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Børn fra børnehaven i Engum under ledelse af Laila Hansen står klar i våbenhuset til at gå Lucia
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Engum UI
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 en enkelt
ændring i Engum UI’s bestyrelsen efter årets generalforsamling. Inklusiv bestyrelsen deltog 21 personer i generalforsamlingen. Tak til de fremmødte,
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 2015
Fællesskab er styrke. Det var det slogan vi satte på
vores klub sidste år. Og jeg skal da love for, at det
lever vi op til i bedste velgående.
Jeg nævnte også sidste år, at det kunne være at
vores fællesskab og sociale ansvar i klubben var
stærkt nok, til at nå helt til Afrika. Og dælme om
jeg ikke fik ret – velvidende at jeg nok ikke havde
sagt som jeg gjorde uden på forhånd at vide, hvad
der muligvis var i vente.
Fakta var jo, som de fleste af Jer er bekendt med,
at Engum blev sat på Verdenskortet i den forstand,
at vores hjælp nåede helt ned til Nigeria i Afrika,
i form af et fantastisk engagement i både klubben
og ikke mindst vores lokalbefolkning, og at vi fik
lavet et flot arrangement her i klubben lørdag den
16.5. hvor vi stolt kunne aflevere en check til Din
Nødhjælp på kr. 21.100.
Men vores ansvar rækker jo som bekendt langt.
Og skal som udgangspunkt være synligt i vores
lokalområde, men det skader jo ikke at det rækker
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længere, når vi nu har ressourcerne til det.
Når man er lille er det også vigtigt at være omhyggelig med at være synlig. Og det mestrer vi til UG.
Vi har gode kontakter i dagspressen og har et fantastisk samarbejde med kommunen.
Da vi i starten af året, fik leveret vores flotte sponsoreret elbil, en Renault Zoe, med sloganet; ” EUI
spiller i blåt, og kører i grønt”. Således fik vi også
omtale i de lokale aviser.
Ydermere, når bilen kommer rundt til udekampe,
så ved folk hvem dem fra EUI i er. Beskeden til
brugerne er da også altid, at sørge for, at parkere et
synligt sted, således alle kan se bilen. Og da det er
en elbil, kan det også være, at den engang imellem
har været parkeret i en grøftekant, undervejs til
en fodboldkamp, fordi den er løbet tør for strøm.
Men det er lige meget. Synligheden er det vigtigste.
Og samarbejdet med kommunen rækker jo langt.
Vi har i de senere år foretaget lidt reparationer af
vores faciliteter, i samarbejde med kommunen. Og
da vi har mange ressourcer i klubben, så går det
samlet set op i en højere enhed.
Så da vi fik et tilbudt en sponsorgave, og tilbudt en
renovering af vores klubhus, og man forelagde projektet til kommunen, så var der ingen tvivl om at de
fra tidligere vidste, at når vi satte gang i et sådant
projekt, så var det gennemtænkt, og de tilbød også
straks at en medfinansiering af ombygningen.
Så at vi i aften er samlet i et af de flotteste klubhuse
i Vejle Kommune, er jo også et eller andet sted et
udtryk for ressourcer. Vi har modtaget renoveringen, som en gave. Men vi bør også være opmærksomme på, at denne gave er givet, fordi man gerne
vil gøre det godt for de mennesker som færdes i
klubben, og give dem de bedste rammer og vilkår
for, at udøve deres frivillige arbejde og indsats her i
klubben. Og de ressourcer er mindst lige så vigtige
som de økonomiske.
Fordi ressourcer, det har vi masser af. Både når
det gælder de økonomiske og de menneskelige.
Tingene hænger sammen. Uden økonomi kunne
vi ikke drive klubben. Og uden mennesker ingen
klub.
Og netop villighed, og ikke mindst frivillighed, er
nøgleordene i vores klub.
Der er hver eneste uge tilknyttet mange børn og
unge til vores forening. De har alle sammen en
forventning om, at når man kommer til vores klub,
så er tingene i orden. Så det forpligter. Men denne
forpligtelse lever vi suverænt op til. Vi har engage-

