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Engum Sø. Ja, flagEt Er hEJSt! Engum Lokalråd og initiativtager, Morten Rask Petersen, har i december 
måned fra Udviklingspuljen under Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati ,Vejle Kommune, modtaget til-
sagn om kr. 265.300 til oprensning og istandsættelse af den tidligere branddam i Engum, således at der kan
skabes et rekreativt område til brug og glæde for sognets borgere og foreninger m.v. Foto: GUNNaR SKibShoLt



 

SogneBladet

hJEmmESidE
Huske at tjekke Engum UI’s hjemmeside 
www.engum-ui.dk. På hjemmesiden finder du 
også de tidligere numre af Sognebladet.

gEnEralforSamling
i Engum ui 16. novEmbEr 2016.
Formand for EUI, Anders Christensen, kom i sin 
beretning bl.a. ind på de gode historier om EUI: En 
velfungerende fodboldafdeling med et højt aktivi-
tetsniveau og sociale værdier, der understøttes af et 
værdifuldt træner-team og frivillige. Også de øvrige 
tilbud om motion og samvær lige fra petanque over 
familie-svømning til banko og Sankt Hans bål blev 
fremhævet som et udtryk for bredden i EUI, hvor 
AC roste det gode nye samarbejde med Lokalrådet 
i forbindelse med en meget vellykket sommerfest, 
hvor de to foreninger bl.a. bidrog med henholdsvis 
Cirkus Krone og Sussi og Leo. Og netop den lokale 
bredde og det frivillige element går igen i EUI’s 
motto. ”Fællesskab er styrke”. EUI er en mindre 
forening , men økonomisk stærk og sund takket 
være bl.a. den lokale opbakning til at benytte det 
OK tilbud om køb af brændstof, el og mobil, som  
EUI/Torben Qvist formidler i samarbejde med OK 
Plus, Bredballe Handelsplads. Og fremtiden? Ja, det 
nye boligområde, Tirsbæk Bakker, rykker tættere 
på i de kommende år med nye udfordringer og 
muligheder. Hvem ved. måske skal der om føje tid 
tænkes på udvidelse af vores institutioner samt en  
ny hal?                           Mvh Gunnar Skibsholt

beretning vedrørende idrætsaktiviteter
EUI har pt. følgende idrætslige aktiviteter:
Badminton – 20 voksne motionsspillere
Gymnastik – ingen gymnastik denne vinter
Familiesvømning
    – 5 familier i Kirkebakkeskolens svømmesal

udgivEr:
Engum ui . Engum møllevej . tlf. 7589 5806
i samarbejde med klubber og foreninger
i Engum sogn.

anSv. rEdaktør:
hans-henrik dam hansen, tirsbækvej 14,
assendrup, 7120 vejle øst. tlf. 2330 5981

annoncE-tElEfon:
mads Petersen, 2177 1833

SidStE friSt for indlevering af stof til næ ste
nummer mandag dEn 13. martS 2017
materiale til bladet bedes sendt på mail:
hhha@jfmedier.dk

de fremførte synspunkter er forfatternes
og deles ikke nødvendigvis af redaktionen.

Sats og tryk: hedensted avis/grafisk hus

bEStyrElSEn for Engum ui:

formand:
anders christensen, Engumvej 40
bredal, 7120 vejle ø. tlf. 2844 8792
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. 2016 7320

michael larsen, tornsbjergvej 34,
Engum, 7120 vejle ø. tlf 4027 0166

Sira Skibsholt, Skibsholtvej 73, assendrup
7120 vejle ø.   tlf. 5171 9948                    

nicklas haargaard Enggårdstoften 86, bredal
7120 vejle ø. tlf. 2441 6643

martin hjort Jensen, øster Snedevej 35, bredal
7120 vejle ø. tlf. 2426 9286           

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
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Pentanque – 9 medlemmer
Tennis – Samme antal spillere som sidste år, ca. 25. 
Banen har været rigtig god og er dækket til for vin-
teren, så vi håber på lidt flere spillere til næste år.
Håndbold - Frank Skaaning havde lidt sommer-
håndbold for at der var et alternativ til fodbold. 
Desværre var der ikke rigtig nogle stævner at del-
tage 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.
Det kan dog undre, at der ikke er flere som spil-
ler tennis og badminton, når faciliteterne hertil er 
fine. Børn fra skolen kunne også fint prøve bad-
minton i gymnastiksalen på skolen.

