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Det opsatte skilt i Assendrup om byggegrunde gør opmærksom på en meget relevant sammenhæng mellem udstykninger, tilflyttere og børnefamilier som ”fødekæde” for opretholdelse
af et optimalt antal børn i Engum skole og børnehave - og dermed et spørgsmål om overlevelse .
Er lodsejerne bag eksisterende muligheder for udstykninger interesseret heri? Eller skal der
søges nye muligheder? Lokalrådet vil undersøge aktuel status og muligheder
for nye udstykninger. 
Foto: Gunnar Skibsholt
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Adresseliste
Bestyrelsen for engum UI:
Formand:
Anders Christensen, Engumvej 40
Bredal, 7120 Vejle Ø. Tlf. 7589 5060
Mail mama@c.dk
Nætformand:
Mads Petersen
Ulbækhusvej 65, 7120 Vejle Ø. Tlf. 2177 1833
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
Nicklas Haargaard
Enggårdstoften 86, 7120 Vejle Ø. Tlf. 2441 6643
Michael Schrøder, Juelsmindevej,
Assendrup, 7120 Vejle Ø. Tlf. 2291 4664
Øvrige:
Suppleanter:
Allan Lykkebak, Enggårdstoften 76, Bredal,
7120 Vejle Ø. Tlf. 4026 2565
Thomas Fly Baunsgaard
Kim Askær
Suppleant/Badminton:
Peter Rothausen, Birgittelystvej 40,
Bredal, 7120 Vejle Ø. Tlf. 3027 5291
Fodbold/kampfordeler:
Claus Brødsgaard,
Engumvej 91, Engum, 7120 Vejle Ø
Tlf. 7589 6737
Svømning: Jesper Christensen,
Juelsmindevej 58, 7120 Vejle Ø. Tlf. 7589 6181
Pentanque:
Villy Madsen, tlf. 7585 2900

Engum UI
Hjemmeside
Gør det til en god vane at tjekke Engum UI´s
hjemmeside www.engum-ui.dk. Der resultater fra
Engum-løbet og billeder fra sommerfesten.
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.
Familiesponsorer
Hvis I som familie har lyst til at støtte det arbejde
Engum UI laver i Sognet er I velkommen til at tegne
et familiesponsorat. Det koster kr. 250, som kan
indbetales på foreningens konto i Den Jyske Sparekasse, 8131-0001936115.
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 gennemføre aktiviteterne med en passende kvalitet. I den
forbindelse er fodboldudvalget altid interesserede
i gode ideer, men må samtidig også meddele at der
til de gode ideer gerne skal følge lidt frivillig hjælp.
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@antalis.com
Hans Henrik Hansen, tlf. 2330 5981,
e-mail: jethansh@gmail.com
SogneBladet

Seniorfodbold:
Serie 5 sikrede oprykning
EUIs fodboldherrer i serie 5 sikrede sig i sidste
spillerunde en fortjent oprykning til serie 4 med
en 6-3 udesejr i lokalopgøret mod naboerne fra
Daugaard IF. Selvom vi runden inden havde tabt
den direkte duel om 1. pladsen i puljen til Hedensted IF, endte vi alligevel med point nok til at rykke
op som en af de bedste to'ere fra alle serie 5 puljer
i Jylland. Dette blev naturligvis efterfølgende fejret efter fodboldens ABC. Først med champagne
på banen i Daugaard og efterfølgende fadøl med
værterne. Dernæst hjemme i klubhuset i Engum
med øl, pizza, bobler og EM på skærmen. STORT
TILLYKKE til alle jer, der har bidraget med kampe
og træning i dette forår. I har alle en andel i, at
missionen er fuldført, og vi har fortjent at rykke
op med de resultater og det spil, vi har leveret i
foråret. Status efter forårets turnerings-,træningsog pokalkampe: 12 sejre, 2 uafgjorte og 3 nederlag.
Det er mere end godkendt!