rede trænere der varetager træningen og ligeledes
gode ledere, der sørger for tingene er i orden.
Men frivilligheden går også længere. Vi har i vores
område en fantastisk opbakning fra forældre og
lokale. De vil alle gerne gå et lille skridt ekstra,
fordi man kan se at det nytter. Man får så meget
igen, og det er selvforstærkende. Man taler i mange
andre sammenhænge altid om, at man skal passe
på ikke at ramme den negative spiral.
Det har vi hidtil undgået. Og jeg tror det skyldes, at
vi har en sådan mangfoldighed i klubben og vores
område, at vi altid vil lande på begge ben, fordi der
er så mange der har en interesse og et engagement
i, at få tingene til at lykkes. Og det den ene ikke
kan, det kan den anden.
Da vi sidste vinter skulle planlægge vores årlige
sommerfest, og der blev søsat mange ideer, så var
en af ideerne, at få en kendt kunstner til at komme
og underholde på stadion. Et stort projekt, for en
så lille klub, fordi der også stadigt skal ageres med
respekt for økonomien. Og da vi præsenterede
Peter AG til fredag aftens underholdning i teltet,
var vi meget spændte på, hvordan det komme til
at løbe af. Men også her kunne vi ved fælles hjælp
konstatere, at denne opgave løste vi også.
Og det har givet os endnu mere blod på tanden, så
det bliver spændende at se hvad næste års sommerfest byder på.
Bestyrelsen har en konstant snak omkring hvordan vi kan gøre tingene anderledes og ikke mindst
bedre ift. at vi holder fast i at den årlige sommerfest, skal være en lokal og alligevel en fest, som
folk udefra ligger mærke til.
Det koncept vi har, tror vi på er det rigtige, men vi
er også opmærksomme på, at der skal ske forbedringer hele tiden, for at folk fastholder interessen
for at komme. Og dette er med til, at vi hele tiden
taler om, og tænker over disse forbedringer.
Så når man i en klub af vores størrelse, gerne vil
tiltrække kendte folk udefra til underholdning,
fastholde det lokale islæt, og invitere 500 børn +
forældre til et fodboldstævne en søndag, så kræver det opbakning og frivillighed fra flere end lige
folk i og omkring klubben. Ydermere et kæmpe
koordineringsarbejde ift. både at passe boder, have
dommere nok, og i det hele taget at få en fantastisk
weekend til at gå op i en højere enhed. Det lykkedes for os igen i år. Og vi lavede tilmed et overskud
på ca. kr. 20000 til klubkassen.
Vi skal værne om det gode foreningsliv i vores
klub. Vi har i de seneste par år, haft held til at
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tiltrække børn og unge udefra, fordi vi har gode
tilbud til disse.
Så det gode foreningsliv, handler i allerhøjeste grad
om, at udfylde rammer vi har. Og da vi ikke på alle
niveauer selv kan gøre det, så er det jo bare herligt,
at vores rammer så er så attraktive, at vi tiltrække
børn og unge fra andre byer.
Derfor er det også bare herligt, at når man kommer
til Engum, så bliver man mødt af gode faciliteter,
og duften af frisk kaffe.
Vi har i de sidste mange år, savnet et klubliv, hvor
man kan få sig en ristet pølse og en øl, eller måske
bare en kop kaffe og en snak.
Det har vi nu, takket være Betty´s uvurderlige tilstedeværelse i klubben, både til træningsdage og
til kampdage. Det har betydet, at vi nu har fået sat
prikken over i´et ift. at være så tæt på at have det
perfekte setup i foreningen som muligt.
Men bare rolig, vi kommer ikke til at hvile på laurbærrene. Der venter mange nye og spændende tiltag i den kommende tid og år.
Fordi, det at have en af de bedste foreninger forpligter også i fremtiden - alt andet er uambitiøst.
Beretning vedrørende idrætsaktiviteter
EUI har pt følgende idrætslige aktiviteter:
Badminton – ca. 25 voksne motionsspillere
Gymnastik – ingen gymnastik denne vinter
Familiesvømning – 5 familie i Kirkebakkeskolens
svømmesal
Pentanque – 9 medlemmer
Tennis – Lidt flere har spillet i 2015 i forhold til
2014. Banen har været rigtig god og er dækket til
for vinteren, så vi håber på lidt flere spillere til
næste år.
Håndbold - Frank Skaaning havde lidt sommerhåndbold for at der var et alternativ til fodbold.
Desværre var der ikke rigtig nogle stævner at deltage i.
De manglende indendørs faciliteter gør at vi har
mange fra sognet som spiller håndbold eller går
til gymnastik i Daugård - også med trænere her
fra sognet.
Aktivitetsniveauet kan nemt øges og andre idrætsgrene kan komme til. Dette kræver dog en kombination af: nogle der tager initiativet, trænere og
faciliteter.
Samlet antal aktivitetsmedlemmer for disse aktiviteter er ca. 80, hvilket er fald i forhold til sidste
år, da der ikke er gymnastik.
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Beretning fra fodboldafdelingen 2015
Igen en rigtig god sæson med flere og dygtige spillere, 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
2007 og ældre træner udendørs hele året.
Alle spillere er med på hold, som deltager i turneringer både indendørs og udendørs samt stævner
– også både indendørs og udendørs.
Sidste år var der 165 medlemmer i fodboldafdelingen. I år er medlemstallet 210 fordelt med 160 (125)
børn og unge, fordelt på 16 hold og 50 (40) voksne
fordelt på 2 hold. Flot fremgang, hvoraf en del dog
skyldes at spillerne fra Daugård i samarbejdet på
U10, U11 og U13 drenge nu også er registreret som
medlemmer i Engum. Vi har ikke mistet nogen
hold i år, men har U15 som ældste årgang, så der er
et stykke vej endnu inden de bliver seniorspillere.
I seniorafdelingen har vi efter sommerferien dog
fået gang i en del unge mellem 17 og 20. Vi håber,
at kunne fastholde disse spillere og tager dem med
på råd i forhold til hvor meget de vil træne og hvor
seriøst det skal være. Morten Præstbro har også
i 2015 været træner/holdleder for serie 5, mens
Hans Henrik Hansen har været holdleder for superoldboysholdet.
Til generalforsamlingen sidste år blev følgende
fokusområder for fodboldafdelingen for 2015
nævnt
• Stadig flere trænere på trænerkursus. Lykkedes
delvis.
• Få unge hjælpetrænere i gang. Lykkedes delvis.
Vi har fået 3 drenge årgang 1998 i gang, Anders
Sparvath, Frederik Dørr og Rasmus Sundahl.
Christian og Caroline Brødsgaard hjælper også
på hver sit hold, og der arbejdes lidt på at U15
drengene skal være med som hjælpetrænere i et
mindre omfang. U13 pigerne har også haft Freja
Dørr og Katrine som trænere seks gange her i
efteråret.
• Fælles afslutningsarrangement i Canopyen
inden sommerferie og efterårsferie. Gennemført
med stor succes
• Større aktivitet på hjemmesiden. Lidt mere aktivitet måske, men ikke meget. Der er dog en del
aktivitet på Facebook.
• Gerne flere hold sammen til et overnatningsstævne. 6 hold deltog sammen i Kerteminde
Cup.
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• Mere aktivitet i klubhuset i forbindelse med
hjemmekampe. Indfriet til overflod på grund af
Bettys store engagement i kiosken. Det er også
noteret af udeholdene.
• Der arbejdes på sponsorstøtte, således at alle spillerekanfåetsætspilletøjmednavnogmulighedfor
at købe en træningsdragt eller jakke til rabatpris.
Målet er sponsorstøtte på kr. 100.000 + moms.
Lykkedes stort set beløbsmæssigt og alle fik nyt
tøj.
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.
Succesen giver dog også udfordringer for mere vil
have mere. ”Det var nemmere for 20 år siden, hvor
vi bare spillere fodbold med dem som var i sognet”.
Nu skal der tages hensyn til niveau og antal spillere
til rådighed. Dette giver udfordringer, når vi ikke
er så mange i sognet og når niveauet på spillerne
svinger meget.
Samarbejdet med andre klubber er derfor fortsat
med forøget styrke i 2015.
U15 samarbejdede med VB i forårssæsonen, men
har spillet selv i efterårssæsonen.
U13 drenge samarbejdede med Daugård i foråret,
men alle spillerne er meldt ind i Engum i efteråret.
Der er spillere fra Engum, Daugård, Hedensted og
Tørring i årgangen.
U11 samarbejder stadig med Daugård. Alle spillerne er medlemmer i Engum i sommerhalvåret
og i Daugård i vinterhalvåret.
U10 indledte i foråret samarbejde med VB, så der
trænes i både Engum og Vejle.
U9 drenge træner i vinterhalvåret nu sammen med
Sole for at være flere spillere til træning.