Aktivitetsniveauet kan nemt øges og andre idræts-
grene kan komme til. Dette kræver dog en kom-
bination af: nogle der tager initiativet, trænere og 
faciliteter. 

Samlet antal aktivitetsmedlemmer for disse aktivi-
teter er ca. 80, hvilket er på niveau med sidste år.

beretning fra fodboldafdelingen 2016 
Igen en rigtig god sæson med flere og dygtige spil-
lere, med flere og dygtigere trænere og generelt et 
højt aktivitetsniveau i afdelingen.

Fodboldafdelingen er i gang hele året med både 
indendørs og udendørs træning. U 10 og U12 piger 
samt de yngste årgange U7 og U8 træner inden-
dørs, mens øvrige hold spiller udendørs hele året. 
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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

Sussi og anders christensen
FOTO: GUNNAR SKIBSHOLT
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Alle spillere er med på hold, som deltager i turne-
ringer både indendørs og udendørs samt stævner 
– også både indendørs og udendørs.

Det samlede medlemstal i fodboldafdelingen er 
stort set på samme niveau som sidste år med 150 
børn og 50 voksne. Antallet af hold er ligeledes 
det samme som sidste år med årgang 2010 som 
de yngste børn. Årgang 2011 har dog lidt uformel 
træning sammen med forældrene. Årgang 2001 
U16 er ældste årgang i ungdom, mens de voksne 
spiller i serie 4/5 eller veteranrækken, som er +45. 
Desuden er der en del voksne motionsspillere, som 
kommer for at træne en gang imellem. Motions-
spillerne er en blandet forsamling af tidligere ung-
domsspillere i Engum, som gerne vil træne ufor-
melt uden kampe samt ældre spillere der ligeledes 
ikke ønsker at spille kampe, men blot gerne vil 
spille fodbold.

Der kan fortælles en lang historie om fodbolden i 
Engum UI, men efterfølgende er kun en del af den 
samlede historie, og er det I skal høre om for 2016.
 
ungdomsafdelingen
De senere års høje aktivitetsniveau i fodboldafde-
lingen har stort set kunne fastholdes i 2016 med 
enkelte nye tiltag, men der er også aktiviteter, som 
det ikke er lykkedes at gennemføre på grund af 
manglende ressourcer blandt trænerne.

Trænerstaben er stort set uændret og vi mangler 
stadig at blive bedre til at få unge i gang med træ-
nergerningen i Engum. Jonas og Alexander har 
trænet U16 hele året, men skal ud at rejse i 2017, 
hvilket fordrer nye trænere for U16. Ligeledes er 
Johannes Thomsen træner for U14 og Anders 
Sparvath er træner for U12 og Marie Thormann 
hjælper med U7 årgangen. Så helt skidt er det ikke, 
men hvis vi fortsat skal udvikle fodbolden i Engum 
UI skal vi have gang i flere trænere.

Vi har i efteråret haft 6 elever fra Kirkebakkeskolen 
i praktik som hjælpetrænere og måske kan dette 
få et par trænere i gang.

Styrken ved ungdomsfodbolden i Engum er at 
aktivitetsniveauet og ambitionerne for de enkelte 
hold tager udgangspunkt i de spillere, der er på 
holdet. Dette betyder, at nogle hold mest spiller 
for hyggens skyld, mens andre hold har en mere 

elitepræget tilgang til fodbolden. Der er plads til 
begge dele, og samtidig prioriteres det højt, at det 
sociale altid skal prioriteres.