Herrer Serie 5 - Forår 2016 (Pulje 138)
Klub
K V U T Score
1 Hedensted IF
10 9 0 1 34-10
2 Engum UI
10 8 0 2 38-27
3 As IF (2)
10 6 1 3 24-20
4 Daugaard IF
10 3 1 6 26-25
5 SS Skjold
10 1 1 8 15-36
6 Juelsminde IF 10 1 1 8 11-30

P
27
24
19
10
4
4

Yderligere har det i foråret været en fornøjelse
for klubben, at se så mange af sognets ”egne unge
spillere” bidrage til holdet. Denne tendens ser vi
gerne fortsætte, så vi også på sigt kan bevare et
seniorhold i EUI, som er lokalt forankret.
Når det er sagt, er der altid plads til forbedringer.
Vores fremmøde til træning har været for ustabilt,
og der har typisk været mellem 4 og 19 afbud pr.
kamp!! Her har vi været meget heldige med vores
brede trup...
Nu venter der en velfortjent sommerpause inden
de nye spændende udfordringer i efterårssæson,
hvor modstanderne bliver af en helt anden kaliber. Meget afhænger selvfølgelig af, hvilken pulje
vi ender i, og hvilke spillere der er til rådighed, men
målet er p.t. overlevelse i rækken.
Vi melder efterårets træningstider ud hurtigst

muligt. I kan, som altid, holde jer opdateret og finde oplysninger på vores facebook-side EUI serie- og
mandagsfodbold eller på klubbens hjemmeside.
Jeg regner dog med træningsstart mandag i uge 30.
Husk at mandags- og motionsfodbold fortsætter
sommeren igennem kl. 20 hver mandag. Alle er
velkomne!
God sommer!
Morten Præstbro, træner EUI
tlf. 29 86 78 42
Veteraner:
Veteranholdet, +45 har i foråret deltaget i DGI´s
8-mands turnering med blandet succes. På hjemmebanen er det blevet til en del point, men udebanekampene har været svære. Holdet forstætter
i samme turnering i efteråret. Der er fast kampdag om torsdagen. Træning er mandag kl. 20.00
– 21.30, hvor alle er velkomne..
Ungdomsfodbold
Forårssæsonen er afsluttet med en meget fin udvikling 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
yngste hold, men primært på den spillemæssige
udvikling af både den enkelte spiller og holdet.
Som afslutning på forårssæsonen deltog ca. 60 spiller fordelt på 5 hold i Kerteminde Cup fra den 24.
til den 26. juni. En stævne, hvor også det sociale på
det enkelte hold og mellem holdene var i højsædet.
Også i år er der fodboldskole i Engum. 87 deltagere
træner under ledelse af 12 instruktører mandag til
fredag i uge 26.
Selv om der starter en ny turnering efter sommerferien fortsætter alle trænere for de enkelte hold.
Holdene hedder bare noget nyt U9 bliver til U10
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
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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.
Selv om U15-holdet i foråret har spillet med på
højeste niveau i Danmark, hvilket ikke gav så
mange point, så har det, at der også har været
fokus på det sociale betydet, at drengene i stedet
har fokuseret på de succeser, som der har været
i de enkelte kampe og nu er klar til igen at tage
kampen op i vest2. For de U15 spillere, som gerne
bare vil spille fodbold har forårets kampe været en
fin fremgang resultatmæssigt og holdet slutter på
en 2. plads i rækken.
U13 drengeholdet mistede mange spillere inden
turneringsstarten. Men nye er kommet til på grund
af det sociale på holdet, og det er tæt på, at der nu
igen er nok spiller til et 11-mands hold. Så mange
spillere er der desværre ikke på U13 pigeholdet,
idet 9 spillere ikke er nok til et 11-mands hold.
Holdet har haft et rigtigt flot forår med stor spillemæssig fremgang og er klar til 11-mands fodbold,
men fortsætter med 8-mands fodbold, hvis der
ikke kommer nye spillere til.
Også for de øvrige hold forsøges der hele tiden at
tilpasse mulighederne for holdet. Dette betyder,
at der også i efteråret vil være samarbejde med
andre klubber 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.
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. 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 forenin4

