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så skeTe deT. Nu er der etableret vejforbindelse fraTirsbæk Bakker ud til julianebjergvej. i første omgang som 
arbejdsvej i forbindelse med byggemodning af næste etape omkring og syd for gården julianebjerg. senere som 
asfalteret vej med tilhørende stisystemer, der vil skabe en direkte forbindelse fra engum sogns nye bosætning, 
Tirsbæk Bakker, til engum med kirke, skole/ børnehave/vuggestue og idrætsforening m.v. FOTO: GUNNAR SKIBSHOLT
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Hjemmeside
Huske at tjekke Engum UI’s hjemmeside www.
engum-ui.dk. På hjemmesiden finder du også de 
tidligere numre af Sognebladet.

GeNeRALFORsAmLiNG 2017 – årets beretning
Forskellighed er styrke. Sådan kunne vores slogan 
egentlig også godt lyde. Ganske simpelt. Det er 
vores forskellighed i Engum UI, som gør os stærke. 
Det blev jeg bekræftet i, til vores sidste bestyrelses-
møde, hvor vi blandt andet diskuterede fremtiden 
for vores forening. 

Vi er meget forskellige i vores bestyrelse. Og det 
gør, at vi favner bredt. Har en masse ideer og visio-
ner for klubben. Men vi er jo bare en sportsklub. 
Korrekt. Men er det bare et påskud for at drive en 
forening, vil nogen måske synes. Måske. Person-
ligt, er jeg ikke selv nogen stor sports-idiot. Og 
specielt ikke inden for fodbold. Men hvad laver 
jeg så her? Det spurgte jeg mig selv om. Og vi talte 
om det på sidste bestyrelsesmøde. 
Spørgsmålet viste sig at være temmelig relevant. 
Fordi tankerne havde alle mere eller mindre gjort 
sig selv. Nogle var mere sportsinteresseret en 
andre. Et par stykker var fortsat selv aktive i klub-
ben. Et par stykker havde aktive børn i klubben. 
Men vi er også nogle stykker, som ikke har hverken 
selv er aktive eller har aktive børn i klubben. 
Men hvorfor så være aktiv i en bestyrelse i en 
sportsklub? 

Fordi vi er en flok, som har hovedet fuld af ideer. Vi 
er nogle som kan få lavet en plan til at få ting til at 
ske. Vi er nogle som kan eksekvere. Og alt sammen 
til glæde og gavn for vores forening og område. Og 
vi synes det er sjovt. Og med argument i det, blev 
vi bekræftet i, at den forskellighed nok er mere 
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vigtig for klubben, end hvis vi alle sammen rendte 
rundt ude på grønsværen efter en rund kugle, en 
kold oktoberaften. 

Engum UI har i mange år, og til stadighed være 
en stabil forening, som har trukket et stort læs i 
vores område. Det gør vi stadig. Og vil det også 
fremover. Nu i samarbejde med vores lokalråd. Vi 
har hver vores fælles interesseområder at pleje, 
men vi synes alligevel at have et fælles fodslaw. 
Og det er at udvikle området, og gøre det attraktivt 
at bo i, men også at flytte til eller bare at opsøge 
fra vores naboer.
Derfor ser vi i Engum UI også positivt på at vi nu 
får en bedre infrastruktur fra Tirsbæk Bakker til 
vores område, til gavn og glæde for både Skolen 
og Idrætsforeningen. For disse ting hører sam-
men. Uden skolen, ville idrætsforeningen have det 
svært, tør jeg godt at sige. Så derfor er det vigtigt 
at vi sikre at der fortsat ligger en skole i Engum . 
 
Så vi vil i Engum UI støtte op om alle initiativer 
som giver en større søgen til vores område. Og da 
der stort set ikke er flere byggegrunde i området, 
så er det klart at vi er nødt til at kigge os omkring, 
og her er Tirsbæk Bakker en oplagt mulighed for 
at gøre lidt reklame for os selv, og forhåbentligt 
tiltrække nye familier.

Da vi i fællesskab med lokalrådet havde vores 
Engumdag i April. Var det også med henblik på, at 
gøre opmærksom på os selv hos vores nye naboer. 
Og vi havde en rigtig god dag, også med deltagelse 
og interesse fra bla. Tirsbæk Bakker.

Jeg har tidligere sagt, at det er nødvendigt for os, at 
gøre opmærksomme på os selv hvis vi vil udrette 
noget. Vi satte sidste år fokus på integration. Og 

vandt som de fleste i området bekendt også Vejle 
Kommunes Integrationspris. Jeg tænkte selv i mit 
stille sind, hvad vi kunne gøre for at følge op på 
dette, og nåede egentlig ikke til nogen konklusion, 
før end jeg kunne konstatere, at det skete mere 
eller mindre af sig selv. 

De unge mennesker som vi har haft held med at 
få i vores klub, havde også familie og venner. Og 
inden vi havde set os om, så havde vi fået tilgang af 
et såkaldt ”onkelhold”, som fra den ene dag til den 
anden var blevet en del af vores klub. Og repræsen-
terer os på bedste vis i klubbens farver. 
En spændende udvikling. Og ligeledes en mulig-
hed for os, til at holde gang i tingene herude. 

