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Der var et imponerende fremmøde til borgermødet den 1. marts, hvor det blev nødvendigt,
at flytte fra Engumhus til skolens gymnastiksal. FOTO: GUNNAR SKIBSHOLT
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Hjemmeside
Se Engum UI’s nye hjemmeside på www.engum-
ui.dk. Gør det til en god vane jævnligt at tjekke 
hjemmesiden. 

sOmmeRFesT
Forhåbentligt oplever vi i år et tidligt forår, der 
afløses af en god og lang sommerperiode. Vinte-
ren igennem har bestyrelsen, bl.a. sammen med 
repræsentanter fra andre foreninger i sognet, 
arbejdet med en ny udgave af  den årlige som-
merfest og et bredt tilbud af aktiviteter, således at 
sport, øvrige aktiviteter  og underholdning når ud 
til hele sognet. Programmet foreligger endnu som 
råskitse og vil senere – efter finpudsning -  komme 
på hjemmesiden og blive husstandsomdelt.
Med sædvanlige kulisser incl. hoppeborge er pro-
grammet i store træk: Igen gadefodbold fredag 
aften med efterfølgende let hygge i teltet. Lørdag 
afvikles det traditionelle Engumløb kl. 11 – 13. 
Herefter er der, sideløbende med U11, U15 og 
ellevemands- fodbold om eftermiddagen, flere 
indslag for alle aldersklasser: Petanque, havetrak-
tortræk / ringridning, musikalsk underholdning 
og leg/kunst med frugt for børn, bueskydning og 
eftermiddagens store publikumsmagnet: Cirkus 
Krone!                                                        Lørdag 
aften er der fællesspisning for alle som optakt til 
en efterfølgende forrygende aften i teltet med Sussi 
og Leo! I forbindelse hermed arrangeres der indslag 
for børn / unge i Canopy og klubhuset. Info om 
tilmelding til lørdag aften senere.
Søndag efter flaghejsning og rundstykker i teltet 
bliver stadion omdannet til et sandt fluepapir. 
Nu ankommer de mange børn og deres familie-
medlemmer for at deltage i og støtte op om det 
traditionelle og velarrangerede store Engum Cup 
fodboldstævne, der sædvanligvis giver travlhed i 
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boder, kiosk, øltelt m.v. samt i tombola i Canopy.                                                                                                                 
Bestyrelse, trænere og ledere håber sammen med 
de mange frivillige hjælpere, at også vejret, fredag, 
lørdag og søndag den 10. - 11. og 12. juni, vil med-
virke til, at det bliver en festlig weekend for hele 
sognet.
 Med venlig hilsen bestyrelsen i EUI / G. S.

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@dlg-
mail.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 men-
nesker at kende. 

FOdBOldAFdelingen
Årets officielle træningsstart var for en gang skyld 
timet samtidig med forårets komme. Der er en for-
nøjelse at komme i gang i plusgrader og på baner, 
som er nogenlunde tørre.

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.

Fodboldudvalget:
Claus Brødsgaard
Tlf. 7589 6737
Mail: Engumvej91@dlgmail.dk
Allan Lykkebak,
Tlf. 4026 2565,
Mail: allan.lykkebak@antalis.com
Hans-Henrik Hansen,
Tlf. 2330 5981
mail: jethansh@gmail.com

seniorfodbold og motionsfodbold
Efter vintertræningen på kunstgræs er træningen 
nu tilbage på Engum stadion. Der trænes hver 
mandag aften fra kl. 20.00 samt torsdag aften fra 
kl. 19.00.
Serie 5 har spillet de første par træningskampe 
med to sejre til følge, og det har nok været godt 

for selvtilliden ovenpå et noget broget efterår.
Der kunne dog godt ønskes bedre opbakning til 
kampene, hvor der er for mange afbud. Og også til 
torsdagstræningen er der plads til flere - men det 
kommer nok nu hvor foråret for alvor er på vej.
Serie 5 er kommet i pulje med bl.a. Daugård og 
Hedensted, så der bliver nogle spændende lokal-
opgør. Der er endnu ikke nogen turneringsplan 
for +45-holdet.

