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ENDELIG EN REGULERING AF KRYDSET I ASSENDRUP! Teknisk Udvalg i Vejle Byråd, har på møde den 29. maj
vedtaget en signalregulering af krydset i Assendrup med udførelse til efteråret. Sammenholdt med en kommende rundkørsel og tunnel på Tornsbjerg sikres skolevej og trafik på tværs af Juelsmindevej nu efter mange års
drøftelser... Tilbage på listen står behov for en cykelsti langs Juelsmindevej...Se omtale under Engum Lokalråd.
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Adresseliste
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:
Sira Skibsholt, Skibsholtvej 73, Assendrup
7120 Vejle Ø. Tlf. 5171 9948
Michael Larsen, Tornsbjergvej 34,
Engum, 7120 Vejle Ø. Tlf 4027 0166
Nicklas Haargaard Enggårdstoften 86, Bredal
7120 Vejle Ø. Tlf. 2441 6643
Martin Hjort Jensen, Øster Snedevej 35, Bredal
7120 Vejle Ø. Tlf. 2426 9286
Brian Poulsgaard, Enggårdstoften 90, Bredal,
7120 Vejle Ø. Tlf. 25246103
Øvrige - suppleanter:
Allan Lykkebak, Enggårdstoften 76, Bredal,
7120 Vejle Ø. Tlf. 4026 2565
Gunnar Skibsholt, Skibsholtvej 66
Assendrup, 7120 Vejle Ø. Tlf. 2016 7320
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: Søren Johansen,
Engumvej, Bredal, 7120 Vejle Ø. Tlf. 2991 1765
Petanque:
Villy Madsen, tlf. 2163 4739

Engum UI
HJEMMESIDE
Gør det til en god vane at tjekke Engum UI´s
hjemmeside www.engum-ui.dk. Der resultater fra
Engum-løbet og billeder fra sommerfesten.
Foreningen har i samarbejde med Sport24 oprettet
en web-shop, hvor det er muligt at købe forskelligt
klubtøj mv. med logo. Der er link til shoppen fra
hjemmesiden.
FODBOLDAFDELINGEN
Fodboldafdelingen er Engum UI´s største afdeling,
hvilket også afspejler sig i aktivitetsniveauet, som
er stigende fra år til år. Aktivitetsniveauet stiger
dog kun i det omfang, det er muligt at gennemføre aktiviteterne med en passende kvalitet. I den
forbindelse er fodboldudvalget altid interesserede
i gode ideer, men må samtidig også meddele at der
til de gode ideer gerne skal følge lidt frivillig hjælp.
Har du lyst til inspirerende arbejde sammen med
andre voksne til gavn for børn og unge så kontakt
fodboldudvalget. Der er mulighed for både små
og store opgaver.
Fodboldudvalget
Claus Brødsgaard, tlf. 7589 6737,
e-mail: Engumvej91@outlook.dk
Allan Lykkebak, tlf. 4026 2565,
e-mail: tinaogallan@email.com
Hans Henrik Hansen, tlf. 2330 5981,
e-mail: jethansh@gmail.com
Seniorfodbold
Status på serie 3's forårssæson
Ovenpå en helt forrygende sæson i serie 4, hvor vi
vandt puljen, efter 12 kampe uden nederlag, skulle
vi i foråret 2018 prøve kræfter med serie 3.
Vi startede op en kold lørdag i januar, med en let
omgang træning, og herefter suppe og spillermøde
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i klubhuset. Her blev en enig spillertrup enig om at
målsætningen var overlevelse, og drømmen var en
top 3. Her små 5 måneder efter, 5 måneder med
mange træninger, træningskampe, turneringskampe og pokalkampe, står vi og mangler et point
for at spille serie 2 efter sommerferien.
Holdet har udviklet sig enormt, måske ikke så
meget spillemæssigt, men specielt mentalt. Vi er
blevet et mere modent hold, hvor værdien holdånd
og hårdt arbejde har været kendetegnene både til
træning og kamp - noget jeg er enormt stolt over
at have været en del af. Lørdagens kamp i Give
afgør hvilken serie vi skal spille i efter ferien, men
lige meget hvordan det går, er jeg enorm stolt af
gutterne - de har rykket sig utrolig meget siden jeg
tog over sidste sommer. Her til sidst, synes jeg det
skal nævnes at vi har vundet 12 turneringskampe
i streg på hjemmebane, heraf ALLE 6 kampe forårshjemmekampe i serie 3, ganske enkelt fænomenalt.
Det er derfor også med stor glæde, at jeg efter sommerferien skal arbejde videre med denne fantastiske gruppe af mennesker, forhåbentligt krydret
med et par nye ansigter - i EUI er alle velkomne!
På vegne af truppen og jeg selv, skal der lyde en
stort tak til klubben - de har bakket os op hele
vejen igennem!
Træner Anders Pedersen
Senioroldboys
Senioroldboys +40 har i foråret deltaget i DGI´s
11-mands turnering med blandet succes. Holdet
fortsætter i samme turnering i efteråret. Der er fast
kampdag om mandagen. Kontakt Søren Johansen
på tlf. 2991 1765 for nærmere oplysninger.
Motionsfodbold
Kampdag mandag for senioroldboys er gået ud
over motionsfodbolden, som ikke har fungeret i