gen har også kugler, som kan lånes. Kontakt Villy
Madsen for nærmere oplysninger, tlf. 7585 2900.
TENNIS
Tennisbanen er rigtig god, men bliver desværre
benyttet for lidt. Kontakt bestyrelsen, hvis du er
interesseret i at spille eller måske i første omgang
bare have en prøvetime.
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 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. Vort aftalenummer hos OK
er 56 07 70.
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.
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Vil du vide mere?
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
Torben Qvist på telefon 20812282.
Vinteraktiviteter 2016/2017
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 interesseret. Der er gode muligheder for kurser mv.
Badminton
Engum UI har en enkelt træningstime i Kirkebakkehallen – 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 Kirkebakkeskolens svømmesal hver fredag fra kl. 16.30 til
18.00. Start ca. 1. september. Kontakt Jesper Christensen på tlf. 7589 6181 for nærmere oplysninger.
Sognefest 2016
Årets sommerfest er netop evalueret i EUI’s bestyrelse sammen med Lokalrådet. Generelt er der stor
tilfredshed med årets program, som også har fået
mange positive tilbagemeldinger fra deltagerne.
Disse rosende og positive tilkendegivelser er det,
der gør det værd at bruge rigtig mange timer på at
arrangere og afvikle en festlig weekend / sommerfest på Engum Stadion. Gennemførelsen af programmet lader sig imidlertid ikke gøre uden den
fine opbakning fra frivillige hjælpere, dommere og
sponsorer – STOR TAK til alle, der har bidraget til
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at gøre årets sommerfest til en dejlig oplevelse for
hele familien, unge som ældre.
Årets arrangement var med stor succes udvidet
med mange nye programpunkter arrangeret af
Lokalrådet, der ligeledes stod bag en særlig invitation til Tirsbæk Bakker, der ligger i Engum sogn,
om at tage del i sognefesten. Lokalrådet vil også
være med i 2017, men for at skabe en endnu bredere tilslutning til en stor fælles ”byfest” for hele
sognet, vil det være fint, dersom endnu flere foreninger m.v. i sognet har lyst til at deltage med
aktiviteter, eksempelvis skolen, SFO/børnehaven,
kirken, Indre Mission og Kreative Kvinder o.s.v.
Hvis du ikke var med i år, gik du glip af følgende
aktiviteter: Gadefodbold, Engum-løbet, turneringskampe i fodbold, lave frugt-figurer, havetrak-
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tortræk, langbueskydning, Cirkus Krone, petanqueturnering, tombola, amerikansk lotteri, Sussi
& Leo, musikalsk optræden ved guitar drengene
Beat United og kirkens børnekor, et stort fælles
kage- og kaffebord samt et stort DGI Engum CUP
stævne med bredde- fodboldstævne for ca. 450
børn om søndagen.
Tidspunktet for næste års sommerfest er allerede
fastlagt til den 8. – 11. juni 2017.
Der bliver tale om et 4 dages arrangement, idet
Engum-løbet forventes ”flyttet” tilbage til torsdag,
som tidligere.
Så, slip de kreative tanker løs, og kom med ideer
til næste års sommerfest.
Claus Brødsgaard / Gunnar Skibsholt
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Onsdag den 7. september:
Bibelstudie

Engum Sogn
VElkommEN Til allE i VorES
miSSioNSHUS! Vi Vil GErNE VÆrE FlErE.
Den 8. juni havde vi besøg af Søren Juul Skovenborg, som holdt et oplæg om ”Det rummelige
missionshus” og udfordrede os med forskellige
spørgsmål til debat i grupper.
Det var en meget spændende aften, og vi håber, at
den vil få den virkning, at flere får lyst til at være
med i vores fællesskab.
Vi ønsker at invitere ALLE med i dette fællesskab.
Kik i vores program og kom, hvis emnet interesserer! Det er helt ok at sortere og komme til det,
man gerne vil.
Programmet står i sognebladet – og ligger i våbenhuset i kirken. Desuden sender vi en flyer rundt
til alle husstande i august, hvor vi også vil skrive
adressen på den hjemmeside, vi er i gang med at
oprette.
Preben Kok kommer den 24. august kl. 19.30 og
taler over emnet: Med udsigt til begge sider.

Bredal Indre Mission

ProGram For miSSioNSHUSET i BrEdal:
Onsdag den 17. august
Arbejdsaften – vi gør huset klar til en ny sæson
Onsdag den 24. august
Møde ved Preben Kok, Engum
Emne: Med udsigt til begge sider
Onsdag den 31. august:
Filmaften – vi skal se “Fireproof”

Onsdag den 14. september:
Møde ved Anette Ingemansen
Emne: Naboomsorg – ”En pose boller”
Onsdag den 21. september
Høstfest ved Bjarne Taulborg, Haderslev
Emne: Du gav, o Herre, en lod af din jord
Fredag den 30. september:
Pigeaften – nærmere program følger
Hvor ikke andet er angivet holdes møderne
i Missionshuset, Skolebakken 1, Bredal kl. 19.30.
Alle er velkomne.