Derudover har andre af holdene også spillere, som
ikke kommer fra sognet, men som gerne vil være
en del af fodbolden i Engum.
Dette er en positiv udvikling, men det er vigtigt
at vi fortsat har fokus på at alle, som har lyst skal
kunne spille fodbold i Engum UI. Dette skal medføre tilbud til både den dygtige og knap så dygtige
fodboldspiller. Dette udfordrer os igen med hensyn til kvaliteten i træningen og antallet af trænere.
Der er ingen facitliste på, hvordan det hele skal
organiseres, men der er fortsættende drøftelse i
fodboldafdelingen om hvordan vi løser tingene til
tilfredshed for flest mulige.
Samarbejdet med andre klubber, dygtige trænere
og mere træning har alt sammen betydet, at alle
fodboldspillere i Engum UI er blevet bedre fodboldspillere i 2015. Engum UI som et socialt samlingssted har dog også været en succes i 2015.
Træningsdage med mere end 100 spillere på stadion skaber liv.
Fælles kampdage betyder opbakning på sidelinjen.
De yngre fodboldspillere ser op til de ældre fodboldspillere, som er stolte af, at kunne vise deres
evner.
Resultatmæssigt har 2015 også været forrygende.
Mindre kan også fint gøre det i 2016:
U15-holdet sikrede sig i efteråret oprykning til
bedste række i Jylland/Fyn for første gang i foreningens historie og skal i foråret spille 14 kampe.
Modstanderne er hold fra Divisionsklubberne.
U15 andetholdet spillede med om oprykningen fra
deres pulje, hvilket er et stort skrift fremad i forhold til foråret 2014, hvor holdet kun fik et point.
U13 drenge deltog i efteråret i rækken for de 48
bedste hold fra Jylland/Fyn. Holdene var fordelt i
8 puljer med 6 hold i hver. Vi klarede en 4. plads