foråret. Det skal der rettes op på i efteråret. Efter
lang tids drøftelse bliver ny træningsdag derfor
onsdag kl. 19.30. Træningsstart efter sommerferien den 1. august.
Dameseniorfodbold
Efter flere års fravær har Engum UI igen et dameseniorhold. Der er startet med et 8-mands hold, som
ikke har fået så mange point i forårets kampe, men
holdet har udviklet sig og der kommer helt sikkert
flere sejre i efteråret, når der også bliver mulighed
for mere træning.
Kontakt holdleder Louisa Rasmussen for nærmere
oplysninger på tlf. 2851 9955.
Ungdomsfodbold
I foråret 2017 har Engum UI haft 14 hold med i
DBU Jyllands turneringer. Dette er lidt færre end
sidste forår men stadig et stort antal – antallet af
børn i området taget i betragtning. Vi lægger stadig
stor vægt på gode trænere og at det skal være sjovt
at spiller fodbold I Engum. Der skal være plads til
både dem der vil lidt mere, og dem der gerne vil
hygge sig med fodbolden.
Vi tilbyder derfor fodbold for de årgange og spillere, hvor vi selv har spillere i Engum og samarbejder med andre klubber i det omfang, som det er
nødvendigt og hvor det giver mening. Det betyder, at vi har haft samarbejde med både Daugård,
Hedensted og VB.
Som afslutning på forårssæsonen har vi haft to
hold med til Kerteminde Cup og et hold med til
Sejs Cup.
Også i år er der fodboldskole i Engum. 82 deltagere
træner under ledelse af 12 instruktører mandag til
fredag i uge 27.

Boligsalg i Bredal, Engum og Assendrup
- så kontakt Min Bolighandel

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.
◗
◗

www.minbolighandel.dk · Tlf. 27 60 90 32 · preben@minbolighandel.dk
JULI
januar
AUGUST
februar
SEPTEMBER
marts 2011
2018
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Efter sommerferien starter en ny turnering, hvor
alle bliver et år ældre. U9 bliver til U10 og U11
bliver til U12 osv. Alle trænere for de enkelte hold
fortsætter. For de fleste hold fortsættes der også
med de samme træningstider- se på hjemmesiden
www.Engum-ui.dk . De enkelte trænere meddeler
selv, hvornår træningen starter efter sommerferien. Kampene starter i uge 33 eller 34.
Følgende hold tilbydes efter sommerferien:
U19 drenge.
Træner mandag og onsdag.
Trænere: Casper Bruun og Oliver Gammelgaard
U16 drenge 1:
Træner man., ons. og torsdag kl. 18.30 – 20.00
U 15 drenge 2:
Træner mandag og onsdag kl. 17.30 – 19.00.
Træner Preben Rauff og Johannes Pilgård.
U14 drenge:
Træner mandag og torsdag kl. 17.00-18.30.
Trænere Morten Krogh og Anders Sparvath
U14 piger:
Træner tirsdag og torsdag kl. 17.00 - 18.30.
Træner Jesper Jørgensen.
U12 piger:
Træner tirsdag og torsdag.
Trænere Lars Pedersen og Kristian Liltorp.
U11 drenge:
Trænere Ebbe Weng, Jesper Stisen
og Carsten Nielsen
U10 drenge: Trænere: Allan Lykkebak,
Claus Nielsen og Rasmus Caspersen
U9 drenge og piger:
Trænere: Noah Larsen og Nikolaj Jakobsen
U7 og U8 drenge og piger:
Trænere: Anna Nielsen, Caroline Brødsgaard,
Mikkel Poulsgaard.
Dommere til ungdomskampe:
Engum UI skal selv dømme alle hjemmekampe
for vore yngste ungdomshold. Jeg hører gerne fra
fodboldinteresserede forældre, som vi påtage sig at
dømme enkelte kampe. Kender du lidt til fodbold
er opgaven nem, og du skal alligevel se dit barn
spille kampen. Kontakt derfor Claus Brødsgaard,
tlf. 7589 6737.
PENTANQUE
Engum UI har nogle fine pentanquebaner som kan
benyttes af alle i sognet. Mandag aften kl. 19.00
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er normal spilleaften, hvor 8-10 spillere mødes til
en lille turnering. Alle er velkommen og foreningen har også kugler, som kan lånes. Kontakt Villy
Madsen for nærmere oplysninger, tlf. 216 34739.
TENNIS
Tennisbanen er rigtig god, men bliver desværre
benyttet for lidt. Kontakt bestyrelsen, hvis du er
interesseret i at spille eller måske i første omgang
bare have en prøvetime.
OK KONTOKORT
Engum UI har lavet en sponsoraftale med OK Plus
Bredballe Handelsplads. Du kan i den forbindelse
støtte foreningen ved at tegne et OK Kontokort og
knytte det til Engum UI. Det har over 300 allerede
gjort. Skal du være den næste? Aftalen har stor
betydning for Engum UI, idet foreningen det sidste
år har fået kr. 40.000 i støtte fra ordningen.
Du støtter vores klub med 6 øre for hver liter, du
tanker med OK Benzinkortet – uanset hvor du tanker i Danmark. Første gang du har tanket 500 liter,
får klubben desuden en ekstra bonus på 250 kr.
Det koster dig ikke ekstra at støtte – OK betaler
hele beløbet.