Og her er det vores forskellighed kommer os til 
gavn.  Der er hele tiden gang i mange ting og tan-
ker. Noget med mere fokus på det sportslige end 
andet. Men alt sammen noget som kommer til at 
gavne os alle sammen. 

Vi havde efter sommerferien et møde med DGI, 
som er kommet med et par forslag til hvad vi kunne 
udvikle os med i klubben. I kan alle sammen se 
planchen på opslagstavlen - bagefter. 
Noget jeg selv synes kunne være interessant at 
udvikle var E-sport. Og hvad har det med rigtig 
sport at gøre? Ja når man så konstaterer at store 
klubber som bla. FCK også går i den retning, så er 
der måske noget om at det er den vej udviklingen 
går. Jeg ser det også som en mulighed for vores 
lille klub, måske at tiltrække nogle unge som vi 
ikke tidligere har kunnet tiltrække. Og jeg må ind-
rømme at det der tæller for mig, er at vores klub 
er så mangfoldig som mulig, og kan tiltrække så 
mange forskellige som muligt. Og det gør vi kun 
ved at tænke bredt. 
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www.minbolighandel.dk · Tlf. 27 60 90 32 · preben@minbolighandel.dk

◗ Jeg er lokal og bor her med min familie. I kender mig. Jeg kender Jer og Jeres bolig.
◗ Som medlem af Engum Lokalråd kender jeg fremtidsperspektiverne for vores sogn i højere 

grad end ikke-lokale mæglere. Dermed er det nemmere at tiltrække nye beboere/købere.
◗ Meget lavt salær - meget høj kundetilfredshed, 98%
◗ I er også velkomne såfremt jeres bolig allerede er til salg andetsteds.
 Jeg kommer gerne med uforpligtende oplæg.

Boligsalg i Bredal, Engum og Assendrup
- så kontakt Min Bolighandel
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Men det kræver jo noget at få etableret sådan 
noget. Og jeg skal ikke som formand trække et 
sådant læs. Det skal vores bestyrelse heller ikke. 
Vi skal sørge for at danne nogle rammer, som gør 
det muligt. Finde et par ildsjæle der vil stå for det, 
naturligvis med opbakning fra bestyrelsen. 

Og det at skabe rammerne for noget, det kan vi. Og 
er også langt i planerne med en ud- og ombygning 
af vores klubhus, således at vi får skabt noget mere 
plads. På papiret hedder det et mødelokale. Men 
kunne også være et lokale til E-sport. Men også et 
lokale, som øvrige foreninger i vores område kan 
få glæde af, at have til rådighed. 

Det drejer sig så om at få nogle til at gøre noget de 
brænder for. Ligesom de fleste i klubben, bræn-
der for fodbolden, så har vi også i klubben tænkt 
hvordan vi ligesom kommer videre med mange af 
de ideer som hele tiden kommer til os. 
Svaret er, at vi i det nye foreningsår, under kyndig 
vejledning af Kim Askær, skal til at arbejde med 
et årshjul som beskriver hvilke ting vi beskæftiger 
os med. 

Og på baggrund af dette, skal vi have nedsat nogle 
udvalg inden for de forskellige områder. 
Dette fordi vi i bestyrelsen ikke kan favne alle 
opgaver selv. Men også ved, at det kan være svært 
at tiltrække nye folk til bestyrelsen. Så tror vi mere 
på ideen om, at vi kan få folk til at deltage i et 
begrænset omfang, ved at gå i et udvalg, for noget 
som lige nøjagtigt interesserer dem. 

Vi har tanker og planer om indtil viderefølgende 
udvalg: PR-udvalg, SPONSOR-udvalg, ARRANG-
MENTS-udvalg, TRÆNER-udvalg (herunder 
de forskellige sportsaktiviteter), MATERIALE-
udvalg, ØKONOMI-udvalg og KIOSK-udvalg. 

Der er sikkert mange andre gode ideer til udvalg. 
Og der er ingen begrænsning. Det som er vores mål 
er at få en mere agil organisation, og have folk med 
interesse med i disse udvalg, samt en repræsentant 
fra bestyrelsen. 
Det er en af de ting, jeg personligt glæder mig 
at være med til at udvikle i det kommende for-
eningsår. 

Jeg er igen også nødt til at nævne, at vi jo i for-
eningen har disse muligheder, fordi vi har en bund 

solid økonomi. Højtflyvende tanker og ideer kan 
ikke stå alene. Som Claus om lidt kommer ind på, 
så har vi haft et rigtigt godt år rent økonomisk i 
foreningen. Og det er ikke noget som er kommet 
af sig selv. Vi har på mange fronter formået at få en 
indtjening fra forskellige aktiviteter, som at være 
meget aktive omkring sponsorer. Vores OK Ord-
ning. Og ikke mindst en veldrevet TUT samt en 
Sportsfest, som har givet os fine indtægter. 