Hans-Henrik Hansen.

UngdOmsFOdBOld
Samarbejdet med andre klubber fortsætter i 2016 
i det omfang det er hensigtsmæssigt i forhold 
til i første omgang at kunne skabe et passende 
antal spillere til træning. Formålet er dog også, 
at der senere vil være spillere nok til 8-mands og 
11-mands fodbold. Samarbejdet betyder at der 
i 2016 som en del af samarbejdet trænes i både 
Daugård og Østersnede.

De fleste 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 ople-
velse 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 resulta-
terne 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 forældre-
møder for alle hold. På disse møder afstemmes 
forventningerne 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 stævnedel-
tagelse mv. Der arbejdes på igen i år at sende flere 
hold til Kerteminde Cup i weekenden den 24. – 
26. juni.

Betty Thrane fortsætter også i 2016 som ansvarlig 
i klubhuset, således at der er mulighed for sociale 
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aktiviteter i forbindelse med kampene på Engum 
stadion.

Endelig afvikler vi igen i år DGI fodboldskole på 
Engum stadion i uge 26.
Se aktuelle træningssider på Engum UI’s hjemme-
side, www.engum-ui.dk

Fodboldskole på engum stadion
Engum UI er i år så heldige, at DGI afholder fod-
boldskole på Engum Stadion i uge 26. 
Dette års fodboldskole er for årgangene 2003 – 
2008. Fodboldskolen er igen i år allerede udsolgt 
og udvidet med flere deltagere, så der er desværre 
ikke plads til flere.

Turneringsafvikling:
Træningskampene er startet for de ældste hold og 
flere træningskampe følger i april måned for de 
yngre hold.

Turneringskampene afvikles som stævnedage for 
3-mands og 5-mands med 3-5 stævne i løbet af for-
året. 8- mands og 11-mands holdene spiller kampe 
hver uge med start i midten af april. 

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.

www.dbujylland.dk
På ovennævnte adresse kan alle oplysninger om 
kamptidspunkter og resultater for alle Engum UI´s 
fodboldhold findes. Søg efter klub “Engum UI” og 
der er mulighed for at se kamptidspunkter, resul-
tater og stillinger for alle Engum UI´s fodboldhold. 
Der er også link til siden fra Engum UI’s hjem-
meside.

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 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 tan-
ker i Danmark. Første gang du har tanket 500 liter, 
får klubben desuden en ekstra bonus på 250 kr. 
Det koster dig ikke ekstra at støtte – OK betaler 
hele beløbet. 

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.

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 skif-
tet 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. 
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PROgRAm

April:
Onsdag d. 6. Bibelkreds i private hjem
Onsdag d. 13. Møde ved
 Thomas Bjerg Mikkelsen.
 Emne: En handicappet kirke
Onsdag d. 27. Møde ved Jacob Højlund,
 leder LTC.
 Emne: Efterfølgelse
 på evangeliets grund. Kol 3,1-17
maj:
Onsdag d. 4. Bibelkreds i private hjem
Onsdag d. 11. Møde ved
 Margit Skov Pedersen, Børkop.
 En anderledes sangaften
 – med fokus på bøn
Fredag d. 20. Vi ser hvad der sker…
 for hele familien.
 Nærmere information følger
juni:
Onsdag d. 1. Bibelkreds i private hjem
Fredag d. 3. En aften kun for mænd.
 Nærmere information følger
Onsdag d. 8. Møde ved missionær
 Søren Juul Skovenborg, Hobro.  
 Emne: Det rummelige missionshus
Onsdag d. 15. Møde ved Vibeke Gregersen.  
 Emne: Pilgrimsvandring

Hvor ikke andet er angivet holdes møderne
i Missionshuset, Skolebakken 1, Bredal kl. 19.30.
Alle er velkomne.