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

Nettopriser
v/
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Bredballe Handelsplads

Horsensvej 329 . 7120 Vejle Ø . Tlf. 75 81 68 57
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i vores pulje. Også U13, 2. holdet klarede sig fint
i sin pulje.
U13 piger sikrede sig oprykning til næstbedste
række efter et flot efterår.
For de yngre hold offentliggøres stillingerne ikke,
men alle hold har spillet flot fodbold og lavet fine
resultater i efterårets kampe.
Vi har også i år haft fodboldskole med 92 deltagere,
stort fodboldstævne i forbindelse med sportsfesten med deltagelse af 600 spillere fordelt på 100
hold.
Der har også i 2015 været stor stævneaktivitet. Der
er deltagelse i forskellige sportsfester, endagsstævner, træningsstævner og flerdagsstævner.
2016 tegner spændende, men det er til stadighed
en udfordring at fastholde og udvikle både det
sportslige og sociale niveau i foreningen. Dette er
trænerne bedste garant for, men det er også vigtigt
med opbakning fra forældre og andre interessenter
i Engum UI.
2016 byder igen på stort fodboldstævne i forbindelse med sommerfesten og fodboldskole, som i
år afvikles i uge 26.
Stor tak for alle trænerne for den fantastiske indsats og også en tak til Betty og Torben, som klarer
henholdsvis kiosk og opkridtning.
FODBOLDAFDELINGEN
Fodboldudvalget, som altid kan kontaktes, består
af følgende:
Claus Brødsgaard, 2246 3137
Allan Lykkebak, 4026 2565
Hans Henrik Hansen, 2330 5981
SENIORFODBOLD - MOTIONSFODBOLD:
Der er opgraderet på vintertræningen, så mandagstræningen kl. 20.00 – 21.30 foregår indtil videre på
HM Park – kunstgræsbanen i Hedensted, mens
torsdagstræningen stadig er kl. 19.00 – 20.30 på
Engum Stadion, hvis baneforholdene er til det.
Der trænes hele vinteren.
Alle er velkommen og der er ingen krav om de store
fodboldmæssige forudsætninger. Har du et par
fodboldstøvler og godt humør er du velkommen.
BØRNE OG UNGDOMSFODBOLD
Efter en velfortjent juleferie fortsætter alle hold
vintertræningen. De fleste hold træner fortsat
udendørs, men nogle hold træner også indendørs
i Kirkebakkehallen. Kontakt de enkelte trænerne
for nærmere information.
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Du finder kontaktoplysninger på hjemmesiden,
www.engum-ui.dk.
Udendørssæsonen 2016:
Planlægningen af udendørssæsonen 2016 er allerede godt i gang. Der er flere spændende tiltag
under vejs med hensyn til stævnedeltagelse og
træningssamlinger. Vi har i dag i Engum UI et
rigtig godt trænerteam. Alle fra 2015 fortsætter,
men vi har altid brug for flere trænere i 2016. 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 oplysninger. 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 træningsstart og tider i begyndelsen af februar.
Det forventes at mange af holdene deltager i Kerteminde Cup den 24. – 26. juni.
Engum UI afvikler igen fodboldskole i den første
uge i skolernes sommerferie. Det er i år uge 26.
Tilmelding 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, resultater 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 hjælpen 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
betydning for Engum UI, idet foreningen det sidste
år har fået kr. 40.000 i støtte fra ordningen.
Du støtter vores klub med 6 øre for hver liter, du
tanker med OK Benzinkortet – uanset hvor du tanker i Danmark. Første gang du tanker 500 liter, får
klubben desuden en ekstra bonus på 250 kr. Det
koster dig ikke ekstra – OK betaler hele beløbet.
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Få et Ok benzinkort på
www.ok.dk/lokalsporten.
Har du allerede et Ok benzinkort?
Har du et OK Benzinkort i forvejen, kan du nemt
få det tilknyttet vores klub. Du skal bare ringe til
OK på 70 10 20 33 og oplyse dit kortnummer og
klubben Engum UI.