Dette giver os muligheder. Både her og nu i vores 
daglige foreningsarbejde. Men også i den retning, 
når vi skal ud på ”markedet” og søge økonomiske 
midler i form af støttekroner fra bla. fonde og ikke 
mindst kommunen, at vi kan sige, at vi ønsker selv 
at bidrage med et større beløb. Og at vi kan gøre 
det, uden risiko for vores forenings overlevelse.  

Foreningsliv sætter man ofte i forbindelse med fri-
villighed. Det er også det der skal drive en forening. 
Men vi må også bare være ærlige om, at frivillighed 
ikke altid tiltrækker dem vi gerne vil som trænere 
i vores forening. Specielt ikke de unge trænere. 

Derfor er der også mange overvejelser i retning 
af, om vi skal til at agere anderledes for at kan 
tiltrække de frivillige. Specielt når det gælder om, 
at tiltrække de rigtige trænere i vores klub. Vi har 
indtil nu, kunnet holde omkostningerne til dette 
i det små. Men noget vi skal være opmærksomme 
på godt kan udvikle sig, og som gør, at vi måske 
kommer til at hæve vores ellers laveste kontingent 
i Vejle Kommune. 

Måske er vi derfor nødt til at ændre vores hold-
ning om at foreningsarbejde skal være ulønnet, 
inden for nogle områder. Også for at tilsikre, at vi 
kan få unge mennesker til at bidrage med noget 
af deres sparsomme fritid, for fortsat at være en 
attraktiv klub. 

Beretning vedrørende idrætsaktiviteter
EUI har pt. følgende idrætslige aktiviteter:
Badminton i Kirkebakkehallen og Engum Skoles 
gymnastiksal.
Familiesvømning i Kirkebakkeskolens svømmesal
Pentanque 
Tennis 

Samlet antal aktivitetsmedlemmer for disse akti-
viteter er ca. 65, hvilket er mindre end sidste år.



5

Manglende indendørs faciliteter betyder, at mange 
fra sognet spiller håndbold eller går til gymnastik i 
Daugård – også med instruktører fra Engum.

Bestyrelsen har haft et arrangement med en udvik-
lingskonsulent fra DGI, og der er mange mulighe-
der for at udvikle foreningen. Godt nok kunne vi 
tænke os faciliteter til indendørs aktiviteter, men 
faciliteterne gør det ikke alene, hvilket vi kan se 
på vore andre aktiviteter end fodbold. Når kom-
mer der stort set ingen nye medlemmer, selv om 
faciliteterne faktisk er ok. Det helt afgørende for 
succes er, at der frivillige til at drive aktiviteten.

Mulige nye aktiviteter kunne være ældreidræt 
eller E-sport, men det kræver, at nogen tager ini-
tiativ hertil. Bestyrelsen vil gerne være med til at 
igangsætte nye aktiviteter, herunder hjælpe med 
økonomien, men bestyrelsen vil aldrig skulle drive 
en aktivitet.

Beretning fra fodboldafdelingen 2017 
Fodboldafdelingen har igen i 2017 haft en fin 
sæson med mange positive aspekter, men som 
alle andre år har der også i det forgangne år været 
udfordringer, som har skullet løses, og som er løst 
med større eller mindre succes.

Samlet for 2017 når vi op på 260 aktive fodboldspil-
lere, hvilket er rekord i foreningen. De fleste nye 
medlemmer kommer fra samarbejdet med Dau-
gård i de yngste årgange, et nyt U15 hold samt et 
nyt seniorhold i serie 6 samt flere nye seniorspil-
lere til serie 4 holdet.

Fodboldafdelingen er i gang hele året med både 
indendørs og udendørs træning. Den udendørs 
træning får dog større og større overvægt og de 
fleste hold fra U10 og ældre spiller stort set uden-
dørs hele året – kun med en lille pause omkring 
nytår og i sommerferien.

Efterfølgende er en del af historien om fodbolden i 
EUI i 2017, idet en beretning omkring alle forhold 
vil tage hele aftenen.

Ungdomsafdelingen
Vigtige udfordringer ved indgangen til 2017 var
- Hvad gør vi med U17 årgangen, når de skal på 
efterskole?

- Hvorledes U15 vil klare at spille 11-mands?
- Kan vi få flere trænere herunder unge trænere.

U17 årgangen havde nye trænere i forårssæsonen, 
hvilket gav lidt turbulens, men også gav spillerne 
nyt til det at spille fodbold. Efter sommerferien har 
vi haft et hold med i Liga 3. Holdet har primært 
været spillere fra efterskolerne og det gav udfor-
dringer med at stille hold et par gange. Spillerne 
har dog stadig kontakten til EUI, hvilket vi håber 
vil fortsætte, når de kommer hjem fra efterskole i 
sommeren 2018.
I forårets turnering deltager vi nok ikke med et U17 
hold, men der arbejdes med en løsning til efterårs-
sæsonen 2018. Måske skal der spille U19 fodbold, 
måske skal der spilles seniorfodbold.