OnsdAgsklUBBen i engUm
Mødested Engumhus
Hver anden onsdag kl. 14,30 - 16,30 hvis ikke 
andet er oplyst.

30. marts
Den nye præst vil hygge med os, 
og fortælle om sit arbejde indenfor kirken.

13. april
Forårsfest - Vi mødes kl. 13,00,  tag selv drikke-
varer med.
Tilmelding.

25. maj
Udflugt, herom senere.

God sommer.

Bestyrelse:
Formand Anita Nielsen tlf. 31 57 59 49
Næstformand Jonna Christensen tlf. 75 89 52 97
Kasserer Ruth Jensen tlf. 75 89 54 71
Tove Nielsen tlf. 75 89 56 09
Hanne Skovgård tlf. 20 71 46 35 

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

APRIL MAJ JUNI 2016

Engum Sogn

Onsdagsklubben
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ORienTeRing
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? 
Vi har fortsat vores caféaftener med nørkelerier 
inklusiv en enkelt aften i sylokalet, hvor Anna-
Marie inspirerede og inspicerede syarbejdet. Også 
tak til Inge, vores søde nye præst, der lagde vejen 
forbid. Med indlevelse, berettede Inge lidt om sig 
selv, sin familie, hverv og indtryk fra det virkelige 
liv. Som korshærspræst, har hun gjort livet lidt 

lysere for hjemløse, misbrugere og psykisk syge, 
der lever et svært liv. Inspirerende og livsbekræf-
tende engagement!
EKK har også været på besøg hos Torup Galleri, 
hvor vi fik en kort introduktion til strikke-udstil-
lingen. Så hyggede vi os med at se på de fantastiske 
strikkede engle - der er unikke - og som forestil-
ler rigtige personer.  Der var spændende bluser, 
strikkede gardiner og opgaver fra strikkedysten. 
Facinerende hvad der kan fremstilles af garn ;-)

PROGRAM:
12. april Caféaften kl. 19
1. maj  Besøger vi Gartneriet Egelund kl 13
8. jun Åben værksted ved Fru Brahe kl. 1930

Alle ideer er velkomne. Kontakt EKK hvis du er 
interesseret i løbe- eller travegruppe her i foråret.

www.facebook.com/groups/engumkk/
engumskreativekvinder@gmail.com

Engums
Kreative Kvinder
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ORienTeRing
Ja, både arrangørerne , de mange fremmødte bebo-
ere fra sognet og såmænd også de indbudte talere, 
vil sent glemme lokalrådets først borgermøde! Stor 
ros til beboerne i sognet for engagement og medvir-
ken. Desværre er en del gået forgæves i forbindelse 
med de overfyldte forhold på Engumhus inden 
skift til skolens gymnastiksal.
Det blev en spændende aften med orientering om 
det nye ekspanderende boligområde indenfor sog-
negrænserne , Tirsbæk Bakker, og dets muligheder 
på sigt i relation til  kirke, skole, børnehave og 
idrætsforening m.v. Ligeledes blev der med stor 
interesse lyttet til Jens Øtkers præsentation og 
gennemgang af lokalrådets idebank på godt og 
vel 20 ideer. Hvilke ideer og ønsker ville der være 

størst interesse omkring ved den efterfølgende vej-
ledende afstemning? – og hvilke ideer og ønsker 
måtte der komme fra de fremmødte fra sognet?
Helle Sennov’s  små orange legoklodser, der blev 
benyttet til afstemningen fandt især vej til de glas, 
der repræsenterer ønsker om ændringer af de loka-
le farlige trafikforhold, ønsker om udbygning, en 
multihal, hvor sognet kan samles, og fremme af  
rekreative faciliteter m.v.  Se videre på lokalrådets 
hjemmeside.
Bestyrelsen vil nu behandle de indkomne ønske-
sedler fra beboerne, herunder de indkomne tilbud 
om at være med i arbejdsgrupper.
 
 Mvh bestyrelsen / G.S.