Få et OK Benzinkort på www.ok.dk/lokalsporten.
Har du allerede et OK Benzinkort?
Har du et OK Benzinkort i forvejen, kan du nemt
få det tilknyttet vores klub. Du skal bare ringe til
OK på 70 10 20 33 og oplyse dit kortnummer og
klubben Engum UI. Vort aftalenummer hos OK
er 56 07 70.

Støt lokalsporten ekstra meget
Støt ekstra med el fra OK
Med el fra OK kan du støtte med ekstra 6 øre pr.
liter. Og det er nemmere, end du tror. Du skal bare
vælge imellem el til fastpris eller variabelpris på
www.ok.dk/lokalsporten/el, så klarer OK hele skiftet fra det gamle elselskab til OK.
Støt ekstra med OK Mobil
Du kan støtte med ekstra 6 øre pr. abonnement,
hver gang du tanker en liter. Du kan frit vælge den
OK Mobilpakke, der passer dig og din familie bedst
(dog ikke OK Mobil Basis). Du forhøjer din støtte
til vores klub på www.ok.dk/lokalsporten/mobil.
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Vil du vide mere?
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
Torben Qvist på telefon 2081 2282.
VINTERAKTIVITETER 2018/2019
Gymnastik
Der er mulighed for mange gymnastikhold i
Engum UI i den kommende sæson, men dette
kræver dog, at der er instruktører der melder sig
på banen. Kontakt bestyrelsen, hvis du er interesseret. Der er gode muligheder for kurser mv.
Badminton
Engum UI har en enkelt træningstime i Kirkebakkehallen – tirsdag kl. 20.00 – 21.00. Derudover er
der mulighed for tider i gymnastiksalen på Engum
Skole. For tildeling af tider skal Peter Rothausen
kontaktes på tlf. 3027 5291.
Familiesvømning
Igen i år vil der være familiesvømning i Kirkebakkeskolens svømmesal hver fredag fra kl. 16.30
til 18.00. Start ca. 15. september. Kontakt Søren
Johansen på tlf. 2991 1765 for nærmere info.
SOMMEREFEST
Et referat fra EUI sommerfesten starter med en
kæmpe tak til alle frivillige, dommere og sponsorer!
Uden denne opbakning og støtte ingen sommerfest gennem 4 dage…
Den vejrmæssige optakt kunne ikke være bedre...

