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UDGRAVNING. I foråret blev der med metaldetektor fundet dele af et bronzesværd på en mark 
tæt på Assendrup Nørremarksvej. Efter høst har Vejle Museum foretaget en indledende afdæk-
ning af en gravhøj, der stammer tilbage til 1500-1800 f. Kr. Gravhøjen ligger på et højdedrag bag 
Assendrup, hvor der ligger flere nu ”flade” gravhøje. Vejle Museum planlægger at foretage en fri-
læggelse og omfattende udgravning til næste år efter høst, hvorfor gravhøjen på billedet igen er 
dækket af jord indtil da.  Foto: GUNNAR SKIbSholt
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HjemmeSide
Husk jævnligt at tjekke Engum UI´s hjemmeside: 
www.engum-ui.dk for ny information. 

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 Spa-
rekasse, 8131-0001936115.

FOdBOLdAFdeLiNGeN
Fornuftig start på serie 4
Efter forårets flotte oprykning fra serie 5 til serie 
4 er EUIs fodboldherrer gennem sensommeren og 
efteråret blevet matchet på et højere niveau. I skri-
vende stund er vi godt halvvejs gennem efterårets 
kampe, og status er lige nu, at holdet har præsteret 
ganske fornuftigt og sagtens kan spille med i ræk-
ken. Vi er havnet i en meget jævnbyrdig gruppe, 
hvor de fleste hold har taget point fra hinanden. Vi 
håber og tror derfor, at vores mål om overlevelse i 
rækken er realistisk. 
Jeg glæder mig meget over den nye træningskultur, 
vi sammen har fået til at fungere her i efteråret. 
Serie 4 træner tirsdag og torsdag kl. 19.00 - 20.30, 
og der er kommet mere intensitet og seriøsitet i 
spil. Fremmødet har efterhånden også fundet et 
stabilt niveau, hvor det giver mening at organisere 
noget seriøs træning. Der er en god stemning, og 
vi har fået opbygget en fin holdånd. Desuden vil 
jeg igen pointere vigtigheden af, at mange af sog-
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nets unge spillere har valgt at spille på holdet og 
dermed bidrager til at holde liv i seniorfodbolden i 
EUI. Tak for det! Vi håber og opfordrer til, at andre 
nuværende ungdomsspillere i EUI, Bredballe, VB, 
Hedensted osv. finder tilbage til ”rødderne” frem-
over, når de bliver seniorspillere, så denne nye 
tradition kan videreføres. Det kunne være meget 
spændende at følge! Hvem ved, hvad det kunne 
blive til?
Sæsonen slutter i sidste weekend af oktober og 
herefter drosler vi ned på træningen. Igen i år har 
EUI fundet økonomi til, at vi kan få træningsti-
der på kunstgræsset på HM-Park i Hedensted fra 
januar og frem. Vi arbejder på, at tidspunktet kan 
blive mandage kl. 20, og at træningen bliver for 
alle motions- og seriespillere. 
Husk i øvrigt også, at mandags- og motionsfodbold 
fortsætter efteråret igennem kl. 20 hver mandag. 
Alle er velkomne!
Datoen for årets sæsonafslutning/julefrokost i 
seniorafdelingen er p.t. endnu ikke fastlagt. Dato 
meldes 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. 
Desuden er nysgerrige altid meget velkomne til at 
komme ned og støtte holdet til vores hjemmekam-
pe. Der er altid plads på tribunen, og Betty sørger 
trofast for kaffe på kanden og delikate slagtilbud 
fra tutten ,-) 
Med ønsket om et godt efterår (og god jul inden 
så længe)
Morten Præstbro, træner EUI, tlf. 29 86 78 42

Veteraner:
2016-kampsæsonen er slut og holdet har med en 
fast stamme og fokus på måden at spille 7-mands 
fodbold på hentet endnu en topplacering hjem.
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 ungdoms-
fodbolden 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 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 inden-
dørs eller på kunstgræs? Hvem dømmer kampene? 
Hvordan tilgodeser vi alle, der ønsker at spille fod-
bold 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 fodboldudvalget 
og mellem trænerne. Vi forsøger at finde løsninger 
på udfordringerne. 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 efterårsfe-
rien. Der vil blive afholdt fælles afslutning i Cano-
pyen. Nærmere besked herom fra de respektive 
trænere. Derudover arrangerer forældre i tilknyt-
ning til enkelte hold deres eget afslutningsarran-
gement.

