længere proces med 
lokal høring på bestyrelsesplan samt i perso-
nalet, er det nu endelig faldet på plads med 
Byrådets godkendelse, at Engum Børnehave 
og Engum Skole pr. 1.oktober 2015 udgør 
en samlet enhed i det, der bredt formuleret 
kaldes en ”Landsbyordning” I praksis bety-
der det bl.a. fælles ledelse og en fremtidig 
mulighed for at skabe den ”røde tråd” gen-
nem børnenes liv, fra de går ind i børnehaven 
som 3 årig og senere går fra skolen til over-
bygningsskolen som 13 årig. I forbindelse 
hermed har vi i skrivende stund en ansæt-
telsesproces igang med henblik på at ansætte 
en afdelingsleder for børnehaven, således at 
vi i et fælles ledelsesteam kan komme i gang 
med at sammensmelte to kulturer. Et spæn-
dende og vigtigt stykke arbejde, hvor vi vil 
sikre alle interessenter optimal indflydelse. 
Efterhånden som arbejdet skrider frem vil vi 
så vidt muligt holde vores omgivelser orien-
terede….så husk at lægge vejen forbi vores 
hjemmeside og facebookprofil og få del i de 
gode historier.
En anden vigtig ting der fylder rigtig meget 
er vores nært forestående byggeproces, hvor 
vores ælder hjemkundskabslokale inden 
længe vil kunne fremtræde som et hypermo-
derne lokale til ”Madkundskab ”. Samtidig vil 
vi på etagen ovenover samt i de gamle gård-
toiletter få etableret savnede lokaler til vores 
Naturvidenskabelige undervisning. 
Når byggeriet omkring juletid er færdiggjort, 
vil vi glæde os til at kunne indbyde til fremvis-
ning. Frem til da må man nøjes med løbende 
opdatering med billeder på de digitale medier.
Med disse ord ønsker vi et fortsat godt efterår 
med de bedste hilsner fra os alle ved Engum 
Skole

Mvh Peter Madsen Boutrup Skoleleder

Præsentationer:
En lille hilsen til jer i Engum sogn
Jeg hedder Linda, 
er 31 år gammel, 
og i begyndelsen 
af dette skoleår 
var jeg så heldig 
at blive ansat 
på Engum skole 
som lærer. Jeg 
er blevet klasselærer for 2. klasse, så det er 
der, jeg har de fleste af mine timer. Dansk er 
mit hovedfag, så det er dejligt, at jeg kunne 
komme til at få et skema fuld af netop dansk. 
Det har været lidt af en drøm at komme til 
at arbejde på en lille, hyggelig skole, så jeg er 
begejstret over at være startet her!
Jeg bor centralt i Vejle i en lille lejlighed, tæt 
på det hele. Min læreruddannelse ligger efter-
hånden nogle år tilbage (2007), så siden da har 
jeg indsamlet en masse erfaringer fra forskel-
lige skoler i Vejle og Horsens, ligesom jeg har 
været en tur forbi en videreuddannelse for 
lærere på Pædagogisk Universitet i Aarhus. 
Jeg valgte dog at vente lidt med videreuddan-
nelse, så jeg gjorde ikke Pædagogisk Univer-
sitet færdigt men valgte i stedet at hoppe ud 
i en masse år i folkeskolen.
I min fritid er jeg sammen med mine venner, 
synger i kor, mediterer, læser en masse bøger 
og hygger om mine kaniner. 

Mange hilsner Linda Larsen

En hilsen til Engum Sogn
Jeg hedder Mik-
kel Lund Peter-
sen, er 26 år gam-
mel og lige startet 
i job på Engum 
Skole, efter endt 
uddannelse. Det 
er en spændende 
udfordring endelig at komme i gang efter 4 år 
på skolebænken og få sat de mange studiebø-