Engum Skole
NyT Fra ENGUm SkolE SommErEN 2016
Når du læser dette indlæg er børn og voksne for
længst gået på sommerferie. Forhåbentlig til en af
de skønne og lange varme danske somre, der kan
give næring og energi til et nyt skoleår.
For undertegnede betyder det også et farvel til
Engum Skole, idet jeg går på pension pr. 1. september 2016. Reelt venter min sidste arbejdsdag lige
om hjørnet sidst i juni, så det er vist helt naturlig,
at jeg sidder her og bliver en anelse eftertænksom
og nostalgisk.
Jeg vil derfor gerne indlede dette indlæg med at
takke alle med tilknytning til Engum Skole for
et positivt og frugtbart samarbejde gennem alle
årene.
Jeg kan tænke tilbage på 10 fantastiske år som
leder af Engum Skole, hvilket jeg klart forbinder
med de bedste i hele mit 35 årige arbejdsliv - 10
år fyldt med glæde, spændende udfordringer og
masser af oplevelser at tænke tilbage på.
Regnet i relationer betyder det for mig i omegnen
af 450 børn, der sammen med deres forældre gennem årene har haft deres gang her på Engum Skole.
Tanken om disse mange relationer gør, at jeg med
glæde og taknemmelighed kan tænke tilbage på
et virke, hvor jeg sammen med de øvrige voksne
ved Engum Skole, har været med til at danne fundamentet for, at børn har kunnet udvikle sig til
livsduelige mennesker.
I skrivende stund arbejdes der på at ansætte min
afløser, hvilket ventes afklaret ved udgangen af
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juni måned. August måned og starten af det nye
skoleår 16/17 varetages ledelsesmæssigt af viceskoleleder Anne Kirsten Frøkjær, idet jeg reelt har
sidste arbejdsdag før ferien.
Efter planen indtager den nye skoleleder sin plads
1. september, og han eller hun vil til den tid kunne glæde sig til at møde alle jer børn, forældre og
ansatte, der brænder for at skabe en go´ skole, så
Engum Skole kan bestå langt ud i fremtiden.
Uanset hvem valget falder på, er jeg glad og stolt
over at kunne overdrage en velfungerende og smuk
skole til min efterfølger.
En skole der emmer af glæde, trivsel, solid læring
og dannelse.
Jeg vil bede jer alle tage godt imod og huske på, at
netop de positive relationer mellem mennesker,
er noget af det, der giver størst mening her i livet.
Netop den lille skole med de nære relationer rummer en enorm styrke og værdi, vel vidende at den
samtidig rummer en kompleksitet, der kræver stor
ansvarsfølelse og et ganske særligt nærvær ikke
bare af ledelse og medarbejdere…… men af alle!
Med det fundament, der senest er skabt gennem
Landsbyordningen, er jeg ikke i tvivl om at Engum

Skole, Engumhus Skole og Engum Børnehave har
en flot fremtid foran sig – pas god på det hele og
på hinanden!
Siden sidste sogneblad er netop Landsbyordningen så småt ved at tegne sig, og i den sammenhæng
er der netop dannet en Ny Fællesbestyrelse for
begge enheder af skole og børnehave. Når det nye
skoleår skydes i gang til august, er det planen at
bestyrelsen vil præsentere sig selv nærmere bla. på
de første forældremøder, hvor de vil fortælle om
deres funktion og bestyrelsesarbejde.
Skolefesten blev et af højdepunkterne i foråret.
Som sædvanligt blev der festet og danset og igen
kan vi tænke tilbage på en af de begivenheder, der
bliver talt meget om. Tak for et flot fremmøde og
tak til alle medvirkende af både børn og voksne.
Dagen efter skolefesten deltog skolen i det klassiske ” Team Rynkebyløb”, hvor børnene på baggrund af sponsorater løber penge ind til arbejdet
med kræftramte børn.
Samlet set blev der ”løbet” hele 33. 919 kr. ind,
hvilket er et helt fantastisk resultat!
Godt gået børn!
Som en lille erkendtlighed blev der kvitteret med

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

et armbånd til de enkelte børn, og ved senere lejlighed skulle skolen modtage et flot diplom, som
tak for indsatsen.
Tilbage er nu kun at ønske alle en rigtig god sommer, og personalet siger på gensyn til skolestart
onsdag d. 10. august 2016.

Med venlig Hilsen
Peter Madsen Boutrup
Skoleleder

Onsdagsklubben
ProGram For oNSdaGSklUBBEN i ENGUm
mødested Engumhus.
Vi starter efter ferien onsdag den 14. september
med generalforsamling kl. 14,30 og vi slutter ca.kl.
16,30.
Regnskab m.m. vil blive omdelt på dagen.