En del hold fortsætter udendørs træningen efter 
efterårsferien. Også her vil de enkelte trænere ori-
entere 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 2017. I 2017 
vil Engum UI afholde fodboldskole for årgang 2003 
til 2009. Tilmelding starter den 1/3 2017.

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

Har du spørgsmål, kommentarer eller forslag til 
tiltag i fodboldafdelingen kan fodboldudvalget 
kontaktes. Du kan også kontakte de respektive 
trænere. Se nærmere på www.engum-ui.dk

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

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.

Sponsorer
Engum UI har igen i år været begunstiget at nogle 
velvillige sponsorer som alle skal have tak for hjæl-
pen med flot spilletøj og træningsdragter til alle 
holdene.

Engum UI forsøger at forny spilletøj og trænings-
dragter hvert andet år. Næste gang er i foråret 
2017. I den forbindelse søger vi sponsorer. Så er 
du interesseret i god reklame samt tilknytning til 
en forening i fremgang og med positiv omtale så 
kontakt gerne en fra sponsorudvalget:
Michael Larsen, 40270166
Mads Petersen, 21771833

ViNTerAkTiViTeTer 2016/2017
Badminton
Engum UI har en enkelt træningstime i Kirkebak-
kehallen – tirsdag kl. 20.00 – 21.00. Derdover 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 er der familiesvømning i Kirkebakkesko-
lens 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 besty-
relsen for nærmere aftale.

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. 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 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 2081 2282.
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Lokalrådet slår hul på skallen….
Som nævnt i sidste udgave af sognebladet har 
lokalrådet valgt at opdele borgernes idéer til for-
bedringer af vort lokalsamfund  i fire hovedgrup-
per. Nu er der slået hul på skallen og arbejdet i de 
enkelte hovedgrupper er påbegyndt. Der arbejdes 
i følgende hovedgrupper:
1. infrastruktur gruppen (iG) 
2.  Trafiksikkerheds gruppen (TG)
3. Natur gruppen (NG)
4. markedsførings gruppen (mG)
Hovedgrupperne, medlemmer og de udvalgte idéer 
der skal arbejdes videre med fremgår af diagram-
merne nederst på siden.
infrastruktur gruppen (iG) har foruden internt 
møde indledt arbejdet ved at arrangere et møde 

mellem Vejle Kommune, Anlæg & Infrastruktur, 
Teknik & miljø, Morten Hansen, udvikler af Tirs-
bæk Bakke og IG. Formålet med mødet var at præ-
sentere lokalrådets aktuelle idéer til forbedringer 
til infrastruktur samt i fællesskab at finde en mulig 
vej til realisering af idéerne. 
Idéerne og den måde hvorpå idéerne er beskre-
vet og præsenteret blev generelt godt modtaget 
af Vejle Kommune,  idet dette letter arbejdet, når 
idéerne evt. skal bæres videre kommunalpolitisk.
Til forslaget om en ny cykelsti kommenterede 
kommunen, at en ny cykelsti mellem Daugaard 
og Horsensvej ikke er at finde på Vejle Kommu-
nes top 10-prioriteringsliste over ønskede cykel-
stier i kommunen. Listen toppes af cykelsti ved 
hhv. Kirkebakkeskolen og Hældagerskolen.  Med 
udvikler af Tirsbæk Bakke – Morten Hansen som 
part, er der dog en mulighed for at strækningen 
Horsensvej – Tornsbjergvej kan prioriteres højere 
og specielt ved anlæggelsen af en tunnel ved Torns-
bjergvej.

