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HJEMMESIDE
Se Engum UI’s nye hjemmeside på www.engum-
ui.dk. Gør det til en god vane jævnligt at tjekke 
hjemmesiden. På hjemmesiden finder du også de 
tidligere numre af Sognebladet.

SOMMERFEST
Engum UI er igen i år i samarbejde med andre 
lokale kræfter klar med et stort og varieret pro-
gram til årets sommerfest. Sommerfesten foregår 
fra torsdag den 7. juni til søndag den 10. juni, så 
sæt allerede nu kryds i kalenderen. Programmet 
er ikke helt på plads endnu, men følgende kan 
nævnes. Torsdag løbes Engumløb. Fredag er der 
gadefodboldfodbold. Lørdag er der petanque, mas-
ser af børneaktiviteter, turneringskampe i fodbold 
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og fest i teltet med live band, der spiller op til dans. 
Søndag er der DGI Engum CUP i fodbold, hvor 
det forventes at mindst 500 fodboldspillere fylder 
banerne. Alle dage er der selvfølgelig gang i boder-
ne, hvor der er mulighed for at købe mad og drikke. 
Tombolaen er også åben i år. Mon ikke også, at 
der kommer et par nye aktiviteter på programmet.

Sommerfesten kan kun afvikles med hjælp fra en 
masse frivillige. Der er mere end 100 vagter a 2-3 
timer som skal besættes. Send derfor allerede nu 
en mail til Mads Pedersen, mads@mdvm.dk.  Du 
behøver ikke at være engageret i Engum UI for at 
få en vagt, som kan være en god mulighed for at 
lære nye mennesker at kende. 

FODBOLDAFDELINGEN
Fodbold har i snart mange år været en sport, som 
du dyrker hele året. Efterhånden som der er kom-
met flere kunstgræsbaner, spilles der nu også 
udendørs hele året, og mange af Engum’s hold har 
været i gang med 2018-sæsonen længe. Først her 
i slutningen af marts er alle hold dog kommet på 
græs i Engum. Noget vi alle har set frem til, idet 
fodbold nu en gang er sjovest på græs, og samtidig 
er der igen mulighed for socialt samvær før og efter 
træning og kamp. Træningstiderne for de enkelte 
hold findes på foreningens hjemmeside, www.
engum-ui.dk.

Fodboldafdelingen er Engum UI´s største afdeling, 
hvilket også afspejler sig i aktivitetsniveauet, som 
er stigende fra år til år. Aktivitetsniveauet stiger 
dog kun i det omfang, det er muligt at gennem-
føre aktiviteterne med en passende kvalitet. I den 
forbindelse er fodboldudvalget altid interesserede 
i gode ideer, men må samtidig også meddele, at der 
til de gode ideer gerne skal følge lidt frivillig hjælp.

Fodboldudvalget:
Claus Brødsgaard, tlf. 2246 3137,
e-mail: Engumvej91@outlook.dk
Brian Poulsgaard, tlf. 2524 6103,
e-mail: brian.poulsgaard@gmail.com
Allan Lykkebak, tlf. 4026 2565,
e-mail: allan.lykkebak@antalis.com
Hans Henrik Hansen, tlf. 2330 5981,
e-mail: jethansh@gmail.com.

Seniorfodbold
For første gang siden 1995 er Engum UI i serie 3.
Det bliver helt sikkert en spændende sæson. 
Opstarten har ikke været helt tilfredsstillende, 
masser af afbud til både kamp og træning har gjort 
tingene vanskelige. En enkelt kamp måtte aflyses 
efter 12 afbud! Resultaterne har været udmærkede, 
så det er med en vis forventning der ses fremt til 
den første kamp, lørdag den 7. april.
Senioroldboys og motionsfodbold
Der har været træning hele vinteren på kunstgræs-
banen i Hedensted og flere spillere er allerede i 
overraskende god form. Senioroldboysholdets 
kampe starter mandag den 9. april og træningen 
bliver derfor fremover onsdag eller torsdag kl. 
20.00. Se nærmere på EUI’s facebook side og tag 
gerne naboen med til lidt hyggebold.

I forhold til senioroldboyskampene kan følgende 
kontaktes:
Søren Johansen, tlf. 7442 5503
Hans Henrik Hansen, tlf. 2330 5981.

UNGDOMSFODBOLD
Samarbejdet med andre klubber fortsætter i 2018 
i det omfang det er hensigtsmæssigt i forhold 
til i første omgang at kunne skabe et passende 
antal spillere til træning. Formålet er dog også, 

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

APRIL MAJ JUNI 2018
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at der senere vil være spillere nok til 8-mands og 
11-mands fodbold. 