God sommer til alle fra bestyrelsen.

Engum Sogns
Lokalråd
lokalrÅdET BlÆSEr Til aNGrEB
mod TordENSkjold….
Lokalrådet har nu eksisteret i et års tid, hvorfor
det nu endeligt er på tide at trække i arbejdstøjet,
men først skal slaget mod Tordenskjolds Soldater
vindes….
Siden det flotte fremmøde til borgermødet den
1. marts 2016 i Engum Skoles gymnastiksal har
lokalrådet optalt stemmerne for de enkelte idéer
i idébanken inklusiv de gode idéer de fremmødet
kunne supplere med på selve aftenen. Listen med
alle idéerne og de optalte stemmer ses af fig. 1.
Lokalrådet har valgt at arbejde videre med flere
af de valgte idéer på samme tid i stedet for blot at
fokusere på enkelte. Da flere af idéerne omhand-

Fig. Tordenskjolds soldater er et udtryk som oprindelig
stammer fra historien om Tordenskjold, der i forbindelse
med slaget ved Carlsten fæstning i Marstrand i Sverige,
lod sine få besætningsmedlemmer og soldater marchere
i ring i byen, således det så ud som om han havde flere
soldater, end han rådede over. Lokalrådet vil gerne have
flere nye soldater så de samme ikke behøver at gå i ring.

ler samme type af emner var det oplagt at opdele
udvalgte idéer i hovedgrupper under samme overskrift.
Der er valgt følgende 4 hovedgrupper:
1. Infrastruktur gruppen
2. Trafiksikkerheds gruppen
3. Natur gruppen
4. Markedsførings gruppen
Der er således op til flere idéer under samme overskrift. F.eks omhandler infrastruktur gruppen idéerne om cykelstier, tunneller og nye udstykninger.
En oversigt over hovedgrupperne med tilhørende
idéer fremgår af fig. 2.
Tanken med dannelse af hovedgrupperne er, at
der i hver hovedgruppe er minimum et medlem
fra lokalrådet og et antal medborgere som har interesse og lyst til at engagerer sig i udviklingen af de
enkelte idéer. Det er medlemmerne i hovedgrupperne selv, der styrer hvilke idéer der skal arbejdes
videre med, hvordan det gøres og hvor ofte man
mødes for at koordinere indsatsen. Det er nu slaget
mod Tordens soldater skal vindes…
Vi har vundet første slag idet enkelte allerede har
meldt sig ind i en af hovedgrupperne, men slaget
er langt fra vundet endnu !

JULI AUGUST SEPTEMBER 2016
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Derfor vil vi gerne have dig til at melde dig til en
af de hovedgrupper som har din interesserer eller
berør dig direkte eller indirekte.
Du kan vise din interesse ved at ringe eller sende
en email til en af lokalrådets medlemmer.
Du kan se af fig. 3 hvem der allerede har meldt
sig til grupperne

men vi vil meget gerne have flere til at melde sig – så
kom ud af busken og vær med til at gøre en forskel.
Lokalrådet vil gerne endnu engang takker for det
flotte fremmøde på borgermødet den 1. marts
2016 og interessen fra de personer som var forbi
vores stand til sognefesten.

PBV. Jens Økter
Beskrivelse
1
Tunnel ved Tornsbjergvej
2
Cykelsti på Juelsmindevej
3
Tung trafik Engumvej
4
Naturstier
5
Tunnel Assendrup
6
Kyststien
7
Lokalcenter BEAM
8
Julelys
9
Nye byggegrunde, der forbi
nder Engum/Bredal, C
10
Shelter og sanitære forho
ld ved Ulbækhus
11
Buslinie 202 fra sognet til
Campus, D
12
Byfest
13
Detail-handel
14
Alpe d'Huez
15
Markedsføring af sognet,
værdier og sammenhold,
B
16
Asfalt på Julianebjergve
j
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18
Fartdæmpning i Assendru
p
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Sø i Bredal
25
Asfalt Engum Møllevej
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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’
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Engum Sogn
Lokalhistoriske
Forening
EFTErlySNiNG:
kan du bidrage til historien om Bredal kro ?
Lokalhistorisk Forening er i færd med at indsamle stort og småt om Bredal Kro gennem
tiderne. Det være sig fra tidligere ansatte,

gæster eller lokale beboere: oplysninger, anekdoter, gamle udklip, billeder o.l. - alt har interesse! Kan du bidrage med et eller andet, der
har forbindelse til kroen, så kontakt venligst
et medlem fra bestyrelsen :
Anna Marie Hansen tlf. 2160 7450
Lene Gjengedal, tlf. 4034 1948
Lis Fredholm, tlf. 2857 7433
Vagn Åge Jensen, tlf. 2025 5261
Gunnar Skibsholt, tlf. 2016 7320