OKTOBER  NOVEMBER  DECEMBER 2016

 Tunnel ved Tornsbjergvej / cykelsti til Engum (5)
 Cykelsti Juelsmindevej (6)
 Tunnel Assendrup (10)

 Nye byggegrunde (9)
Navn Telefon

Jens Økter (Lokalråd) 6163 8398

Gunnar Skibsholt (Lokalråd) 2016 7320

Michael Larsen (Lokalråd) 4027 0166

Svend Åge (Lokalråd) 4013 6203

Heddah Franzmann 3536 5860

Ernst Hansen 2746 1920

Infrastruktur gruppen

 Tung trafik Engumvej (13)
 Fartdæmpning i Assendrup (8)
 Fartdæmpning i Bredal (19)

Navn Telefon

Jacob Lund (Lokalråd) 2329 4818

Gunnar Skibsholt (Lokalråd) 2016 7320

Klaus Albertsen 2999 9935

Alex Larsen 2296 3213

Morten Præstbo 2986 7842

Freddy Nielsen 2086 6843

Trafiksikkerheds gruppen

 Naturstier (11)
 Kyststien (1)
 Shelter og sanitære forhold ved Ulbækhus (3)
 Alpe d'Huez (2)
 Gadekær i Engum

Navn Telefon

Allan Skov (Lokalråd) 5056 0008

Susanne Larsen (Lokalråd) 2029 2683

Sarah Vejnø (Lokalråd) 3023 3330

Gunnar Skibsholt (lokalråd) 2016 7320

Morten Petersen 6199 1520

Natur gruppen

 Markedsføring af sognet, værdier og sammenhold

Navn Telefon

Helle Sennov (Lokalråd) 2922 8595

Gunnar Skibsholt (Lokalråd) 2016 7320

Heidi Ellehauge 4054 0711

Søren Randrup 2420 6505

Markedsførings gruppen

Engum
Lokalråd
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Da tunnelen under Juelsmindevej ved Tornbjerg 
stod højest på borgernes ønskeliste efter afstem-
ningen den 1. marts i år, havde IG foruden idékortet 
medbragt et overslag over anlægsomkostningerne 
samt et overslag over driftsbudgettet. Hensigten 
var at imødekomme en diskussion mellem Vejle 
Kommune og udvikler af Tirsbæk Bakke, Morten 
Hansen om investeringens størrelse. (Se skemaet 
øverst på siden)
En mulig tunnelløsning i Assendrup blev også gen-
nemgået. En anlæggelse i Assendrup syntes dog 
besværliggjort af manglende plads og et skævt 
kryds. 
Desværre meldte Morten Hansen kort før mødet 
afbud. Som følge heraf indkalder Vejle Kommune 
Morten Hansen og IG til et nyt møde i oktober, 
hvor emnerne vil blive gennemgået på ny med 
mulighed for en konkret aftale.  
IG vil nu indtil næste møde med kommunen arbej-
de videre på at gøre lokalpolitikere bekendt med 
de infrastrukturelle mangler i vort lokalområde er 
præget af. Første skridt i den retning bliver taget 
den 22. September, hvor hele Udvalget for Lokal-
samfund og Nærdemokrati samt en håndfuld 
embedsmænd besøger vort område – se nedenfor.

Udstykning af nye byggegrunde: IG har indledt 
samtaler med nogle lodsejere om hvordan de
ser muligheden for evt. nye udstykninger.
Mere herom senere.

Trafiksikkerheds gruppen (TG)
TG har bedt Vejle Kommune, Anlæg & Infraks-
truktur, Teknik & Miljø om et møde vedrørende 
idéerne i gruppen : Trafiksikre skoleveje, mulig 
cykelsti mellem Bredal og Engum, opfølgning på 
tidligere udført fartdæmpningsanlæg i Bredal og 
forbedringer heraf samt hastighedsnedsættelse 
gennem Bredal. 

Natur gruppen (NG)
NG arbejder videre med det ”projekt Engum Sø”, 
som Morten Rask Pedersen og Engum Skole påbe-
gyndte. Næste skridt bliver en oprensning  og fjer-
nelse af eksisterede bevoksning med henblik på en 
frilæggelse af den gamle branddam, der planlæg-
ges som et rekreativt område med sti rundt om 
søen, græsarealer, bænke og evt. shelter til gavn 
for borgere og  forskellige mulige aktiviteter, fra 
skole/børnehave, idrætsforening og nabobelig-
gende kirke og præstegård. 