APRIL MAJ JUNI 2016

Engum Sogns
Lokalråd

FOTO: GUNNAR SKIBSHOLT
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ORienTeRing
Tak for en overvældende modtagelse af  den 
lokalhistoriske kalender 2016  - nu i bogform!                                                      
Med et yderligere øget omfang i forhold til 2015 
udgaven, hvor tanken om bogform var fremme, 
har det vist sig, at være en rigtig beslutning.
Det store samlingslokale på Engumhus var fyldt 
til bristepunktet med ca. 70 fremmødte til for-
eningens generalforsamling i januar. Nuværende 
bestyrelse blev genvalgt og regnskabet godkendt. 
Herefter gav godsejer Hans Henrik Algreen-Ussing 

et spændende indblik i historien om Tirsbæk Slot, 
det nye haveanlæg og godsets drift i dag. Efter kaf-
fen og Jonnas kringle fortalte Mogens Ladegaard 
om en interessant og upåagtet forbindelse mellem 
Assendrup skole og afstemningsresultatet i 1920, 
hvor Sønderjylland med bl.a. moderens hjemby, 
Bevtofte, blev stemt tilbage til Danmark.
Bestyrelsen er nu så småt i færd med planlægning 
af næste års kalenderbog / årbog.  Sideløbende her-
med skal det planlagte skoletræf for tidligere ele-
ver ved Bredal Skole, søndag den 28. august 2016, 
afvikles jævnfør invitation og program. Bestyrel-
sen håber, at det også lykkes at sprede budskabet 
herom ud til de tidligere elever, der i dag er bosid-
dende langt fra det gamle sogn.
Med venlig hilsen fra bestyrelsen og tak for opbak-
ning 

Gunnar Skibsholt.

Karen Hansen Lyse
Registreret Revisor og indehaver

Erhvervsvej 2
8721 Daugård

Tlf.: 7589 6066

WWW.R-I-D.DK

ER DIN NØGLE TIL
FORSTÅELIG RÅDGIVNING

Din virksomhed er unik - derfor skal du serviceres af din egen revisor. Vi tager 
udgangspunkt i dig og din virksomheds behov.

Hos RID REVISION A/S er vi seks uddannede revisorer, der er klar til at levere 
gode revisorydelser i et forståeligt sprog.

Vort faglige niveau skal du stole på - vor personlige service kan du opleve.

Vi kan tåle at blive målt på det vi gør og ikke kun på det, vi siger. På vor hjemme-
side kan du læse, hvad nogle af vore kunder udtaler om samarbejdet med os.

Engum Sogn
Lokalhistoriske 
Forening

Bredal Skole 1959
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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

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

APRIL MAJ JUNI 2016
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BREDAL
SKOLE

SKOLETRÆFSØNDAG DEN 28. AUGUST 2016for elever der har gået på Bredal Skole.Engum Sogns Lokalhistorisk Foreninghar hermed fornøjelsen at invitere til skoletræf.  Tilmelding senest den 1. august til en af følgende personer:
Anne Marie Hansen, tlf.: 21 60 74 50, mail: pam@pro� bermail.dk
Vagn Åge Jensen, tlf.: 20 25 52 61, mail: vaaj@mariesminde.net

Lis Fredholm, tlf.: 28 57 74 33, mail: lisfredholm@gmail.com
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PROGRAM FOR DAGEN:

Der er to mulige mødetidspunkter.

Vi mødes enten i Engum kirke til gudstjeneste kl. 10.00

eller i præstegården kl. 11.30 til fælles fotografering under det store bøgetræ i haven.

Herefter går turen til Bredal Kro til en lille frokost.

Her vil der være mulighed for at udveksle skoleminder,  m.v.

samt at høre om restaurering og fremtidsperspektiv for kroen.

Kroen blev i slutningen af 2015 overtaget af Elkjer Mathiassen, der også har gået i Bredal skole.

Efter frokost går vi op til ”Bredal skole”. Der vil kun være mulighed for at se

den gamle skole udefra, da den er bygget om til lejligheder.

Der tages et samlet elevfoto foran skolen.