Fodboldafdelingen har stadig et formelt samar-
bejde med Daugård. Dette betyder, at det meste 
træning om sommeren foregår i Engum, mens 
vintertræningen for nogle hold sker i Daugård, 
herunder på kunstgræsbanen i Hedensted. Lige-
ledes er der fællestræning med Sole for en enkelt 
årgang. Samarbejde med andre klubber er for nogle 
hold nødvendigt, for at vi fortsat kan fastholde et 
tilstrækkeligt antal spillere til holdet. I det omfang 
det er muligt, vil vi dog helst have at spillerne mel-
der sig ind i Engum UI. Dette er også sket i 2016, 
hvor flere hold har fået tilgang af nye spillere. Spil-
lere som er kommet til Engum på grund af det, de 
har hørt om Engum med både et godt fodboldmiljø 
og et godt socialt miljø.

Enkelte overskrifter fra nogle af holdene:

Seniorholdet sikrede sig oprykning til serie 4 i for-
året. Efter en ustabil efterårssæson fik holdet en 
ny sæson i serie 4. Det er glædeligt at se, at der 
efterhånden er mange unge spillere på holdet. Der 
er dog stadig brug for lidt støtte fra ældre spillere. 

U16-holdet havde flere gode kampe i foråret i lan-
dets bedste række og opfyldte med to uafgjorte 
kampe målsætningen om ikke at ende med 0 
point. Der var også andre kampe som godt kunne 
have givet point, så alt i alt en positiv oplevelse, 
selv om der var mange nederlag. Efteråret i Vest2 er 
forløbet fint og holdet spillede med om oprykning 
lige til det sidste. U16 2. holdet fuldendte rejsen, 
som startede for et par år siden, hvor holdet fik 
0 point i en halvsæson til at slutte efteråret med 
oprykning til række 1. U16 årgangen har haft 33 
spillere i 2016. De fortsætter alle i forårssæsonen 
2017, hvorefter halvdelen af spillerne skal på efter-
skole. Der arbejdes allerede nu på at løse denne 
udfordring – også i forhold til 2018, når spillerne 
igen kommer hjem fra efterskolen.

U14 drenge og piger spillede i efteråret i 8-mands 
rækken fordi der ikke var nok spillere til et 
11-mands hold. Dette gav på grund af spillernes 
kvaliteter mange og store sejre. Begge hold forsø-
ger sig derfor med 11-mands fodbold i 2017. Begge 
hold deltager i en træningsturnering i november 
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for lige at prøve 11-mands spillet. Pigerne er pt. 
kun 12 spillere, så lidt tilgang i forhold til at skulle 
11-mands vil være ønskeligt.

Der registreres ikke resultater for de yngre hold, 
men generelt har der været mange fine præstatio-
ner. Årgang 2005 har også oplevet tilgang af spil-
lere og forsøger sig i Golden League mod hold fra 
hele Jylland. Også årgang 2008 har forsøgt sig i 
den bedste række, men vender dog i foråret 2017 
tilbage til den næstbedste række. Årgang 2006 har 
ikke haft et hold i 2016, men efter et forældreini-
tiativ er der forsøgt med lidt træning i efteråret.

Til slut er det glædeligt, at der efterhånden er kom-
met godt gang i pigefodbolden, hvor der er stor 
aktivitet på både U10, U12 og U14.

Vi har også i år haft fodboldskole med 84 delta-
gere samt stort fodboldstævne i forbindelse med 
sportsfesten med deltagelse af 450 spillere fordelt 
på 60 hold.

2017 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.
2017 byder igen på stort fodboldstævne i forbin-
delse med sommerfesten og fodboldskole, som i 
2017 afvikles i uge 26.

Stor tak for alle trænerne for den fantastiske ind-
sats 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, tlf. 2246 3137
Allan Lykkebak, tlf. 4026 2565
Hans-Henrik Dam Hansen, tlf. 2330 5981

SEniorfodbold - motionSfodbold:
Vintertræningen foregår indtil videre mandag kl. 
20.00 – 21.30 på HM Park – kunstgræsbanen i 
Hedensted, mens torsdagstræningen er rykket en 
halv time til kl. 19.30 – 21.00 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 vel-
kommen. Giv gerne tilsagn til torsdagstræningen 
på Facebook.