Morten Hansen og IG til et nyt møde i oktober, hvor emnerne vil blive gennemgået på ny med mulighed 
for en konkret aftale.   

IG vil nu indtil næste møde med kommunen arbejde videre på at gøre lokalpolitikere bekendt med de 
infrastrukturelle mangler i vort lokalområde er præget af. Første skridt i den retning bliver taget den 22. 
September, hvor hele Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati samt en håndfuld embedsmænd 
besøger vort område – se nedenfor. 

Udstykning af nye byggegrunde: IG har indledt samtaler med nogle lodsejere om hvordan de 
ser muligheden for evt. nye udstykninger. Mere herom senere. 

 

 

Trafiksikkerheds gruppen (TG) 
TG har bedt Vejle Kommune, Anlæg & Infrakstruktur, Teknik & Miljø om et møde vedrørende idéerne i 
gruppen : Trafiksikre skoleveje, mulig cykelsti mellem Bredal og Engum, opfølgning på tidligere udført 
fartdæmpningsanlæg i Bredal og forbedringer heraf samt hastighedsnedsættelse gennem Bredal.  
 

Natur gruppen ( NG ) arbejder videre med det ”projekt Engum Sø”, som Morten Rask Pedersen og 
Engum Skole påbegyndte. Næste skridt bliver en oprensning  og fjernelse af eksisterede bevoksning med 
henblik på en frilæggelse af den gamle branddam, der planlægges som et rekreativt område med sti 
rundt om søen, græsarealer, bænke og evt. shelter til gavn for borgere og  forskellige mulige aktiviteter, 
fra skole/børnehave, idrætsforening og nabobeliggende kirke og præstegård.  

 

 Markedsførings gruppen ( MG ) tager fat på at sikre en løbende opdatering af informationer om 
lokalrådets aktiviteter og mødekalender, herunder sidste nyt fra arbejdsgrupperne på lokalrådets 
hjemmeside, Facebook m.v. for således at understøtte dialogen omkring lokale anliggender mellem 
sognets borgere og lokalrådet. 
 

Fig. 2 
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markedsførings gruppen (mG)
MG tager fat på at sikre en løbende opdatering af 
informationer om lokalrådets aktiviteter og møde-
kalender, herunder sidste nyt fra arbejdsgrupper-
ne på lokalrådets hjemmeside, Facebook m.v. for 
således at understøtte dialogen omkring lokale 
anliggender mellem sognets borgere og lokalrådet.

En aktiv lokalbefolkning med frivillige kræfter og 
stor egen medvirken omkring oplæg til og løsning 
af lokale opgaver giver genlyd hos politikere og 
forvaltning i Vejle. Seneste eksempel herpå er den 
netop vedtagne vuggestue i Engum.
Torsdag den 22. September kommer der 7 byråds-
politikere og 5 personer fra forvaltningen, heri-
blandt direktør for Teknik og Miljø, Michael Slot, 
og stadsarkitekt Lisbet Wolters,  til Engum for at 
”tage temperaturen” på  de frivillige projekter, der 
allerede er etableret med et delvist kommunalt 
tilskud, eksempelvis EUI’s  multibane og Canopy. 
Ligeledes ønsker man at  orientere sig om de opga-
ver og ønsker, der er af betydning for Vejle-bynære 

landsbyer som Bredal, Engum og Assendrup, der 
alle ønskes bevaret som selvstændige landsbyer 
med en tæt relation til Vejle.

For at orientere yderligere herom og om de mange 
tiltag jævnfør ovenstående – samt afholdelse af 
valg til lokalrådet – indkalder Engum Lokalråd til 
årsmøde på Bredal Kro tirsdag den 1. November 
kl. 19.00 – mere herom senere på hjemmeside og 
opslag.

Engum Lokalråd 
Gunnar Skibsholt, formand /

Jens Økter, næstformand.