Herefter tager vi ud i det nye industrikvarter ved Transportcentret.

Her har Bredal Maskinfabrik bygget nye haller, showroom og kontorfaciliteter. 

Anders Buhl Jensen, der i dag er medejer af virksomheden, vil vise rundt

og fortælle om familie� rmaet. Arrangementet slutter, når vi har set fabrikken.

Vi regner med, det er omkring kl. 16.00.

I er meget velkomne til at tage jeres ægtefælle med.

For deltagelse i arrangementet er der en egenbetaling på 75 kr. pr person.

Til frokosten vil der blive serveret øl og sodavand samt en kop ka� e/te.

Vi håber på stor tilslutning, så husk at give besked til alle,

I kender fra skoletiden i Bredal Skole.

På gensyn.

Bredal Skole 1961
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Engum Skole

nyT FRA engUm skOle FORåReT 2016
Her og nu er marts over os og markerer ifølge kalen-
deren overgangen fra vinter til forår. Når du læser 
dette, har vi taget hul på april, hvor vi for længst 
har lagt den lange, grå vinter bag os, og forude 
venter lyset og plusgraderne.
Vinterdvale og forårstræthed er relativt ukendte 
begreber på Engum Skole….hvad har vi ikke nået 
siden sidst? 
Februar måned markerede vi traditionsrigt faste-
lavn med fest, farver og masser af leg og fællesskab. 
Lad billederne tale for sig selv.

Påsken faldt tidligt, en højtid der traditionen tro 
også markeres med skolefest her i Engum.
Med andre ord i skrivende stund er forberedel-
serne i gang til årets fest. 
Hele uge 11 står i festens tegn. Indskolingen læg-
ger op til et spektakulært ” Indianer tema ” med 
efterfølgende udstilling, og mellemtrins - klasser-
ne forbereder skuespil ” Oles Verden ”, som er en 
bred opsætning over flere af Ole Lund Kirkegaards 
bøger. Mon ikke det som altid bliver et brag af en 
skolefest. Udstilling og teater som følges op med 
masser af aktiviteter og vild diskodans….det kan 
da kun blive sjovt. Alt dette må du vente med at 
høre nærmere om i næste udgave af Sognebladet.
Heldigvis kan vi se tilbage på god solid hverdag 
med masser af læring og fagligt udfordrende 
aktivitet. Sidst beskrev vi processen omkring 
opgraderingen af vores faglokaler. Nu er arbejdet 
endelig tilendebragt og resultatet med splinternyt 
Hjemkundskab og nyskabelsen af et topmoderne 
Nateklokale vækker jubel blandt både børn og 
voksne, idet vi hermed netop har opnået optimale 
forhold omkring undervisningen i madkundskab 
og naturvidenskab. Fredag d. 11. marts indviede vi 
lokalerne ved en uformel reception med gæster fra 
båd rådhus og forældrekredsen. Her kunne man 
få syn for sagen, hvad de 2 millioner kr. var gået 
til. Børnene fremviste lokalerne aktivt og tydeligt 
stolte med både madlavning, vandforsøg og 3D 
printning. 

Vi har i seneste udgave af ” Sognebladet ” end-
videre kort skitseret beslutningen om at etablere 
en landsbyordning i Engum, således at skolen og 
børnehaven drives sammen under skolelederens 
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ledelse. Formålet er, at styrke et sammenhængen-
de børne- og læringsmiljø i Engum og skabe større 
økonomisk bæredygtighed. 

Visionen er at fastholde, udvikle og fremtidssikre 
et stærkt børne- og læringsmiljø i Engum for alle 
børn fra 3 – 13 år.

Vi har nu senest igangsat arbejdet med at komme 
fra idé til produkt med landsbyprojektet. Ledel-
sen har arbejdet med dels at skabe den første helt 
foreløbige og overordnede prototype af landsby-
ordningen, dels at udarbejde en handlingsplan, der 
sikrer, at vi kommer godt videre med arbejdet, og 
at alle bliver inddraget undervejs.