De fleste trænere fra sidste år fortsætter i år, og 
der er desuden kommet et par ekstra til, Vi har 
et meget kompetent trænerteam, som hele tiden 
bliver opkvalificeret med nye trænerkurser. Dette 
skulle gerne betyde, at alle børnene får en god ople-
velse til både træning og kamp samtidig ved at de 
bliver dygtigere til at spille fodbold. 

Der vil som udgangspunkt blive afholdt forældre-
møder for alle hold. På disse møder afstemmes 
forventningerne til den kommende sæson ligesom 
forskellige praktiske forhold afklares. Nærmere 
information kommer fra de enkelte trænere.

Aktivitetsniveauet for de enkelte hold fastlægges 
af trænerene og vil derfor variere, men der vil for 
alle hold være mulighed for forskellig stævnedel-
tagelse mv. Der arbejdes på igen i år at sende flere 
hold til Kerteminde Cup i weekenden den 29. juni 
til 1. juli.

Betty Thrane fortsætter også i 2018 som ansvarlig 
i klubhuset, således at der er mulighed for sociale 
aktiviteter i forbindelse med kampene på Engum 
stadion.

Fodboldskole på Engum Stadion
Engum UI afholder sammen med DGI igen i år 
fodboldskole på Engum Stadion i uge 27. 
Dette års fodboldskole er for årgangene 2005 – 
2010. Fodboldskolen er igen i år allerede udsolgt. 
Måske kan der blive åbent for enkelte ekstra plad-
ser. Send en mail på engumvej91@outllok.dk hvis 
du gerne vil på venteliste.

Turneringsafvikling
Træningskampene er startet for de ældste hold og 
flere træningskampe følger i april måned for de 
yngre hold.
Turneringskampene afvikles som stævnedage for 
3-mands og 5-mands med 3-5 stævne i løbet af for-
året. 8- mands og 11-mands holdene spiller kampe 
hver uge med start i midten af april. 

Åbningstider: torsdag-fredag kl. 15-18
 Lørdag, søndag og helligdage kl. 9-16.

Kør til engum Kirke eller ad Assendrup
nørremark og følg skiltningen.

                Lørdag den 21. apriL Åbner vi  for sALg Af
                           

Sommerblomster
Gartneriet eGelund
         - Dit lokale Gartneri
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Dommere til ungdomskampe
Engum UI skal selv dømme alle hjemmekampe for 
vore yngste ungdomshold. Jeg hører gerne fra fod-
boldinteresserede forældre, som vil påtage sig at 
dømme enkelte kampe. Kender du lidt til fodbold 
er opgaven nem og du skal alligevel se dit barn 
spille kampen. Er der ingen der melder sig, bliver 
det nødvendigt at bestille sorte dommere med 
deraf forøgede udgifter, som vil resultere i kontin-
gentforhøjelser. Kontakt derfor Claus Brødsgaard, 
tlf. 2246 3137.

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

Der er også link til siden fra Engum UI’s hjem-
meside.

PENTANQUE
Engum UI har nogle fine pentanquebaner som kan 
benyttes af alle i sognet. Mandag aften kl. 19.00 
er normal spilleaften, hvor 8-10 spillere mødes til 
en lille turnering. Alle er velkommen og forenin-
gen har også kugler, som kan lånes. Kontakt Villy 
Madsen for nærmere oplysninger, tlf. 7585 2900.

TENNIS
Engum UI har en tennisbane, som skal klargøres 
efter vinteren. Har du lyst til at give en hånd med 
ved klargøringen kan Peter Rothausen kontaktes 
på 3027 5291. Hvis ingen melder sig til klargørin-
gen bliver der ikke mulighed for at spille tennis i 
Engum i 2018.

FOTO: GUNNAR SKIBSHOLT
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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 sidste år 
fik 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 20812282.

FOTO: GUNNAR SKIBSHOLT
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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.

INVITATION TIL

Søens Dag
I ENGUM LØRDAG 14. APRIL KL. 10.00

Engum Sø september 2017, hvor der var lavvande i søen. Det har ændret sig over vinteren grundet megen 
frost i jorden. Således fremstår søen pt. med høj vandstand. Vi håber, det bliver der...