U15 drengeholdet fik efter ihærdig markedsføring 
af EUI-konceptet nye spillere til forårssæsonen og 
havde en fin sæson, dog uden de helt store resul-
tater. Efter sommerferien fik vi yderligere et U15 
hold, da vi overtog VB’s 2. hold. Holdet sluttede 
efteråret med at vinde oprykningskampen til Liga 
2 efter en spændende straffesparkskonkurrence. 
U15 drenge årgangen består nu af mere end 30 
spillere og havde i den forgangne weekend en fan-
tastisk afslutningsfest for hele årgangen.

Mindre succesfuldt var det med U15 pigerne. 
Holdet spillede 11-mands i foråret med en trup 
på 11 spillere. Dette resulterede i en flot 2. plads i 
Liga 3. Antallet af spillere var dog for lavt og trods 
ihærdigt arbejde med at fine nye spillere er det i 
stedet blevet til et samarbejde med Hedensted IF. 
Et samarbejde, som fungerer fint, men som har 
betydet, at to af pigerne er stoppet med fodbold. 
Ligeledes bliver fremtiden for årgangen nok, at 
flere og flere aktiviteter vil ske i Hedensted, da de 
fleste af pigerne kommer derfra.
Der er fælles forældremøde i morgen i Hedensted.

Vi har fastholdt vore unge trænere, men har ikke 
fået tilknyttet flere.

Et par succeshistorier fra 2017 er at:
- U11 pigerne nu er 12-14 spillere, hvilket er dob-
belt op i forhold til starten på året.
- U12 drengene kom i gang igen, da Kim Steen 
Nielsen tog udfordringen op. Holdet har spillere 
fra både Bredballe og Stouby. Det er dog endnu 
ikke afklaret om holdet fortsætter til næste år.

JANUAR FEBRUAR MARTS 2018
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Vi har også afholdt teknisk træning 8 fredage i 
løbet af sæsonen. Der var 42 tilmeldte, men til 
sidst mødte under halvdelen op. Der er gode til-
bagemeldinger fra dem som var tilbage, men det 
rigtige koncept blev ikke fundet i 2017.

Vi har også i år haft fodboldskole med 91 delta-
gere samt stort fodboldstævne i forbindelse med 
sportsfesten med deltagelse af 400 spillere fordelt 
på 53 hold. Begge aktiviteter afvikles også i 2018.

5 hold deltog i år i Kerteminde Cup.
Også de yngre fodboldspillere har været aktive i 
2017 med stort fremmøde til træning og deltagelse 
i både turneringer og stævner.

Samlet set kan det konkluderes, at de senere års 
høje aktivitetsniveau i fodboldafdelingen mindst 
er fastholdt i 2017 med enkelte nye tiltag, men 
der er også aktiviteter, som det ikke er lykkedes 
at gennemføre på grund af manglende ressourcer 
blandt trænerne.
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. Ligeledes er vi godt 
stillet med hensyn til trænerne, så stor ros til dem.
Fodboldafdelingen har stadig et formelt samar-
bejde med Daugård. Dette betyder, at det meste 
træning om sommeren foregår i Engum, mens vin-
tertræningen for nogle hold sker i Daugård, herun-
der på kunstgræsbanen i Hedensted. Samarbejde 
med andre klubber er for nogle hold nødvendigt, 
for at vi fortsat kan fastholde et tilstrækkeligt antal 
spillere til de enkelte hold. I det omfang det er 
muligt, vil vi dog helst have at spillerne melder 
sig ind i Engum UI. 

senior og oldboys
Også for de ældre fodboldspillere har vi i 2017 
været omstillingsparate, som det hedder med et 
fint ord.

Med tilgang at flere seniorspillere blev der pludse-
lig mulighed for igen at have et 11-mands oldboys-
hold, de dog skulle spille kampe om mandagen. 
Dette betød, at motionsfodbolden måtte flytte 

træningen til onsdag aften. Ligeledes fik EUI et 
2. hold i serie 6, idet vi blev administrator for et 
hold kurdere med relationer til nogle af spillerne 
på U17-holdet.  I alt er der 75 voksne fodboldspil-
lere i EUI.

Seniorholdet var egentlig rykket ned i serie 5 sidste 
efterår, men fik alligevel en plads i serie 4 i forårets 
turnering. Holdet klarede en flot 3. plads. Efter 
sommerferien kom yderligere nogle spillere til og 
efterårets turnering sluttede med et flot 1. plads 
og oprykning til serie 3. Det er først 2. gang EUI er 
i serie 3. Sidste gang var først i 90-erne.

Serie 6- holdet sikrede sig ligeledes en førsteplads 
og oprykning til serie 5 i efterårets sidste kamp.

For begge hold har der liv på stadion ved hjem-
mekampene med masser af engagerede tilskuere 
på sidelinien.

2018-sæsonen tegner godt for seniorfodbolden. 

Oldboysholdet havde en ustabil sæson med både 
gode og dårlige kampe, men som altid er der højt 
humør i 3. halvleg. Motionsfodbolden havde ikke 
godt af, at træningstiden blev flyttet, men der spil-
les dog fodbold stort set hver uge, selv om det 
kunne være dejligt med yderligere en 6-10 spil-
lere mere til træning hver gang. I må gerne gøre 
lidt reklame herfor. Mange undersøgelser viser, at 
fodbold som, motionsform, er noget at det sun-
deste motion.