PS! Og ja, et suk fra store og små cyklister:
Det er farligt at være barn på cykel til skole i 
Engum, når man skal dele pladsen på skolevejen 
med den tunge trafik gennem Engum…
--- og det burde være forbudt selv for voksne at 
være cyklist på Juelsmindevej under de nuværende 
forhold…

OKTOBER  NOVEMBER  DECEMBER 2016

FOTOS: GUNNAR SKIBSHOLT
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Skoletræf
Ja, jeg kan sagtens huske dig…, kan du huske, da 
vi….Stor var gensynsglæden, da der søndag den 
28. august var arrangeret skoletræf for tidligere 
elever ved Bredal skole! 
Lokalhistorisk Forening , der var vært for skole-
træffet, havde ved et grundigt forarbejde fået kon-
takt til et stort antal tidligere elever fra såvel ”de 
yngre” som de ”ældste” klasser - det vil sige elever 
født midt  i 1930’erne og frem til midt 50’erne, idet 
Bredal skole og skolen i Assendrup blev nedlagt i 

1963 i forbindelse med indvielsen af den nye skole 
for hele sognet, Engum Centralskole.
Skoletræffet blev indledt med gudstjeneste i 
Engum Kirke, hvor sognepræst Inge Pilegaard  
efterfølgende inviterede de tidligere elever over 
i præstegårdshaven til et gensyn under det store 
gamle bøgetræ. Her blev der taget et fælles ” skole-
foto ”og udvekslet  minder om konfirmandunder-
visning og de mange klatreture i det gamle træ…
Tidligere elev ved Bredal skole, og nu indehaver 
af Bredal Kro, Elkær Mathiassen, tog kl. 12 imod 
de i alt 80 deltagere i skoletræffet til frokost og 
efterfølgende kaffe på kroen. Undervejs hørte for-
samlingen om kroens interessante historik frem til 
den gennemgribende om- og tilbygning , der i dag 
placerer kroen helt fremme på listen over gourmet 
spisesteder. Ligeledes var der ved og mellem bor-
dene rig lejlighed til at udveksle skoleminder og 

Engum Sogn
Lokalhistoriske 
Forening

FOTOS: GUNNAR SKIBSHOLT
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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.

gennemse gamle skolebilleder m.v. inden næste 
programpunkt kl. 15.
Her havde Anders Buhl tilbudt at tage imod del-
tagerne til en rundvisning på den udflyttede virk-
somhed ” Bredal A/S ” i de nye produktionslokaler 
på Nimvej  - af mange af de tidligere Bredal elever 
husket  som ”Vognfabrikken i Bredal. ” Anders 
Buhl fortalte om virksomhedens spæde start i 
1940’erne – om faderen Johannes Buhl og dennes 
kompagnon Niels Sørensen, der lagde fundamen-
tet til den virksomhed, der med gode traditioner 
og en værdsat medarbejderstab i dag  er førende 
på verdensmarkedet for bredspredere.
Dagen sluttede med en spændende rundvisning 
på den moderne virksomhed, hvor Anders Buhl 

fremviste og gennemgik forskellige faser i produk-
tionen.
Lokalhistorisk Forening siger deltagerne i skole-
træffet tak for en uforglemmelig dag, herunder tak 
for de mange informationer om ”det gamle Bre-
dal” og de udlånte billeder til kopiering til arkivet 
i Engum. Ligeledes stor tak til sognepræst Inge 
Pilegaard , Elkær Mathiassen og Anders Buhl for 
deres medvirken til at binde de gode gamle skole-
dage i Bredal sammen med et dagsaktuelt gensyn 
med kirken og præstegården, kroen og vognfabrik-
ken…

På vegne af bestyrelsen
i Lokalhistorisk Forening

Gunnar Skibsholt.

OKTOBER  NOVEMBER  DECEMBER 2016
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Ny skoleleder i Landsbyordningen i engum
Jeg hedder Lone Villemoes og er ansat som leder 
af landsbyordningen i Engum fra den 1/9. Således 
er jeg, i skrivende stund, i fuld gang med min 5. 
arbejdsdag på stedet og har dannet mig et indtryk 
af en skole/børnehave befolket af dejlige og akti-
ve børn og et veluddannet personale, som skaber 
læring på et højt niveau for børnene.