MASKINFABRIKEN BREDAL

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

ALTID RENE

Nettopriser
v/
Hornsyld

- på benzin og diesel
- men også på DAGLI’VARER
12

Bredballe Handelsplads

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

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
JULI AUGUST SEPTEMBER 2016
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SKOLETRÆF

SØNDAG DEN 28. AUGUST 2016,
FOR ELEVER DER HAR GÅET PÅ BREDAL SKOLE
Engum Sogns lokalhistorisk forening, har
hermed fornøjelsen at invitere til skoletræf.
PROGRAM FOR DAGEN:
Der vil være mulighed for to tidspunkter at
mødes på. Vi mødes enten i Engum kirke til
gudstjeneste kl. 10.00 eller i Præstegården
kl. 11.30 til fælles fotografering.
Herefter går turen til Bredal Kro til en lille
frokost. Her vil der også være mulighed for
at høre om restaureringen af kroen samt
fremtids perspektiv for kroens virke. Kroen
blev i slutningen af 2015 overtaget af Elkær
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.
Herefter tager vi ud i det nye industrikvarter
ved Transportcentret. Her har Bredal Maskinfabrik bygget nye haller, show rum og
kontorfaciliteter. Anders Buhl Jensen, der
i dag er medejer af virksomheden, vil vise
rundt og fortælle om familiefirmaet.
Arrangementet slutter når vi har set fabrikken. Vi regner med det er omkring kl. 16.00.

14

SogneBladet

I er meget velkomne til at tage
jeres ægtefælle med.
For deltagelse i arrangementet,
er der en egenbetaling på 75 kr.
pr. person.
Til frokost vil der blive serveret
øl og sodavand, og en kop
kaffe/te til at afslutte med.
Vi håber på stor tilslutning,
så husk at give besked til alle I
kender fra skoletiden.
På gensyn.
Tilmelding senest d. 1. august
til en af følgende personer:
Anne Marie Hansen,
tlf.: 21 60 74 50,
mail: pam@profibermail.dk
Vagn Åge Jensen,
tlf.: 20 25 52 61,
mail: vaaj@mariesminde.net
Lis Fredholm,
tlf.: 28 57 74 33,
mail: lisfredholm@gmail.com

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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Aktivitetskalender
aUGUST
6. 19.30
13. 15.30
aUGUST
7. 10.00
17. 19.30
17. 19.30
21. 10.00
24. 19.30
28 10.00
31. 19.30
SEPTEmBEr
7. 19.30
7. 19.30
11. 14.00
13. 19,00
14. 14.30
14. 19.30
21. 19.30
25. 10.00
29. 19.30
30. 19.30

Lokalrådet, bestyrelsesmøde i konfirmandlokalet.
Lokalhistorisk Forening, bestyrelsesmøde
i konfirmandlokalet.
Gudstjeneste, kirkekaffe og afskedsarrangement
for kirkesanger Svend Erik Sørensen
Lokalrådet, bestyrelsesmøde
i konfirmandlokalet.
IM: Arbejdsaften
Friluftsgudstjeneste i Skovhaven
ved Ulbækhus.
IM: Møde ved Preben Kok
Skoletræf for tidligere elever ved Bredal skole.
IM: Filmaften

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

TirSdaG
13. SEPTEmBE
r 2016
Indlæg og foto
s til bladet
bedes sendt på
mail:
hhha@jfmedie
r.dk

IM: Bibelstudie
Lokalrådet, bestyrelsesmøde i konfirmandlokalet
Åbent hus i præstegården med kaffe, kage, sang og musik.
Orienteringsmøde om valg til menighedsrådet i EngumHus
Onsdagsklub, opstart medgeneralforsamling
IM: Møde ved Anette Ingemansen
IM: Høstfest ved Bjarne Taulbog
Høstgudstjeneste
Konfirmandlokalet: "Hvad er det vi tror på i den Danske Folkekirke?"
– ved Henning Thomsen. Første aften er om jul.
IM: Pigeaften