Vi byder foråret velkommen og holder søens dag 
lørdag den 14. april kl. 10-13. Lokalrådet er vært 
med grillpølser, øl og sodavand. Formålet er, at 
vi med fælles indsats og kræfter holder området 
ved søen ved lige, således det er dejligt at færdes 
ved og rundt om søen. Der er allerede frivillige 
kræfter, der tilbyder løbende at slå græsset 
dernede.
Med omtalte arrangement ønsker vi at hjælpe 
hinanden med vedligeholdelse af bålhytten,  trim-
me naturen og gøre området brugsklar.

Altså en hygge-formiddag for store og små! - så 
træk i arbejdstøjet og giv en hånd til et lokalt 
formål. Tak for dit bidrag, kun ved fælles hjælp 
kan vi gøre en forskel!

Tilmelding ønskes, så vi kan få forberedt det 
praktiske. Du kan tilmelde dig via begivenheden 
”Søens Dag” på Engum Sogns Facebook-side 
eller ved at sende en mail til Søren Randrup: 
s.randrup@mail.dk.

Velmødt - Engum Lokalråd

Kære Borgere, Forældre og Børn!
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Engum Sogn
Lokalråd

TUNNEL TORNSBJERGVEJ/JUELSMINDEVEJ.
Lokalrådet blev via artikel i VAF den 6. marts 2018 
bekendt med Vejle Kommunes skitserede projekt 
for tunnel under Juelsmindevej.
I artiklen blev der kun vist en del af projektets 
tegningsgrundlag, hvorfor Lokalrådet henvendte 
sig til Vejle Kommunen for at få indsigt i hele pro-
jektgrundlaget. 
Til lokalrådets store undren er der i det fulde pro-
jektgrundlag ikke angivet en udvidelse af Torns-
bjergvej til en såkaldt ”2 minus 1 -vej” frem til 
Engum. Lokalrådet har derfor været i kontakt med
ansvarlig projektleder i Anlæg & Infrastruktur for 
at høre om begrundelsen for den manglende del 
af projektet. Begrundelsen var her, at budgettet på 
de 18,4 mill. som blev bevilget i  de kommunale 
budgetforhandlinger i efteråret 2017 ikke rækker 
til mere.
Vejudvidelsen til Engum må derfor udføres på et 
senere tidspunkt i forbindelse med en ny politisk 
bevilling.

Det er lokalrådet absolut ikke enig i, idet en for-
modet forøgelse af trafikken på Tornsbjergvej 
samt flere ”bløde” trafikanter tilsat enkelte steder 
med dårlige oversigtsforhold vil udgøre en dødelig 
cocktail.
Lokalrådet har derfor rettet skarp kritik af den 
manglende vejudvidelse og kommunikation om 
projektet til Vejle Kommunes forvaltning og poli-
tiske udvalg.
Lokalrådet har endvidere udtrykt undren over 
Kommunens disponering ved at anlægge tunnel 
og tilhørende sti øst for Tornsbjergvej og ikke 
som lokalrådet har foreslået vest for Tornsbjerg 
og Julianebjergvej, hvor anlægget syntes billigere 
at etablerer og vil være til mindre til gene for veje-
nes beboere.
Et af de positive elementer i det skitserede er, at 
der er forberedt for cykelstiforbindelse rettet mod 
Assendrup.
En cykelsti langs Juelsmindevej mellem Assen-
drup og Tornsbjergkrydset kan derved være ryk-
ket nærmere.

Jens Økter, Engum Sogn 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

APRIL MAJ JUNI 2018
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Engum Sogns
Lokalhistoriske 
Forening

GENERALFORSAMLING, JUBILÆUM,
SOMMERTRÆF OG NYE LOKALER…
Foreningens generalforsamling blev afviklet på 
Engumhus med stor tilslutning og fremmøde af 
70 personer. Formandens beretning tog afsæt i 
foreningens vedtægter omkring indsamling, opbe-
varing, tilgængelighed og præsentation af arkivets 
materiale.

Såvel beboere i sognet som personer bosiddende 
udensogns med tilknytning til Engum sogn yder   
meget værdifulde bidrag til arkivet, som det 
eksempelvis også fremgår af Årbog 2018, der blev 
præsenteret klar til salg.
I takt med at det lokale på Engumhus, der oprin-
deligt var stillet til rådighed for foreningen, blev  
inddraget under skolen – ja, da har tilgængelighed 
og præsentation af det lokalhistoriske materiale 
haft trange kår.
En løsning herpå er i sigte, idet bestyrelsen er i 
dialog med Vejle Kommune om kompensatorisk 
at få stillet en af de tomme seniorboliger i Engum 
til rådighed. Egne lokaler vil være af stor betydning 