Stor tak for alle trænerne for den fantastiske ind-
sats og også en tak til Betty og Torben og Peter, som 
klarer henholdsvis kiosk og opkridtning.

FODBOLDAFDELINGEN

Fodboldudvalget, som altid kan kontaktes består 
af følgende:
Claus Brødsgaard, 2246 3137
Allan Lykkebak, 4026 2565
Hans Henrik Hansen, 2330 5981

seNiORFOdBOLd - mOTiONsFOdBOLd:
Vintertræningen foregår indtil videre mandag 
kl. 20.00 – 21.30 på HM Park – kunstgræsba-
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nen i Hedensted. Der trænes hele vinteren. Alle 
er velkommen og der er ingen krav om de store 
fodboldmæssige forudsætninger. Har du et par 
fodboldstøvler og godt humør er du velkommen.

BøRNe OG UNGdOmsFOdBOLd
Efter en velfortjent juleferie fortsætter alle hold 
vintertræningen. De fleste hold træner fortsat 
udendørs, men nogle hold træner også indendørs 
i Kirkebakkehallen. Kontakt de enkelte trænerne 
for nærmere information. Du finder kontaktoplys-
ninger på hjemmesiden, 
www.engum-ui.dk.

Udendørssæsonen 2018:
Planlægningen af udendørssæsonen 2018 er alle-
rede godt i gang. Vi har i dag i Engum UI et rigtig 
godt trænerteam, men vi har brug for flere trænere 
i 2018. 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.

Engum UI afvikler igen fodboldskole i den første 
uge i skolernes sommerferie. Det er i år uge 27. 
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 2017/2018
Skal du have lidt motion efter den hårde juletid er 
der et par gode tilbud fra Engum UI:

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 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. 

JANUAR FEBRUAR MARTS 2018
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vil du vide mere?
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 
Torben Qvist på telefon 20812282

Folkekirkens 
Nødhjælp

FOLkekiRkeNs NødHjæLP
sOGNeiNdsAmLiNG 2018
Næste alle sogne i Vejle kommune deltager, og det 
gør Engum Sogn naturligvis også, når der i 2018 
igen samles ind, så vi kan hjælpe nogle af verdens 
mange nødlidende.
De seneste 3 år er der hvert år indsamlet næsten 
kr. 8000 hos os. Vi håber, at mange også søndag 
den 11. marts mellem kl. 10 og kl. 14 vil give et 
beløb til vore friske unge konfirmander og trofaste 
voksne indsamlere.

Arne Mølgaard
Indsamlingsansvarlig

Engum Sogn

PROGRAm FOR iNdRe missiON i BRedAL
FORåR 2018

Onsdag 10. januar
Bedemøde hos Ellen og Vågn Åge,
Birgittelystvej 19,Bredal
Onsdag 17. januar
Tidligere sognepræst i Engum, Preben Kok
kommer og siger noget om sin nye bog:
Slip livet løs

Onsdag 24. januar
Bibelkreds i hjemmene 

Onsdag 31. januar
Sognepræst Henrik Højlund fra Løsning

Onsdag 7. februar
Bibelkreds i hjemmene

Onsdag 21. februar
General forsamling

Onsdag 28. februar
Studerende Henrik K. Larsen 
fra Dansk Bibel Institut 

Onsdag 7. marts
Kredsmøde i Vandel Missionshus.
Møde med Karsten Hauge Mortensen, Ringkøbing

Onsdag 14. marts
Bibelkreds i hjemmene

Onsdag 21. marts
Optakt til påsken ved sognepræst
Anders Dalgaard, Øster Snede

Hvor intet andet er nævnt finder møderne sted i 
Missionshuset Skolebakken 1 kl. 19.30
Find også programmet på http://bredal-im.dk
Den sidste onsdag i måneden starter vi med
bedemøde i missionshuset kl. 19.00
Datoerne er: 31. januar, 28. februar og 21. marts.
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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
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Engum Skole

jULeHiLseN FRA
LANdsByORdNiNGeN i eNGUm
I skrivende stund er december i fuld gang, både i 
Landsbyordningen og alle andre steder. I Lands-
byordningen hilste vi december velkommen med 
den traditionsrige klippe-klister-aften i daginsti-
tution og SFO den 30/11 for elever, forældre og 
søskende. Løjerne fortsatte den 1/12 hvor skolen 
og SFO blev smukt pyntet, så vi kan komme i den 
rette julestemning.
December er fyldt med fine juletraditioner. Således 
har daginstitutionen og 0. klasse deltaget i en ægte, 
gammeldags juletræsfest i Vejle, der læses julehi-
storier, trækkes kalendergaver, tales og læres om 
traditionerne og den 20/12 kulminerer det hele i 
den årlige julegudstjeneste for hele Landsbyord-
ningen. Alle børn fra 3 år til 12 år har deres egen 
Buddy eller ven, som mødes mange gange og i 
mange forskellige sammenhænge i løbet af året. 
Også til julegudstjenesten er vennerne sammen, 
således at de store hjælper de små og passer på 
dem til og fra kirke og i kirken. 
Vi glæder os over fællesskabet, også når alle slutter 
skoledagen og starter juleferien med at tage turen 
rundt i hele huset i en lang kæde og ender i gym-
nastiksalen i en dans rundt om juletræet.