Vi har valgt at arbejde med prototypetankegangen, 
da det giver os mulighed for at sætte nogle pejle-
mærker og skabe et fundament for dialog og for at 
inddrage alle lærere og pædagoger, bestyrelse og 
forældre i udviklingen af landsbyordningen.

Prototypen tager udgangspunkt i, at der skal være 
en rød tråd for barn og familie fra barnet starter 
i børnehave til barnet går ud af skolen. Det skal 
være overskueligt og trygt at være barn i Engum 
børne- og læringscenter.

Vi arbejder p.t. med følgende nøglepunkter i pro-
totypen version 1.0:
• Et helhedssyn
• Fælles pædagogisk praksis
• Udvikling og forbedring af det eksisterende
• Bedre benyttelse af alle ressourcer
• Åbenhed

Der venter et stort arbejde med at ”oversætte” nøg-
lepunkterne til praksis. Der er allerede indsamlet 
mange ideer fra en post-it session på et møde for 
medarbejderne i børnehaven og indskolingen. 
Næste step er et fællesmøde mellem medarbejdere 
i børnehaven og indskolingen/SFO.
Vi tror på, at der er mange spændende muligheder i 
landsbyordningen, som vi glæder os til at udforske 
sammen i personalet. Vi tror også, at der ligger 
nogle knaster og venter undervejs, og vi håber, at 
vi i fællesskab får dem ryddet af vejen til glæde og 
gavn for både børn og voksne.
Dette var senest nyt fra Engum Skole som hermed 
sender læserne af ”Sognebladet” en stor hilsen med 
ønsket om en God Påske.

Med venlig hilsen fra os alle 
Peter Madsen Boutrup Skoleleder
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Brænde
Engum Præstekaldsskov sælger ungt løvtræ til selvskovning

Henvendelse Gunnar Skibsholt, tlf. 7589 5008 eller 2016 7320

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



Aktivitetskalender
DEADLINE

SIDSTE FRIST
for indlevering

af stof til næ ste
nummer er

TiRsdAg
14. jUni 2016

Indlæg og fotos til bladetbedes sendt på mail:

hhha@jfmedier.dk

APRil
 2. 10.00  U11-fodbold, pigestævne
2.-3.   U13-fodbold, piger:
    Træningsstævne, Hellebjerg
 3. 16.00  Fodbold U15 drenge 2 - Hedensted IF
 6. 19.30  IM: Bibelkreds i private hjem
 9. 12.00  Forårsklargøring af Engum stadion
 9. 1i.3o  Engum UI's træner/lederfest
 10. 12.00  U15 Vest1 - Kolding IF
 12. 19.00  Cafeaften for Engums Kreative Kvinder
 13. 13.00  Onsdagsklubben: Forårsfest
 13. 19.30  IM: Møde
 16. 10.00  U11 fodbold, drengestævne
 22. 10.00  Konfirmation i Engum kirke
 24. 12.00  U15 Vest1 - Handerslev FK
 27. 19.30  IM: Møde

mAj
 1. 13.00  Engums Kreative Kvinder besøger Gartnerii Egelund
 4. 19.30  IM: Bibelkreds i private hjem
 11. 19.30  IM: Møde
 16. 16.00  U15 Vest1 - Vejle B
 20. 19.30  IM: Vi ser hvad der sker
 25.   Onsdagsklubben: Udflugt - mere herom senere.
 29. 12.00  U15 Vest1 - Næsby BK

jUni
 1. 19.30  IM: Bibelkreds i private hjem
 3.  19.30  IM: En aften kun for mænd
 8. 19.00  Engums Kreative kvinder: Åbent værksted ved Fru Brahe
 8. 19.30  IM: Møde
10.-12.  Sommerfest i Engum med bl.a. Engumløbet
 11. 12.00  U15 Vest1 - OB
 15. 19.30  IM: Møde
24.-26.  Kerteminde Cup
27. juni - 1. juli Fodboldskole i Engum