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. Du finder kontaktoplys-
ninger på hjemmesiden, www.engum-ui.dk.

udendørssæsonen 2017
Planlægningen af udendørssæsonen 2017 er allere-
de godt i gang. Der er flere spændende tiltag under 
vejs med hensyn til stævnedeltagelse og trænings-
samlinger. Vi har i dag i Engum UI et rigtig godt 
trænerteam, men vi har altid brug for flere trænere 
i 2017. 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 træ-
ningsstart og tider i begyndelsen af februar.

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, 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 til alle holdene.

vintEraktivitEtEr 2016/2017
Skal du have lidt motion efter den hårde juletid er 
der et par gode tilbud fra Engum UI.

JANUAR FEBRUAR MARTS 2017
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badminton
Engum UI har en enkelt træningstime i Kirkebak-
kehallen – 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. 3027 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 bestyrelsen 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 tlf. 2081 2282. 

Året rinder ud, (i skrivende stund) og det er på 
sin plads at gøre status. I 2016 har EKK forsøgt 
sig med flere varierende tiltag og arrangementer. 
Ud fra aktivitetsniveau er motion populært; både 
muligheden med "onsdags-gym" over vinteren 
samt løbehold i foråret. Kreative og kulturelle tiltag 
har mindre interesse. 
EKKs ambition er at samle kvinder i et uformelt 
netværk på tværs af alder, interesser, institutioner 
og geografi. Det er fortsat målet!  Men der er brug 
for aktive og deltagende kvinder for at bestå. 

Vi vil rigtig gerne i dialog med dig - hvilket behov 
har du for at styrke det lokale sammenhold? EKK 
tror på, at vi med et lokalt kvindeligt netværk er 
med til at styrke fællesskabet, og dermed yde et 
positivt bidrag til at vores lokalområde forbliver en 
perle, der kan trække flere folk hertil (boligomsæt-
ning, bevarelse af institutioner, m.m. ;-). 

Kontakt os gerne via facebooksiden ( https://www.
facebook.com/groups/engumkk/ ) eller pr. på mail 
engumskreativekvindergmail.com med henblik 
på behov, ideer eller lign. Vi hjælper gerne med 

Engums
Kreative Kvinder
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planlægning og afvikling. I begyndelsen af de nye 
år samles planlægningsgruppen for at evaluere, 
tænke (nye) tanker og beslutte kalenderen for 
2017.

den Store Julebageaften
Årets sidste arrangement spredte glæde og høj 
aktivitet i skolekøkkenet - EKKs Store Julebageaf-
ten var en sjov, hyggelig og produktiv aften. Fire 
forskellige småkager blev bagt i rigelige mængder 

- nu er vi en del erfaringer rigere og med et par 
justeringer til næste år, kan det kun blive endnu 
mere fantastisk ;-)
PS! hvor er vi priviligeretdeat kunne låne det lækre 
skolekøkken. Tak!

EKK ønsker alle i sognet en glædelig jul samt et 
lykkebringende nytår.

Mvh Helle på vegne af EKK

JANUAR FEBRUAR MARTS 2017
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Program

onsdag den 11. januar
Bedemøde - Evangelisk Alliances bedeuge
hos Ann-Britt Og Bent Jakobsen, Ulbækhusvej 41 

onsdag den 18. januar
Filmaften

onsdag den 25. januar
Møde ved bibelskolelærer Peder Kølle

onsdag den 8. februar
Møde ved Inge Pilegaard Thomsen
Emne: Den svære samtale – om mødet med vores 
medmennesker når livet gør ondt.

onsdag den 22. februar
Generalforsamling

onsdag den 1. marts
Kredsmøde i Bredal Missionshus kl. 19.30
ved forstander René Brorson og Grejsdalens
Efterskoles lillekor

onsdag den 15. marts
Møde ved missionær Brian Madsen
Emne: Profeten Elias’ liv og tjeneste – del I
"Oplæring og tjeneste - det går godt"
(1. Kong. 17 og 18)

onsdag den 29. marts
Møde ved missionær Brian Madsen
Emne: Profeten Elias’ liv og tjeneste – del II
"Dagen derpå - træt og udmattet" (1. Kong. 19)
    
Hvor intet andet er nævnt finder møderne sted
i missionshuset, Skolebakken 1, kl. 19.30.