Glædelig jul ønskes fra
alle i Landsbyordningen, Engum

Engum Sogns
Lokalhistoriske 
Forening

GeNeRALFORsAmLiNG
tirsdag den 20. februar kl. 19.00 på Engumhus.
Preben Kok fortæller om evig gyldig visdom og 
anekdoter fra det gamle Engum sogn og fører dette 
op til vores nutid med dets betydning for at kunne 
koble fortid og nutid.
Alle er velkomne.

sOmmeRTRæF 2018 i eNGUm sOGN
En kreds af tidligere elever fra Assendrup skole 
arrangerer i samarbejde med Engum Sogns
Lokalhistoriske Forening et sommertræf søndag 
den 3. juni 2018, hvor der startes kl. 10.00 med
Gudstjenesten i Engum Kirke, og hver der sluttes 
senest kl. 16 på Tirsbæk Gods.
Alle med til knytning til og interesse for Engum 
sogns historie med vægt på Ulbækhus og Tirsbæk
er velkommen til at tilmelde sig hele træffet eller 
dele af den. Tilmelding bedes ske senest en
uge før til:

Mogens Bollesen på bollesen@weebspeed.dk eller 
tlf. 5047 5188.
Poul Erik Jørgensen på bdj421@hotmail.com eller 
tlf. 2426 8157.
Mogens Ladegaard på
mogens.ladegaard@gmail.com eller tlf. 2374 9747.
Gunnar Skibsholt på skibsholt@gmail.com eller 
tlf. 2016 7320.

Ved tilmeldingen bedes opgivet, om man vil følge 
nedenstående program helt eller delvist:

• Kl. 10.00 er der Gudstjeneste i Engum Kirke 
med mulighed for at høre og hilse på sognets 
nye præst Inge Pilegaard Thomsen, der prædiker 
over dagens tekst.

• Herefter kører vi mod Kommune-engen (også 
kaldet "Kjær Møllers Eng") ved Ulbækhus strand. 
På vejen ned til engen opfordres deltagerne til 
lige at køre ind ad Skovhavevej til P-pladsen ved 
"Himmellund" og nyde den flotte udsigt ud over 
Vejle Fjord.

• På engen nyder vi (i solskin forhåbentligt) den 
medbragte frokost og hygger os i venners lag. 
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Campingborde og stole må gerne medbringes, 
da der kun findes et par bænkeborde på engen.

• Under frokosten vil Mogens Ladegaard fortælle 
lidt om "engens historie", Mogens Bollesen vil 
supplere med sine sommerminder og Niels Riise 
vil fortælle anekdoter fra det gamle Ulbækhus 
Badehotel, som hans bedsteforældre oprettede 
og drev fra 1921 til 1938.

• Kl. 13.30 fortæller Jens Peder Ladegaard om en af 
de flotteste bøgeskove i Danmark og kører for-
rest, når vi kører forbi Anton Berntsens fødehjem 
ind gennem en "katedral af grønne bøgetræer" i 
Præstegårds Skov og Storskoven til Tirsbæk Slot.

• Her er der kl. 14.00 aftalt en rundvisning på Slot-
tet med godsejer Hans Henrik Algreen-Ussing.

• Efterfølgende vil Hans Henrik fortælle om, hvor-
dan han med 2½ medarbejder driver godset i 
dag, samt hvilke planer han har for godset, der 
har udvidet jordarealerne med opkøb i Assen-
drup Vestermark og Skovhaven.

• Formand for Lokalhistorisk forening i Engum 
Sogn, Gunnar Skibsholt, vil supplere med at ori-
entere om planer for fremtiden m.h.t. infrastruk-
tur samt skole og fritidslivet i sognet.

• Senest kl. 16.00 hilser vi af med hinanden efter 
et forventeligt godt træf på en dejlig sommersøn-
dag i juni måned 2018.

Med de kærligste hilsner til alle fra
Mogens Bollesen, Poul Erik Jørgensen,

Gunnar Skibsholt og Mogens Ladegaard

eNGUm sOGNs
LOkALHisTORiske åRBOG 2018
udgives og sælges i januar måned.

         Lokalhistorisk       ÅRBOG 2018       udgives og sælges i januar måned

                                     GENERALFORSAMLING  
 TIRSDAG DEN 20. FEBRUAR KL. 19.00 PÅ ENGUMHUS

                                               PREBEN KOK 

               FORTÆLLER OM EVIG GYLDIG VISDOM OG ANEKDOTER
                                    FRA DET GAMLE ENGUM SOGN 
          OG FØRER DETTE OP TIL VORES NUTID MED DETS BETYDNING
                            FOR AT KUNNE KOBLE FORTID OG NUTID
                                            ALLE ER VELKOMMEN

FOTO: GUNNAR SKIBSHOLT
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Bytorvet 30 . Hedensted

Tømrermester 
Carsten Damgaard

Tel.: 2029 5154
Fax: 7589 9501

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

Brænde
Engum Præstekaldsskov sælger ungt løvtræ

til selvskovning samt cirka 45 rummeter bøg savet op i
1 meter-stykker liggende ved Engum Præstegård.