så du er klar til Engumløbet, den store fest lørdag
den 11. juni og børnenes fodboldstævne søndag.
Derudover kommer selvfølgelig mange andre aktiviteter og indslag – både nogle af de gamle kendte,
men også nye overraskelser er i støbeskeen.

støt lokalsporten ekstra meget
støt ekstra med el fra Ok
Med el fra OK kan du støtte med ekstra 6 øre pr.
liter. Og det er nemmere, end du tror. Du skal bare
vælge imellem el til fastpris eller variabelpris på
www.ok.dk/lokalsporten/el, så klarer OK hele skiftet fra det gamle elselskab til OK.
støt ekstra med Ok mobil
Du kan støtte med ekstra 6 øre pr. abonnement,
hver gang du tanker en liter. Du kan frit vælge den
OK Mobilpakke, der passer dig og din familie bedst
(dog ikke OK Mobil Basis). Du forhøjer din støtte
til vores klub på www.ok.dk/lokalsporten/mobil.
vil du vide mere?
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
Torben Qvist på telefon 20812282.

Engums
Kreative Kvinder
(modtaget af redaktionen 7. december)
Året rinder ud, og vi ønsker alle en glædelig jul
samt et godt og lykkebringende nytår.
EKKs aktiviteter har i år cementeret to traditioner;
det årlige besøg i maj hos Gartneri Egelund (hos
Sten) og kreative caféaftener i konfirmandstuen
med sniksnak og nørklerier. Senest har hæklerier
af sjove dyr trukket flere til. Vi fortsætter i samme
spor i det nye år.

viNteRAktiviteteR 2015/2016
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. 3027 5291 hvis
du ønsker at spille motionsbadminton i Kirkebakkehallen eller i gymnastiksalen på Engum skole.
Familiesvømning:
Engum UI har igen i år familiesvømning i Kirkebakkeskolens Svømmesal hver fredag fra kl. 16.30
– 18.00. Kontakt Jesper Christensen på tlf. 7589
6181 for nærmere oplysninger.
sPORtsFest 2016
Tidspunktet for sportsfesten mv. 2016 er allerede
nu fastlagt. Det foregår fra fredag den 10. – søndag
den 12. juni. Reserver derfor allerede dagene nu,

caféaftener kl. 19.00-2130
26. januar
Afholdes på Engum Hus, i sy-lokalet. Kom og få
inspiration, hjælp eller bare prøv noget nyt. Anne
Marie er aftenens guide.
9. februar
Vi krydrer aftenen med besøg af Inge, vores nye
præst. Hun vil præsentere sig selv og sin famile
samt supplere med hendes erfaring med velgørenhedsarbejdet i Kirkens Korshær. Vi kan, som
borgere, lade os inspirere af, hvor og hvordan frivillig indsats kan gøre en forskel. Vi mødes i konfirmandstuen kl. 19.
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15. marts
Caféaften i konfirmandstuen.

Onsdag 20. januar
klubben har købt pakker - plader koster 10 kr.

5. april
Caféaften i konfirmandstuen.

Onsdag den 3. februar - 17 februar
2. marts, 16. marts og 30. marts
er ikke helt fastlagt med hvad og hvem.

maj.
Forårsblomster - arrangement hos Gartneri Egelund igen.
kontakt til ekk
Sognets kvinder kan følge EKK på facebook eller
via mail. 'Like' vores gruppe eller send en mail til
EKK, så du kommer på maillisten.
www.facebook.com/groups/engumkk
engumskreativekvinder@gmail.com

Onsdagsklubben
ORieNteRiNG
mødested engumhus.
Hver anden onsdag fra 14,30-16,30 hvis ikke andet
er oplyst.

Onsdag den 13. april
Forårsfest - vi mødes kl. 13,00.
tag selv drikkevarer med.
Tilmelding - Prisen oplyses senere.
Onsdag den 25. maj udflugt, herom senere.
Aktiviteterne starter kl. 14,30
og slutter kl. 16,30 hvis ikke andet er oplyst
bestyrelse:
Formand Anita Nielsen
Tlf. 3157 5949
Næstformand Jonna Christensen
Tlf. 7589 5297
Kasserer Ruth Jensen
Tlf. 7589 5471
Tove Nielsen
Tlf. 7589 5609
Hanne Skovgård
Tlf. 2071 4635

Vi starter det nye år...
Onsdag den 6. januar
kl. 13,00 med lidt nytårsfest.
Tag selv drikevarer med
- Der er tilmelding - pris?