En nytårshilsen fra landsbyordningen
- Som skuer tilbage til en dejlig december
I skrivende stund nærmer julen sig. Og at dømme 
efter mængden af julepynt og ditto hygge i Lands-
byordningen, er den længe ventet.
SFO tyvstartede julerierne med den traditionsrige 
juleklippeaften for børn og forældre. Der var et flot 
fremmøde og efter en hyggelig aften med dejligt 
samvær, var der produceret juledekorationer og 
julepynt i lange baner.
Derefter var det eleverne i Engumhus´ tur. Også i 
Engumhus er der nu pyntet jul efter alle kunstens 
regler, så nu glæder vi os til at skulle afholde julefro-
kosten med Engumhus´ elever den 13/12 – endnu 
en dejlig tradition.
I skoledelen indledte vi julemåneden den 1/12 med 
den store juleklippedag. Alle børn fra storegruppen 
i daginstitutionen til 6. klasse deltog. Der var tilbud 
om forskellige værksteder og børnene kunne frit 
bevæge sig rundt og vælge, hvor de ville udfolde 
sig kreativt. Vi startede dagen med fællessamling 
og sluttede med koncert af skolens nye band under 
kyndig ledelse af musiklærer Thomas.
Det var en dejlig dag, som en del forældre tog sig 
tid til at deltage helt eller delvist i og hvor store 
og mindre børn bevægede sig rundt og hjalp hin-
anden.
I daginstitutionen er der pt. indskrevet 12 vugge-
stuebørn, hvilket vil sige at der er fyldt op i vug-
gestuegruppen. I børnehavedelen er vi tæt på 40 
børn.
I Landsbyordningen er det en værdi for os, at bør-
nene fra daginstitutionen blander sig med skole-
børnene, når der er anledning til det. Juleklippe-
dagen er et godt eksempel på dette, det samme er 
deltagelse i fællessamling mandag morgen og de 
store piger, som hjælper til i vuggestuen torsdag 
eftermiddag, ligesom vi i år følges i kirke den sidste 
skoledag før juleferien den 21/12.
De mange børn i daginstitutionen har givet anled-
ning til, at vi har ansat to pædagoger. Anita Meyer 
Nissen og Gitte Jørgensen. 
Indimellem alt dette når vi også den dejlige skole- 
og institutionshverdag.
Hver dag byder på sine små og store oplevelser, 
vi har bl.a. afholdt den store oprydningsdag og 
fyldt en hel container med skrald, haft besøg af 
en meget velopdragen hest, som iført blå futter, 

Engum Sogn

Engum Skole
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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 fem 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.

besøgte skolen i forbindelse med et projekt og haft 
gang i kælkene, da den første sne faldt tidligt. 
I Engum har vi, på trods af den digitale indskriv-
ning til kommende 0. klasse, valgt at hold fast i det 
personlige møde med det kommende skolebarn 
og dets forældre. Alle indskrevne børn, som skal 

starte i skole i august 2017, er derfor inviteret til et 
lille møde med ledende pædagog og undertegnede 
den 11/1. Det glæder vi os til.

Med ønsket om et rigtig godt nytår 
Lone Villemoes

Leder af Landsbyordningen i Engum

JANUAR FEBRUAR MARTS 2017
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lokalrådets årsmøde på bredal kro
Første årsmøde (generalforsamling) i Engum 
Sogns Lokalråd blev afviklet den 1. november på 
Bredal Kro i optimale rammer med god plads og 
kaffe/kage ved runde borde, hvor der var rig mulig-
hed for i grupper at drøfte aftenens indlæg. Som 
ved borgermødet 1. marts i år var fremmødet til 
årsmødet rigtig fint med ca. 120 personer, hvilket 
vidner om, at der er en god interesse for at høre om 
lokalrådets arbejde gennem det forgangne år og 
om planerne fremover. Efter velkomst ved Gunnar 
Skibsholt blev Lokalrådets beretning understøttet 
af Jens Økter’s  gennemgang og billeder.
Foruden lokalrådets beretning var der indlæg fra 
viceborgmester og medlem af udvalget for lokal-
samfund og nærdemokrati, Søren Peschardt,  samt 
af den nye skoleleder af landsbyordningen ved 
Engum Skole, Lone Villemoes.
Søren Peschardt talte om betydningen af det loka-
le engagement og dialogen med Vejle Kommune 