SogneBladet10
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for registrering og præsentation af arkivmaterialet 
samt besøg på arkivet.
Foreningen, der i dag har 320 medlemmer, blev 
stiftet juni 1993 og har således 25 års jubilæum 
til sommer. Dette fejres med et sommertræf og 
besøg på Tirsbæk slot, søndag den 3. juni, hvor 
godsejer Hans Henrik Algreen-Ussing viser rundt 
inde på slottet og beretter om dets historie samt 
om drift af godset.
Tilmelding – senest en uge før
- og program for dagen fås ved henvendelse til
Mogens Ladegaard eller Gunnar Skibsholt: 
mogens.ladegaard@gmail.com / 2374 9747 eller 
skibsholt@gmail.com / 20167320.

Alle med interesse for Engum sogns historie er 
velkommen.
Jette Møller Lange og kollega på harmonika samt 
dernæst Preben Kok med fortælling om Anton 
Berntsen og T. H. Mortensen sat i et tidsmæssigt 
perspektiv fra dengang over det moderne menne-
ske frem til i dag – nu ikke som individ, men som 
situid – var dels underholdende – dels en spæn-
dende afslutning.

Bestyrelsen / Gunnar Skibsholt.

APRIL MAJ JUNI 2018 11APRIL MAJ JUNI 2018
FOTO: GUNNAR SKIBSHOLT



SogneBladet12

Engum Sogn
PROGRAM FOR INDRE MISSION

April
Onsdag d. 4. Bibelkreds i hjemmene  
Onsdag d. 11. Møde
 Lasse Iversen, Bibellæserringen 
 Hvordan holder vi dagligt
 håbet i live?
Fredag d. 20. Herreaften
 Program følger …..
Onsdag d. 25. Møde
 Brian Madsen missionær i Vejle 
 Det kristne liv…
 Hvordan være lys og salt
 – smittende tro.
Maj:   
Onsdag d. 2. Bibelkreds i hjemmene  
16.+17. Stormøde på Børkop Højskole 
 Leif Andersen
 Program følger …
Fredag d. 25. Social aften
 En aften for hele familien
Onsdag d. 30. Møde
 Anette Ingemansen, journalist
 på IM puls, Børkop  

Juni:
Fredag d. 1. - til søndag d. 3. juni
 Årsmøde festival 2018
 (find begivenheden på facebook:
 festival.indremission.dk/fb
 Indre Missions årsmøde
 på Mørkholt Med bla. koncert
 fredag aften med Stuart
 Townsend, England
Onsdag d. 6. Bibelkreds  
Onsdag d. 13. Møde
 Asbjørn Asmussen kommuni-
 kations chef/redaktør på Impuls,  
 Fredericia:
 Hvad er meningen? 
 Om hvordan vi taler om tro og
 kristendom, så det giver mening
 og er til at forstå for med-
 mennesker

Onsdag d. 20. Møde
 Erik Mathiassen
 Noget om Tro, etik, og
 lægegerning

Hvor intet andet er anført finder møderne sted i 
Bredal Missionshus, skolebakken 1, kl. 19.30
Find også programmet på http://bredal-im.dk 
Den sidste onsdag i måneden begynder vi med 
bedemøde i misssionshuset  kl 19.00
Datoerne er 25/4, 30/5 og d. 20/6 2018.

Engums
Kreative Kvinder

NYT FRA ENGUMS KREATIVE KVINDER
... vi fortsætter med mindre arrangementer. Umid-
delbart videreføres caféaftener, hvor der er 5-10 
interesserede, mens motionen også banker på. 
Forventeligt vil der blive arrangeret løbehold for 
begyndere. Opstart efter påske. Følg med på Face-
book. Mvh EKK
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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

APRIL MAJ JUNI 2018
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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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Aktivitetskalender