Henvendelse:
Gunnar Skibsholt, tlf. 7589 5008 eller 2016 7320

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
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Engum Sogns
Lokalråd

På TæRskLeN TiL 2018…

I forbindelse med årsskiftet ser lokalrådet tilbage 
på et år med stor mødeaktivitet og gode resulta-
ter omkring igangværende og afsluttede projekter 
baseret på den afstemning, der fandt sted på bor-
germødet i 2016. Tak for en uvurderlig god lokal 
opbakning i forbindelse med de afholdte borger-
møder og aktuelle projekter.
En stærk lokal opbakning er af afgørende betyd-
ning for den vægtning, hvormed  byråd og for-
valtning forholder sig til de ønsker og behov, der 

fremsættes fra lokalrådet, skole / landsbyordnin-
gen og idrætsforeningen m.v.
I takt med at vi i de kommende år bliver stadig 
flere indbyggere i sognet, er det således afgørende, 
at vi styrker og bevarer et stærkt fællesskab og 
samarbejde institutioner og foreninger imellem.
Lokalrådet retter også en tak for et godt dialog-
samarbejde med det nu tidligere byråd og respek-
tive udvalg samt fungerende forvaltning og ser 
frem til et tilsvarende konstruktivt samarbejde 
med det nyvalgte byråd og hertil knyttede udvalg 
samt forvaltning.

Af hensyn til kommende arbejdskørsel er krydset 
på Tornsbjerg  ved at blive tilpasset/udvidet, såle-
des at drejemanøvre med lastbiler m.v. til / fra den 
smalle Julianebjergvej kan lade sig gøre.

FOTO: GUNNAR SKIBSHOLT
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I 2018 – 19 vil der blive anvendt henholdsvis 10 
mill. og 8,4 mill. kr. på projekt Tornsbjerg, der bl.a. 
omfatter tunnel under Juelsmindevej for cyklister 
- rundkørsel eller lysregulering på Juelsmindevej - 
optimeret vejforbindelse til Engum m.v.

Tilsvarende er der borgerønsker om en regulering 
af krydset i Assendrup. Lokalrådet har i decem-
ber måned været til indledende dialog herom med 
Teknisk Udvalg.
(Se skemaet herover)

Kom med dine ønsker, forslag og kommentarer til lokale anliggender på sms, mail eller personligt frem-
møde på lokalrådsmøderne den første onsdag i hver måned. (Se bagside Sognebladet )

Med ønsket om et godt nytår.
Engum Lokalråd.

Beskrivelse Stemmer Idékort

1 Tunnel ved Tornsbjergvej 60 5
2 Cykelsti på Juelsmindevej 28 6
3 Tung trafik Engumvej 24 13
4 Naturstier 22 11
5 Tunnel Assendrup 18 10
6 Kyststien 17 1
7 Lokalcenter BEAM 17 14
8 Julelys 16 22
9 Nye byggegrunde, der forbinder Engum/Bredal, C 16 24

10 Shelter og sanitære forhold ved Ulbækhus 14 3
11 Buslinie 202 fra sognet til Campus, D 13 25
12 Byfest 12 21
13 Detail-handel 8 9
14 Alpe d'Huez 7 2
15 Markedsføring af sognet, værdier og sammenhold, B 7 23
16 Asfalt på Julianebjergvej 6 4
17 Udvikling af bolig og handel 6 7
18 Fartdæmpning i Assendrup 5 8
19 Tulipaner i helleanlæg 5 20
20 Fartdæmpning i Bredal 4 19
21 Tilplantning, naturhegn etc. 2 12
22 Gadekær i Engum 2 15
23 Cykel-camping 1 16
24 Sø i Bredal 1 18
25 Asfalt Engum Møllevej 0 17

Antal afgivne stemmer 311

Infrastruktur gruppen

Trafiksikkerheds gruppen

Natur gruppen

Markedsførings gruppen

Afstemningsresultat

Sammentælling af afgivne stemmer fra
fremmødte på borgermødet den 1. marts 2016.
Sammentællingen er opstillet i prioriteret
rækkefølge.

Lokalrådet har udvalgt 12 idéer fordelt i 4 grupper
,som der skal arbejdes videre med i 2016. De
enkelte grupper fremgår af farvemarkeringen
herunder.

Lokalrådet takker for det flotte fremmøde på
borgermødet den 1. marts 2016 og appellerer nu
til at borger melder sig til at deltage i én af
grupperne i arbejdet med udviklingen af de valgte
idéer.