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

WWW.R-I-D.DK

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

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

Støbearbejde
Græsplæner
Haveservice
Vinterberedskab

Rodfræsning
Træfældning
Beskæring
Skovservice

Indpakning af græs
Udkørsel af møg
Pasnings aftaler
Salg af wrap og halm
www.Lillevang-service.dk
Tlf. 2498 3520
Ring for uforpligtende tilbud...

VVS-installatør

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

fyr og flamme
- varmt og godt’
JANUAR FEBRUAR MARTS 2016
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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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Bibelstudier
Har du lyst til at læse i Bibelen
sammen med andre?
Vi er 24 personer, som hvert år deler os op i 2
bibelstudiegrupper. Der er også plads til dig!

Engum Sogn
PROGRAM
Januar:
Onsdag den 6.
Bibelkreds i privat hjem
Onsdag den 13.
Bedemøde i forbindelse med
Evangelisk Alliances Bedeuge hos
Tove og Erik Mathiassen, Tornsbjergvej 24
Onsdag den 20.
Møde ved Vibeke Sode Hjorth, Børkop
Emne: Profeten Haggajs bog:
”Fat mod, landets folk”
Vær med til at bygge Guds rige.
Om vores prioriteringer og liv.

Vi står på skift for emnet og for at lægge hjem til.
Nogle gange tager vi udgangspunkt i en bibel-tekst,
som vi prøver at gøre aktuel, så vi kan bruge den
i vores hverdag, andre gange tager vi ud-gangspunkt i et emne og prøver at relatere det til Bibelen. Emnerne varierer meget og er ofte taget ud fra
hverdagen. Personligt er vi meget forskellige, og
der er plads til alle!
Har du lyst til at deltage, kan du kontakte: Tove
Pedersen tlf. nr. 3024 5550
Bibelstuediegruppem

Engum Lokalråd

Onsdag den 27.
Filmaften
Februar:
Onsdag den 3.
Møde ved Henning Thomsen, Vejle
Emne: Den første og den anden Job
Onsdag den 10.
Bibelkreds i privat hjem
Onsdag den 24.
Generalforsamling
Marts:
Onsdag den 2.
Kredsmøde i Vandel Missionshus ved Karlo Brondbjerg, Herning
Emne: Bibelens historiske troværdighed
Onsdag den 9.
Bibelkreds i privat hjem
Onsdag den 16.
Møde ved Carsten Mikkelsen
Emne: Fællesskab, der forpligter
Onsdag den 30.
Møde ved Jørgen Hedager Nielsen, Børkop
Emne: Forventningsglæde – Jesu genkomst

ORIENTERING
Det nystiftede Engum Lokalråd - hvis opgave er at
medvirke til udvikling af det lokale samarbejde og
sammenhold, fremme udviklingen samt varetage
sognets interesser i samarbejde med overordnede
myndigheder – har allerede været i berøring med
nogle større emner, der vedrører vores hverdag.
Eksempelvis Vejle Kommunes trafikregulering
gennem Bredal, der nu afventer en evaluering lokalrådets ændringsforslag til Kommuneplan
2017-2029 – dialog møde med direktør Morten
Hansen, Tirsbæk Bakker, om sammenfaldende
interesser omkring trafiksikre vej- og stisystemer
mellem de mindre og attraktive institutioner i
Engum: kirken, skolen, børnehaven og idrætsforeningen og den igangværende udbygning af det
nye boligområde med de store institutioner.
Om dette og en række andre emner – store og små
– der venter på at blive afdækket vil Lokalrådet
gerne mødes med sognet, hvorfor der inviteres til
et borgermøde/årsmøde tirsdag den 1. marts kl.
18.00 på Engumhus, hvor der bydes på sandwich,
øl og vand m.v.
Bo Kjær Jensen og Claus Sennov er aktuelt ved at
give sognets hjemmeside: engum. dk et nyt indhold og udseende, således at sognets foreninger og

JANUAR FEBRUAR MARTS 2016

11

aktiviteter nu kan præsenteres med tidssvarende
faciliteter.
Bestyrelsen for Engum Lokalråd ønsker godt nytår.