for at kunne opretholde det gode liv på landet. 
Lone Villemoes fortalte om skolens målsætning 
om at skabe de optimale læringsbetingelser med 
udgangspunkt i ordentlighed og ambitioner. Lone 
sendte også en opfordring til lokalsamfundets bør-
nefamilier om at være med til at udvikle Engum 
Skole og bakke op om den.
Den livlige dialog ved bordene under kaffen måtte 
- desværre - afbrydes for at komme videre, bl.a. 
med indsamling af nye ideer til lokalrådets arbejde 
og underskrifter for en nedsættelse af nuværende 
hastighed på 70 km/t gennem Bredal, hvorefter 
aftenens dirigent, Bent Bang Jakobsen, forestod 
nyvalg af 2 medlemmer til Lokalrådet, idet Allan 
Skov og Svend-Åge Bruun er udtrådt.
Nyvalgt blev Marcell Lauersen, Bredal og Søren 
Randrup, Assendrup.  Anders Buhl, Bredal blev 
nyvalgt som suppleant til afløsning af Michael 
Larsen.
Lokalrådet har efter årsmødet konstitueret sig 
med genvalg til Gunnar Skibsholt som formand, 
Jens Økter som næstformand, Sarah Vejnø som 
sekretær og valg af Marcell Lauersen som kasserer. 
Claus Brødsgaard fortsætter som revisor.
Det vil vi arbejde for i det kommende år...

Engum Sogns
Lokalråd
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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

JANUAR FEBRUAR MARTS 2017
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Som bekendt fra Lokalrådets hjemmeside arbejdes 
der ud fra en ”idebank”, der i dag rummer 25-30 
ideer og projekter, hvortil bl.a. nu er tilføjet: fau-
napassager og foredragsaftener som et udtryk for, 
at alle ideer er velkomne!  - også ideen om et fælles 
sogne-juletræ ved skolen, der i år blev afprøvet 
med et 3-4 meters træ sponsoreret af Tirsbæk 
Gods. Juletræet blev tændt 1. søndag i advent i 
forbindelse med varme æbleskiver, gløgg og kakao. 
Trods et meget kort varsel var der et pænt frem-
møde. Næste år satses der på et højere træ og et 
større arrangement.
Ligeledes bekendt fra Lokalrådets hjemmeside har 
Lokalrådet samlet alle aktiviteter i 4 arbejdsgrup-
per med overskrift: Infrastruktur, Trafiksikker-
hed, Natur, Markedsføring ( inkl. Info ). 
Arbejdsgrupperne har i 2017 bl.a. følgende på pro-
grammet ud fra prioriteringslisten efter borgermø-
det 1. marts:                                                                                        Infra-
strukturgruppen: Møder med Vejle Kommune og 
Morten Hansen Tirsbæk Bakker A/S om Torns-
bjerg krydset med tunnel, cykelsti Juelsmindevej 
( bl.a. i samarbejde med Daugård Lokalråd ), nye 
byggegrunde/ dialog med lodsejere. 
 Trafiksikkerhedsgruppen: Ansøgning om fartned-
sættelse gennem Bredal, møder med Vejle Kom-
mune om sikring af skolevejen Bredal – Engum 
- Assendrup, krydset i Assendrup, byporte på 
Tirsbækvej og Engumvej.                                   
Naturgruppen: Færdiggørelse af projekt Engum 
Sø, hvortil initiativtager Morten Rask Pedersen og 

Lokalrådet netop har modtaget en bevilling på kr. 
265.300 fra Udviklingspuljen under Vejle Kommu-
ne. Møder med lodsejere ved Ulbækhus og Vejle 
Kommune om planlægning af shelters og sanitære 
foranstaltninger ved den kommunale plads ved 
Ulbækhus, hvor beboere, frivillige og EUI hvert år 
deltager i udsætning og optagning af flydebroen.                    
Markedsføringsgruppen: Møder om og arbejde 
med løbende opdateringer af hjemmeside og face-
book. Formidling af kontakt til pressen. Fremstil-
ling af informationsmateriale, plakater, flyers. 
Planlægning af husstandsomdeling m.v.