OKTOBER NOVEMBER DECEMBER 2015
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ger i en praktisk kontekst.  Når jeg ikke for-
dyber mig i mit arbejde, bruger jeg det meste 
af min tid sammen med min familie. Jeg har 
en kæreste og en lille søn på kun 8 uger, så 
der er nok at tage fat på, i det daglige, men 
vi har det godt. Af hobbyer spejler de sig lidt 
i mine undervisningsfag, jeg elsker musik og 
har siden de tidlige teenageår beskæftiget mig 
med musikalske tiltag, hvor jeg især spillede 
bas eller trommer til forskellige arrangemen-
ter, også i min egen folkeskoletid. Derudover 
kan jeg rigtig godt lide at spille, med venner 
eller familie, lige for tiden fordyber jeg mig i et 
lettere nørdet kortspil (Magic: the Gathering) 
som jeg spiller i en kortklub fredag aften sam-
men med ligesindede kortspilsentusiaster. 
Udflugter til koncerter og festivals er også 
et område jeg har gjort meget i, dog er tiden 
bare ikke for det mere, når familie startes må 
der prioriteres og det har jeg gjort. Derfor er 
familien i første række, job er i anden række 
og herefter kortspil og musikalsk udfoldelse.
Med venlig hilsen Mikkel Lund Petersen

Eventyret om Preben...
Grethe og Preben Kok var mandag den 21. 
september i København, hvor Preben var i 
audiens hos dronningen for at takke for det 
tildelte Ridderkors.

Her fortalte Preben 
dronningen om sit 
yndlingseventyr 
Klods Hans:
Den Klods Hans, 
der ikke kan det 
hele af noget som 
helst, og derfor har 
han hænderne frie 
til at samle livet 
op, som det former 
sig.
Det underlige er, at selvom det altid er Klods 
Hans, der får prinsessen - både i eventyret 
og i virkeligheden - så prøver vi alle sammen 
af alle kræfter på at blive en Per eller i det 
mindste en Poul. Der er ikke nogen, der vil 
være Klods Hans.
Men det, eventyret fortæller, er, at der er for-
skellige evner, din Per-del og din Poul-del kan 
bruges til noget forskelligt...
...Men hvis du vil have prinsessen, så skal du 
have fat i det mest jordnære i livet og ikke 
være bange for at give det i gave, selv om det 
er tilsølet. Det hele liv kan sagtens rumme en
Per- og en Poul-del, men hvis det ikke også 
rummer en Klods Hans, der tør at optræde i 
træsko, så mangler der noget...
Se, sådan kommer man til kongeslottet....

- af Gunnar Skibsholt

Det er ganske vist
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Bytorvet 30 . Hedensted

Tømrermester 
Carsten Damgaard
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Flemming Tidemann · Tlf. 4041 4001
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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
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ÅRETS HØST KOM I HUS
- men ind imellem måtte aften-
og nattetimerne tages i brug.
Her er det Aksel Nielsen
fra Lillevang der har tændt det 
store blus i en sen aftentime.
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Aktivitetskalender DeaDline
sidste frist

for indlevering
af stof til næ ste

nummer er
MANDAG

7. DECEMBER 2015
Materiale til bladetbedes sendt på mail:

hhha@jfmedier.dk

OKTOBER

 3. 15.00 Fodbold: U13 drenge - Horsens fS

 4. 10.00 Fodbold: U13 piger - Ammitsbøl

 4. 10.00 Fodbold: U11 piger - Team Heg

 4. 10.00 Fodbold: U11 drenge, stævne

 4. 11.00 Fodbold: Serie 5 - Kolding B

 4. 13.00 Fodbold: U13 drenge - Vejle B

 7. 17.30 Fodbold: U13 drenge - Kolding B

 7. 17.30 Fodbold: U13 piger - Vinding SF

 7. 19.30 IM møde

 8. 17.30 Fodbold: U13 drenge - Hovedgård

 21. 19.30 IM møde

NOVEMBER

 2. 19.00 Engum UI Banko på Engumhus

 4. 15-17 Åbent hus på lokalhistorisk arkiv,

   Engumhus.

 8. 10.00 Indsættelse af ny sognepræst

   med efterfølgende sognevelkomst

   i præstegården.

 11. 19.30 IM møde

 16. 19.00 Engum UI's generalforsamling

   i klubhuset

 25. 19.30 IM møde

DECEMBER

 7. 19.00 Engum UI Banko på Engumhus

 7. 16.00 BEMÆRK! DEADLINE SOGNEBLADET ENGUM

   - sæt kryds i kalenderen

 8. 19..00 Julekoncert i kirken med lokale,

   musikalske kræfter og alle kor.

 9. 15-17 Åbent hus på lokalhistorisk arkiv, Engumhus.

 9. 19.30 IM møde

 28. 19.30 IM juletræsfest