Engum Sogn
Lokalhistoriske
Forening
ORIENTERING
Den traditionelle kalender fra Lokalhistorisk Forening, der i 2016 omhandler 12 forskellige emner
med beskrivelse af såvel nutidige som fortidige
træk fra sognet, er færdigtrykt i en ændret udgave.
Med 100 sider er materialet i år så omfangsrigt,
at det udgives som en kombination af årbog og
kalender.
Årets udgivelse sælges til medlemmer af Lokalhistorisk Forening og kan i øvrigt købes på Engum
skole og Vejle Stadsarkiv.
Også i år skal der udtrykkes en stor tak til mange
såvel nuværende som tidligere beboere i sognet for
den opbakning til indsamling og medlemskab, der
gør det muligt at have en lokalhistorisk forening
i Engum sogn, der indsamler tekst, billeder og
oplysninger, der for en dels vedkommende ellers
ville gå tabt.
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Lokalhistorisk Forening afholder årets generalforsamling tirsdag den 12. Januar kl. 19.00 på Engumhus, hvor alle er velkommen. Der er i år arrangeret
en aften om Tirsbæk, hvor godsejer Hans Henrik
Algreen-Ussing fortæller om Tirsbæk før og nu.
Senere på året arrangerer Lokalhistorisk Forening
et skoletræf for tidligere elever fra Bredal skole
søndag den 28. august 2016 kl. 10–16. Invitation,
program for dagen og praktiske oplysninger vil
blive beskrevet i næste Sogneblad – men der kan
allerede nu sættes kryds i kalenderen!
Med ønsket om et godt nytår og tak for bidrag til
arkivet i årets løb.
Bestyrelsen for Engum Sogns
Lokalhistoriske Forening.

Engum Skole
Nyt fra Engum Skole Julen 2015

” Jeg glæder mig i denne tid,
nu falder julesneen hvid... ”
Tja, nu hvor stormen ” Gorm ” er raset af, kan vi
med ordene fra Peters Jul blot vente på det næste
vejrskifte. Et der forhåbentlig kan bringe lidt julehygge-stemning i form af knitrende frostsne.

SogneBladet

Tømrermester

Carsten Damgaard

Tel.: 2029 5154
Fax: 7589 9501

Bytorvet 30 . Hedensted

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

Expert Mølholm
Vindinggaard Center 11
7100 Vejle
Tlf.: 75 82 22 99
JANUAR FEBRUAR MARTS 2016
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På Engum Skole og i Børnehaven har vi traditionen
tro pyntet til Jul, og lige nu venter vi håbefuldt på,
at det snart bliver 18. december, så vi kan holde
jule-ferie-fri fra den travle dagligdag. Inden vi når
så langt er der dog flere ting der skal nås. Ser
vi tilbage på de seneste måneder husker vi tydeligt den dag håndværkerne påbegyndte arbejdet
med renoveringen af hjemkundskab og starten
på opbygningen af et nyt Nateklokale. På trods af
diverse foranstaltninger har de seneste måneder
budt på stor udfordringer til vores tålmodighed i
forhold til støv og støj. Men hva´ går man dog ikke
gerne igennem, når det færdige resultat venter lige
om hjørnet…..vi glæder os rigtig meget, idet der
allerede nu tegner sig et billede af supermoderne
hightech lokaler, der ganske enkelt vil gøre Engum
Skole til noget helt særligt, idet disse lokaler sammen med den daglige solide læring, vil kunne
bringe os en tand op i eliten.
På billederne kan du som læser selv danne dig et
lille indtryk af den løbende forandring.
Ja, vi har rigtig meget at være stolte over. Senest
er det jo blevet klart ud over sognets grænser, at
Engum Skole er bærer af noget helt særligt. I den
landsomfattende Ministerielle trivselsundersøgel-
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se, der for nyligt blev afsluttet og offentliggjort,
kan vi bryste os af at ligge rigtig flot i det samlede
danske skolebillede. Med en placering som nummer 28 ud af godt 1250 folkeskoler, når det kommer til elevtrivsel og med en plads i top 100, når
det kommer til elevernes trivsel med læring, er der
bestemt go´ grund til at kippe med flaget.
Godt gået Engum Skole!! Et resultat medlemmer af
skolebestyrelsen ikke var sene til at belønne med
kagemand til alle børn på en ganske almindelig
hverdag. Årets skolekoncert blev også lidt af et
kærkomment brud på den daglige trummerum.
Musikanterne Jensen og Bugge stod her ”pludselig”
en tidlig morgen på gangen og spillede for børn og
forældre, der mødte ind til dagen. Tak for hyggelige toner fra violin og harmonika…et indslag
der virkelig påkaldte sig et dejligt humør hos såvel
børn som voksne.
Ud over de lokalemæssige forandringer, bliver
der arbejdet på forandring på flere fronter. Mest
markant er nok den, at Engum Skole og Engum
Børnehave pr. 1. oktober blev til en fælles enhed
under det der populært kaldes en ”Landsbyordning”. Begge institutioner er stadig selvstændige
enheder, men den store forandring ligger i den
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daglige praksis med mulighed for samarbejde om
væsentlige fælles emner og tiltag, så som dét at
samskabe den ” røde tråd ” i børnenes liv, fra de som
3 årig træder indad døren i børnehaven, og til de
senere forlader skolen som 13 årig. Et samarbejde
der forventes at ligge på både forældre, personale
og ledelsesplan. I den forbindelse har vi ansat Ulla
Hedegaard i en nyoprettet stilling som afdelingsleder i børnehave. Ulla præsenterer sig selv i et lille
indlæg nederst i artiklen.
Her og nu er der kun tilbage at ønske alle læsere af
sognebladet en rigtig glædelig Jul og et godt nytår.
På Vegne af alle børn og voksne
ved Engum Skole
Peter Madsen Boutrup, Skoleleder
Nyansat afdelingleder
Mit navn er Ulla Hedegaard og jeg er nyansat afdelingsleder i Engum Børnehave.
Jeg er 54 år og blev uddannet pædagog fra Kolding
Børnehaveseminarium i 1985. Jeg har siden 1994
været leder i forskellige pædagogiske institutioner, og spænder fra vuggestue til skole/SFO. Har
haft en enkelt ansættelse på et asylcenter, men