Gunnar Skibsholt
Formand, medlem 2015
Tandlæge
Mobil: 2016 7320
Email: skibsholt@gmail.com

Engum Sogn
Lokalråd 2018

Jens Økter
Næs�ormand, medlem 2015
Ingeniør, udviklingschef
Mobil: 6163 8398
Email: jens.a@enggaard.dk

Marcell Lauersen
Kasser og sekretær, medlem 2016
Specialkonsulent ved SKAT
Mobil: 4278 2818
Email: mwl2205@gmail.com

Søren Randrup
Medlem 2016
Selvstændig, sælger
Mobil: 2420 6505
Email: s.randrup@mail.dk

Helle Sennov
Kommunika�on, medlem 2015
Opera�ons management, Proceskonsulent
Mobil: 2922 8595
Email: helle@sennov.dk

Claus Brødsgaard
Foreningens revisor, medlem 2015
Revisor
Mobil: 2246 3137
Email: engumvej91@dlgmail.dk

Bo Kjær Jensen
Medlem 2017
Datanom
Mobil: 2176 9922
Email: bo@eoz.dk

Preben Jensen
Medlem 2017
Ejendomsmægler
Mobil: 2760 9032
Email: preben@minbolighandel.dk

Ernst Mar�n Hansen
Medlem 2017
ST-Redder
Mobil: 2746 1920
Email: ernstmar�nhansen@aol.dk
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Mobil: 2420 6505
Email: s.randrup@mail.dk

Helle Sennov
Kommunika�on, medlem 2015
Opera�ons management, Proceskonsulent
Mobil: 2922 8595
Email: helle@sennov.dk

Claus Brødsgaard
Foreningens revisor, medlem 2015
Revisor
Mobil: 2246 3137
Email: engumvej91@dlgmail.dk

Bo Kjær Jensen
Medlem 2017
Datanom
Mobil: 2176 9922
Email: bo@eoz.dk

Preben Jensen
Medlem 2017
Ejendomsmægler
Mobil: 2760 9032
Email: preben@minbolighandel.dk

Ernst Mar�n Hansen
Medlem 2017
ST-Redder
Mobil: 2746 1920
Email: ernstmar�nhansen@aol.dk

Gunnar Skibsholt
Formand, medlem 2015
Tandlæge
Mobil: 2016 7320
Email: skibsholt@gmail.com
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Aktivitetskalender DEADLINE

SIDSTE FRIST

for indlevering

af stof til næ ste

nummer er

søNdAG

19. mARTs 2018

Indlæg og fotos til bladet

bedes sendt på mail:

hhha@jfmedier.dk

 3. januar 19.30 Lokalrådsmøde, konfirmandlokalet
10. januar 19.30 IM møde*
16. januar 18.00  Bestyrelsesmøde EUI, klubhuset
17. januar 19.30 IM møde*
18. januar 19.00 Menighedsrådsmøde, konfirmandlokalet
20. januar  Fodbold, U15 Drenge Liga 2
    – træningskamp
21. januar  Fodbold, U13 Piger,
    - indendørs stævne
21. januar 15.00 Fangekoret, Engum Kirke
24. januar 19.30 IM bibelkreds*
28. januar  Fodbold, U10 Drenge,
    kunstgræsstævne
31. januar 19.00 IM møde*
 1. februar 17.00 Godnathistorie og fællesspisning,
    kirke/konfirmandlokalet
 4. februar  Fodbold, U15 Drenge Liga 2 – træningskamp
 7. februar 19.30 IM bibelkreds*
 7. februar 19.30 Lokalrådsmøde, konfirmandlokalet
 8. februar 19.30 Sogneaften med Kaj Mogensen om H.C.Andersen, konfirmandlokalet
11. februar 10.00 Fastelavn og tøndeslagning, kirke/præstegården
21. februar 19.30 IM generalforsamling*
22. februar 19.00 Generalforsamling Lokalhistorisk forening, Engumhus
24. februar  Fodbold, U15 Drenge Liga 2 – træningskamp
27. februar 19.00 Menighedsrådsmøde, konfirmandlokalet
28. februar 19.00 IM møde*
 1. marts 10.00 Start på tilmelding til Engum UI's fodboldskole
 4. marts  Fodbold, U15 Drenge Liga 2 – træningskamp
 6. marts 17.00 Godnathistorie og fællesspisning, kirke/konfirmandlokalet
 7. marts 19.30 Lokalrådsmøde, konfirmandlokalet
 7. marts 19.30 IM kredsmøde i Vandel Missionshus*
11. marts  Fodbold, U15 Drenge Liga 2 – træningskamp
11. marts 11.00  Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp*
14. marts 19.30 IM bibelkreds*
18. marts 11.00 Orientering om menighedsarbejdet i sognet, kirkekaffe, konfirmandlokalet
20.  mar.  19.00  Menighedsrådsmøde, konfirmandlokalet
21. marts 19.30 IM optakt til påsken*
29.  mar.  17.00 Fællesspisning for alle, konfirmandlokalet
 7. -  10. juni Sportsfest
Uge 27  Fodboldskole

* Se mere inde i bladet

Ulbækhus december 2017
FOTO: GUNNAR SKIBSHOLT