Et omfattende og varieret program med stor spred-
ning på tyngde og tidshorisonter vedrørende de 
forskellige emner, hvorfor der er brug for alle lokale 
kræfter.                                                                                                                            
- Så til dig der vil være med til at gøre en forskel 
og noget for dit lokalsamfund.
Har du lyst til at hjælpe til i arbejdsgrupperne med 
stort eller småt eller måske bare en gang imellem 
med et emne som optager dig  - eller har du et ønske 
om generelt at være med til at præge udviklingen 
evt. med nye ideer og gøre en forskel der hvor du 
bor, så skal du melde dig til en af arbejdsgrupperne. 
Vi har i lokalrådet altid brug for dine ideer og dit 
engagement. Du finder kontakter på hjemmesiden 
www engumsogn.dk under lokalrådet.

Med ønsket om et godt nytår 2017.
Engum Sogns Lokalråd.

Lad os komme tilbage til 50’erne
eller 60’erne igennem Bredal
Lokalrådet har et ønske om at nedsætte hastigheden igennem Bredal:              
Støt lokalrådets arbejde med at nedsætte hastigheden
fra de nuværende 70 km/t gennem Bredal til 50 km/t
eller 60 km/t med din underskrift på lokalrådets
hjemmeside på engumsogn.dk

Enkelt og nemt!

Lokalrådet vil ydermere køre en reminder kampagne
herfor i januar måned med plakat opslag i sognet.

Lokalrådet har et ønske om at nedsætte hastigheden igennem Bredal:              Lokalrådet har et ønske om at nedsætte hastigheden igennem Bredal:              
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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

JANUAR FEBRUAR MARTS 2017
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Engum Sogns Lokalhistoriske Forening afholder 
tirsdag den 24. Januar kl. 19.00 generalforsamling 
på Engumhus med indlæg og foredrag af lokale 
kræfter.

Engum Sogns
Lokalhistoriske 
Forening

på Engumhus med indlæg og foredrag af lokale 

Årbogen
2017

er på gaden til 
januar
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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
mandag

13. martS 2017
Indlæg og fotos til bladetbedes sendt på mail:

hhha@jfmedier.dk

Januar
 11.  Engum Lokalråd: Møde
 11.  IM bedemøde
 18.  IM filmaften
 25.  IM møde
24. 19.00 Engum Lokalhistorisk Forening:
   Generalforsamling på Engumhus

fEbruar
 1.  Engum Lokalråd: Møde
 8.  IM mød
 22.  IM generalforsamling

martS
 1. 10.00 Start på tilmelding til
   Engum UI's fodboldskole
 1.  Engum Lokalråd: Møde
 1.  IM kredsmøde
 12.  Hjælp verdens fattige! Folkekirkens Nødhjælp samler ind.
 15.  IM møde
 29.  IM møde

Juni
  8.-11. juni  Engum UI's sportsfest
Uge 26 Fodboldskole

Julianebjergvej efteråret 2016
FOTO: GUNNAR SKIBSHOLT

Hjælp verdens fattige!
Søndag den 12. marts 2017

er der igen sogneindsamling, og vi vil i Engum 

sognsom altid være med, når  Folkekirkens

Nødhjælp samler ind i alle danske sogne.

En stab af trofaste indsamlere samt nogle friske 

kommende konfirmander vil gå fra dør til dør midt 

på dagen. Tag vel imod og giv et beløb - stort eller 

lille. Verdens fattige har brug for vores hjælp.

Sidste år indsamlede vi et flot beløb - mere end 

7.000 kr. - her i sognet. Lad os være sammen om 

igen i år at samle et stort beløb.

Har du lyst til at være med som indsamler

så kontakt mig gerne.

Arne Mølgaard, Assendrup

Indsamlingsleder i Engum Sogn 

E-mail: Arnmo@vejle.dk. Telefon 2045 2658