 2. april 12.30 U15 piger – Kolding B
 4. april 16.00 Træningsstart for årgang 2010-2012
    med efterfølgende forældremøde
 4. april 19.30 Lokalrådsmøde, konfirmandlokalet.
 4. april 19.30 IM Bibelkreds*
 7. april 10.00 – 15.00 Fodboldens dag med
    Martin Jørgensen og E-sports foredrag
 7. april 15.00 U15 drenge liga 2 – Herning Fremad
 7. april 16.30 Serie 3 – Tørring/Ølholm
 8. april 10.00 – 12.00 Træningsstævne U8 og U11 drenge
 8. april 10.30 U13 drenge – Team Midtjylland
 8. april 15.00 U15 piger – Sønderborg
 8. april 16.30 U15 drenge liga 5 – Vejle FC
 9. april 19.00 Senioroldboys - Trelde
 10. april 19.00 Bestyrelsesmøde EUI.
 14. april 10.00 Søens dag i Engum, Lokalrådet.
 11. april 19.30 IM Møde*
 14. april 11.00 Serie 5 – Stouby
 15. april 13.00 U15 piger – Gesten/Bække
 19. april 19.00 Menighedsrådsmøde, konfirmandlokalet.
 20. april 19.30 IM Herreaften*
 21. april 10.00 U9 drenge stævne
 21. april 14.00 Serie 3 – FC GOG
 23. april 19.00 Senioroldboys – Grejs-dalen IK
 25. april 19.30 IM Møde*
 28. april 10.00 U13 drenge - Billund
 28. april 11.30 Serie 5 - As
 28. april 13.30 U15 drenge liga 5 – Vinding SF
 30. april 13.00 Senioroldboys – Fredericia ff

 2. maj 19.30 Lokalrådsmøde, konfirmandlokalet.
 2. maj 19.30 IM Bibelkreds*
 5. maj 10.30 U13 drenge – Vinding SF
 6. maj 11.00 U15 drenge liga 2 – Bredballe IF
 6. maj 13.00 U15 piger - Aabenraa
 7. maj 19.00 Bestyrelsesmøde EUI.
 10. maj 14.00 Serie 3 – Give Fremad
 12. maj 11.00 Serie 5 – Løsning IF
 13. maj 14.00 Serie 3 – Øster Nykirke
16.-17. maj IM Stormøde*
 21. maj 19.00 Senioroldboys - Lindved
 23. maj 19.00 U15 drenge liga 2 - Ringkøbing
 24. maj 19.00 Menighedsrådsmøde, konfirmandlokalet.

 25. maj 19.30 IM Social aften*
 26. maj 10.30 U13 drenge – Brande
 26. maj 12.00 U15 drenge liga 5 – Sammenholdet
 26. maj 14.00 Serie 3 – Rask Mølle

- fortsætter på bagsiden... FOTO: GUNNAR SKIBSHOLT



Aktivitetskalender DEADLINE

SIDSTE FRIST

for indlevering

af stof til næ ste

nummer er

TIRSDAG

19. JUNI 2018

Indlæg og fotos til bladet

bedes sendt på mail:

hhha@jfmedier.dk

- fortsat fra side 15... 

28. maj 19.00 Bestyrelsesmøde EUI.
 30. maj 19.30 IM Møde*

 2. juni 10.30 U13 drenge - Hedensted
 2. juni 12.00 Serie 5 – Juelsminde/Skjold
 2. juni 14.00 U15 drenge liga 5 – Vejle Kammeraterne
 3. juni 10.00 Sommertræf: Kirke, Ulbækhus, Tirsbæk,
    Lokalhistorisk Forening 10.00 - 16.00
 3. juni 11.00 U15 drenge liga 2 – Gauerslund
 3. juni 15.00 U15 piger – Kolding B
 6. juni 19.30 Lokalrådsmøde, konfirmandlokalet.
 6. juni 19.30 IM Bibelkreds*
   7. – 10. juni Sommerfest
 7. juni  Engumløb
 8. juni 18.00 U15 liga 2 – FC Fredericia
 8. juni 19.00 Gadefodboldstævne,E-sport FIFA turnering, EUI – program senere.
 9. juni 10.00 U15 piger – Vinding SF
 9. juni  Lørdag på sportspladsen, spisning og underholding i teltet aften,
    EUI – program senere.
 10. juni 10.00 – 17.00 DGI Engum Cup – stort fodboldstævne
 11. juni 19.00 Senioroldboys – FB Fodbold
 12. juni 19.00 Bestyrelsemøde EUI.
 12. juni 19.00 Menighedsrådsmøde, konfirmandlokalet.
 13. juni 19.30 IM Møde*
 14. juni 09.30 Sogneudflugt, mødested i konfirmandlokalet.
 16. juni 14.00 Serie 3 – Hatting/Torsted
 17. juni 10.00 Kirkegårdens dag.
 17. juni 11.00 U15 drenge liga 2 – Horsens FS
 20. juni 19.30 IM Møde*
 23. juni 20.00  Sankt Hans bål ved Ulbækhus, EUI.
 29. juni – 1. juli Kerteminde Cup
Uge 27: 09.00 – 15.00 Fodboldskole

* Se mere inde i bladet

Tidlige forårstegn ved Ulbækhus i marts
FOTO: GUNNAR SKIBSHOLT