Landsbyordningen i Engums motto er ”Et godt 
sted at være – et godt sted at lære”. Det er et motto, 
som jeg fuldt ud tilknytter mig. Det er en værdi 
for mig, at skabe så optimale læringsbetingelser 
som muligt for børnene. Jeg tager udgangspunkt 
i begreber som ordentlighed og at have ambitio-
ner  på organisationens vegne, og glæder mig til at 
udfolde disse begreber i Landsbyordningen.

 Jeg er uddannet folkeskolelærer og har supleret 
med diplom i ledelse. Det vigtigste, jeg bringer med 
mig er dog erfaring fra både lærerjob og lederjob. 
Jeg har således erfaret, at et læringssted, skal være 
et god sted at være, for at være et godt sted at 
lære – præcis som vi arbejder på hver dag i Lands-
byordningen.

Jeg glæder, mig til at lære børnene, medarbejderne, 
forældrene og ikke mindst det omgivne samfund 
at kende.

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?

Tirsdage
Løbehold – nyt tiltag i 2016. Vi løber i flok (to 
distancer og niveauer: begynder/letøvet). Afgang 
fra skolegården kl. 1830 hver tirsdag. Fortsætter 
så længe der er aktive.

caféaftener
Uformelt samvær med kreativt islæt og kreativitet. 
Vi afprøver forskellige temaer, der kan krydre en 
social aften. Vi mødes i konfirmandlokalet.
Onsdag den 28. sep kl. 19 - Strik din egen kar-
klud. Medbring bomuldsgarn og pinde. Vi afprøver 
forskellige strikketeknikker. Er du begynder eller 
øvet, alle er velkomne ;-)
Torsdag den 27. okt kl. 19 – Anne Marie tager 
symaskine og inspirationsblade med. Tag gerne 
stof med, hvis du vil sy og/eller har brug for vej-
ledning. Og du kan få hjælp til strikkeopgaven fra 
september. 
Tirsdag den 22. nov kl. 19 – Nye kreative projekter 
startes op

december - den Store jule-Bage Aften
Vi bager i fællesskab – ingen bageforudsætninger – 
vi hjælper hinanden med at producere JULESMÅ-
KAGER, så der bliver nok til alle. Vi deler os op i 
små hold, hygger, griner og bager så det knager... 
En fantastisk BAGEAFTEN i skolens nye og flotte 
skolekøkken! Kom og vær med!
HUSK at medbringe kagedåser, forklæde – og evt 
nissehue. Vargiehd 3-4 timer. Dato følger…
Arrangementgruppen sørger for opskrifter og ind-
køb. Deltagerprisen er 75 kr. 

Mail: engumskreativekvinder@gmail.com
Facebook: Engums Kreative Kvinder

Engum Skole

Engums
Kreative Kvinder
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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

OKTOBER  NOVEMBER  DECEMBER 2016
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Oktober
Onsdag 5. Bibelstudie i private hjem
Onsdag 12. Vores egen aften
Onsdag 26. Møde ved Anders Dalgaard,
 Øster Snede.  Emne: Udvalgte tekster
 fra Efeserbrevet

November
Onsdag 2. Bibelstudie i private hjem
Onsdag 9. Møde ved Ole Solgaard, Kragelund
 Emne: Har vi Gud på nakken?
 Eller har vi Gud i ryggen? Eller….?  
 (tema om Gudsbilleder)
Fredag 18. En aften for alle – vi skal have
 det sjovt. Nærmere program følger
Onsdag 23. Møde ved Henrik Højlund, Løsning
 Emne: At tale med ateisten

december
Onsdag 7. Adventsmøde ved elever og lærer
 Johannes Toftdal fra
 Grejsdalens Efterskole
Onsdag 14. Bibelstudie i private hjem
Onsdag 28. Julefest for hele familien kl 19.00
 – nærmere program følger

Hvor ikke andet er angivet holdes møderne i Mis-
sionshuset, Skolebakken 1, Bredal kl. 19.30.