jeg har hovedsagligt
erfaringer med børn
i alderen 0-13 år.
Jeg har tidligere
arbejdet i Landsbyordninger og er
optaget af at skabe
den røde tråd i børnenes liv fra de starter i børnehaven til
de slutter i 6. klasse
også gerne i samarbejde med dagplejen
i lokalområdet.
I mit private liv er jeg bosiddende i Fredericia, gift
og uden hjemmeboende børn, bruger min fritid på
venner og familie, vores lidt forkælede hønsehund
og holder jeg meget af at læse store tykke skønlitterære bøger.
Jeg ser frem til at bidrage med mine erfaringer i den
nyetablerede Landsbyordning i Engum og
glæder mig til at møde og samarbejde med alle med
tilknytning til både Børnehave og Skole
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Aktivitetskalender
jANUAR
6. 15.00-16.00
6. 13,00
6. 19.30
12. 19.00
13.
20.
20.
27.
26.

19.30
14.30-16.30
19.30
19.30
19.00-21.30

FebRUAR
3. 15.00-16.00
3. 14.30-16.30
3. 19.30
7. 10.00
9. 19.00-21.30
10. 19.30
17. 14.30-16.30
UGE 8
23. 19.00
24. 19.30
mARts
1. 10.00
1. 18.00
2.
2.
2.
6.

14.30-16.30
15.00-16.00
19.30
10.00

9.
13.
15.
16.
16.
24.

19.30
10.00-16.00
19.00-21.30
14.30-16.30
19.30
17.00

28. 10.00
30. 14.30-16.30
30. 19.30
APRiL
5. 19.00-21.30

Åbent hus hos Lokalhistorisk Forening
på Engumhus med salg af 2016-kalender
Onsdagsklub
IM møde
Lokalhistorisk Forenings generalforsamling
på Engumhus med aften om Tirsbæk
ved godsejer Hans Henrik Algreen-Ussing.
IM bedemøde
Onsdagsklub
IM møde
IM filmaften
Engums Kreative Kvinder: Caféaften

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

mANdAG
7. mARts 201
6

Indlæg og foto
s til bladet
bedes sendt på
mail:

hhha@jfmedie
Åbent hus hos Lokalhistorisk Forening
r.dk
på Engumhus.
Onsdagsklub
IM møde
Fastelavn. Alle børn i sognet møder udklædte op i kirken,
til slå katten af tønden, boller og kakao i præstegården.
Engums Kreative Kvinder: Caféaften
IM bibelkreds
Onsdagsklub
EUI træningsstart for fodbold ungdom
Arne Mølgaard fortæller om besøg i det fattige land, Malawi,
og om hjælpen via Folkekirkens Nødhjælp. Konfirmandlokalet.
IM generalforsamling
Start på tilmelding til fodboldskolen i Engum
Borgermøde på Engumhus. Lokalrådet byder på sandwich,
øl og vand i forbindelse med drøftelser af lokale ønsker og behov.
Onsdagsklub
Åbent hus hos Lokalhistorisk Forening på Engumhus.
IM kredsmøde
Efter gudstjeneste er der kirkekaffe og menighedsmøde
i konfirmandlokalet med orientering om årets gang i Engum kirke.
IM bibelkreds
Lokale fra sognet samler ind til Folkekirkens Nødhjælp.
Engums Kreative Kvinder: Caféaften
Onsdagsklub
IM møde
Skærtorsdag. Fællesspisning for alle i konfirmandlokalet.
Derefter aftengudstjeneste kl. 19.00
Gudstjeneste med Henning Thomsen.
Onsdagsklub
IM møde

13. 13.00

Engums Kreative Kvinder:
Caféaften
Onsdagsklub

mAj
25.

Onsdagsklub Udflugt