Alle er velkomne.

Program for Onsdagsklubben i engum
mødested engumhus.

Vi startede efter ferien - den 14. september -  med 
generalforsamling.

Vi starter normalt dagene kl. 14,30 og vi slutter 
ca. kl. 16,30.
Tiderne er ændret til udflugt og julefrokost dette 
bliver oplyst.

28. september
12. oktober.
26. oktober.
9. november
23. november.
7. december

Der vil være en udflugt, forskellig underholdning 
og en julefrokost.
Tilmelding til udflugt og julefrokost.
Hvordan det er fordelt vil blive oplyst senere.

Mange hilsner fra bestyrelsen som ønsker en rigtig 
god sæson for Engum sognebeboere.

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

Engum Sogn

Onsdagsklubben
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Bytorvet 30 . Hedensted

Tømrermester 
Carsten Damgaard

Tel.: 2029 5154
Fax: 7589 9501

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

Expert Mølholm
 Vindinggaard Center 11 

7100 Vejle
Tlf.: 75 82 22 99

OKTOBER  NOVEMBER  DECEMBER 2016
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Assendrup
Sommerfest

lever!
- bare ikke i år...

Men sæt x  i kalenderen
den 19. august 2017

Det bliver sjovt, hyggeligt og underholdende
for både børn og voksne.

Reservér derfor allerede nu dagen,
hvor der er � ere nye tiltag, bl.a.

"VIND EN BIL"

Hilsen sommerfestudvalget
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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
T0rSdAG

8. decemBer 2016
Indlæg og fotos til bladetbedes sendt på mail:

hhha@jfmedier.dk

OkTOBer
 1. 10.00 Fodbold: U12 piger, Engum UI – Give Fremad
 1. 11.00 Fodbold: U8 drenge, Engum UI – BUF
 2. 11.00 Fodbold: Serie 4, Engum UI – Vejle FC
 3. 17.45 Fodbold: U 14 piger, Engum – Fredericia KFUM
 5. 17.20 Fodbold: U10 drenge, Engum UI – Hover IF
 5.  IM: Bibelstudie i private hjem
 5. 19.30 Lokalrådsmøde i konfirmandlokalet
 9. 12.00 Fodbold: U16 drenge Vest2, Engum UI – Kolding B
 9. 13.30 Fodbold: U14 drenge, Engum UI – Erritsø
 9. 14.00 Fodbold: U16 drenge 2,
     Engum UI – Taulov/Skærbæk
 12. 14.30 Onsdagsklub
 12. 19.30 IM: Vores egen aften
 15. 10.00 Fodbold: U12 piger, Engum UI – Hedensted
 15. 13.30 Fodbold: Serie 4, Engum UI – Jelling fS
26. 14.30 Onsdagsklub
26. 19.30 IM: Møde ved Anders Dalgaard
 27. 19.00 Engums Kreative Kvinder: Se inde i bladet
 30. 11.00 Fodbold: Serie 4, Engum UI – Skibet IF

NOVemBer
 1. 19.00 Lokalrådets årsmøde på Bredal Kro
 2.  IM: Bibelstudie i private hjem
 7. 19.00 Engum UI: Banko på Engumhus
 9. 14.30 Onsdagsklub
 9. 19.30 IM: Møde ved Ole Solgaard
 16. 19.00 Engum UI: Generalforsamling i klubhuset
 18. 19.30 IM: En aften for alle
 22. 19.00 Engums Kreative Kvinder: Se inde i bladet
 23. 14.30 Onsdagsklub
 23. 19.30 IM: Møde ved Henrik Højlund

decemBer
 5. 19.00 Engum UI: Banko på Engumhus
 7. 19.30 IM: Adventsmøde
 7. 14.30 Onsdagsklub
 14.  IM: Bibelstudie i private hjem
 28. 19.00 IM: Julefest for hele familien

Badebroen ved Ulbækhus
FOTO: GUNNAR SKIBSHOLT