og Engumløbet blev afviklet under ganske ”lune”
forhold! Opvarmning ved ”Apollo Fitness” og
løberne sendt afsted af Lone Myrhøj. Tom havde
i år droppet 10 km ruten til fordel for et planlagt
set up omkring en familiestafet, der givetvis bliver
efterspurgt næste år.
Fredagens gadefodbold med 16 tilmeldte hold
var et sandt tilløbsstykke med mange tilskuere
og begunstiget af en lun aften. Katrinetoften tog
sejren...Den gode stemning blev båret med ind i
teltet, hvor de lokale talenter i Beat United høstede
mange klapsalver, alt imedens årets nyskabelse, Esport, på rekordtid var blevet bemandet midt i et
inferno af ledninger, bokse, skærme m.v. - sikke et
engagement og hvilken koncentration! Godt gået
af Mads, Bo og Skåning for initiativ og back up - helt
sikkert et kommende EUI hit.
Cirkus Krone karavanen indfandt sig fredag på
Svend Åge Bruun’s ”teltplads” med strøm fra Claus
og en vandslange fra tennisbanen, nemmere kunne det ikke være…
Lørdag bød på mange aktiviteter. Villy Madsen og
petanque folket var tidligt igang på det nyrenoverede baneanlæg med den friserede sandoverflade
og de noget uvante småskærver.
I teltet løftede familien Haargaard arven efter sidste års børnehygge med kreativ maling m.v. alt
imens de mange EUI spillere sørgede for afvikling
af velbesøgte kampe dagen igennem - fortjener en
gentagelse næste år.
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Lørdag eftermiddag var præget af de to cirkusforestillinger kl. 14 og 16. Et mindre telt i år, men
hyggeligt og med artister, der i børnehøjde sørgede
for morskab og latter. Sammenlagt mødte der 300
tilskuere op til de 2 forestillinger - understøttet af
billig entre og intens PR. Naturligvis skulle børnene
også lige ha’ en eller flere karruselture - og ellers
hen på hoppeborgene...
Kl 18 fællesspisning i teltet med fin menu og god
stemning understøttet af live musik frem mod
kl. 21, hvorefter Søren Sønderskov og Metropol
skruede op for den festlige stemning med en støt
stigende kurve frem mod midnat. Super festligt og
godt gået af Metropol!
Søndag indfandt der sig traditionen tro et mylder af glade fodboldspillere til en veltilrettelagt
Engum Cup - alle tilmeldte hold mødte frem. Selv
et vejrskifte med nærmest let dagsregn kunne ikke
aflæses på aktiviterne på banerne eller hos de tilrejsende forældre og bedsteforældre, der nød godt
af de altid gode forhold i Engum.
Men naturligvis fik Betty ikke afsat helt så mange
liter slush ice om søndagen...ligesom Lene
overvejer et nyt koncept for tombola til næste år.
Igen og igen genlød Canopy af kampråb, uddeling
af præmier og så en tur i karrusellen ”Engum er
de bedste”…. Hen under kl 16 og lige før lukke-

FOTOS: GUNNAR SKIBSHOLT
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tid kunne Michael og de mange...mange nøgler
trække den sidste spænding ud af dagen - mon
vi igen - a la sidste år - skal ud i overtid inden der
findes en vinder? Men nej.. Tina Holst gik frisk til
sagen...stor lettelse og tillykke!
Tak til alle fremmødte for at medvirke til en god
sommerfest og et lokalt fællesskab
Gunnar Skibsholt
Årets sommerfest er netop evalueret i bestyrelsen
og der er generelt stor tilfredshed med årets program, som også har fået mange positive tilbagemeldinger fra deltagerne. De positive tilbagemeldinger
er det, som gør at det er værd at bruge rigtig mange
timer på Engum Stadion en weekend i juni. Gennemførelsen af programmet lader sig heller ikke
gøre uden den fine opbakning fra hjælpere, dommere og sponsorer – STOR TAK til alle som har
bidraget til at gøre årets sommerfest til en succes.
Tidspunktet for næste års sommerfest er allerede
fastlagt til den 13. – 16. juni 2019, så reserver
allerede nu disse dage. Som den skarpe læser kan
se, bliver der igen næste år tale om et 4-dages
arrangement, idet Engumløbet fortsætter torsdag
aften. Ligeledes kommer Metropol igen og spiller
til festen lørdag aften. Det er allerede nu muligt at
købe billetter med rabat
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Engums
Kreative Kvinder
ENGUMS KREATIVE KVINDER
Highlights fra i en søndag i april, hvor tre EKK'ere
(Annette, Lene og Susanne) investerede en søndag
eftermiddag i en god sags tjeneste - nemlig den
landsdækkende affaldsindsamling. Mega god stil!
Resultatet var affald i store mængder; 7 poser med
blandet affald, 2 poser med metal (dåser), 1 pose
med glas og en 1 palle.

"Skodaen blev fyldt til kanten. Vi samlede affald
fra begge sider af Horsensvej, et stykke op på den
ene side og længere op den anden side. Plus den
sydlige side af vejen mellem Engum og Assendrup
(den nordlige side nåede vi ikke). Og Tirsbækvej
begge sider til Julianebjergvej. Hvis du på en gåtur
tager en pose med, er der masser af affald derude.
Håber vi bliver mere end tre næste år - så kan der
nåes meget mere. Bilka var en del af affaldsindsamling - så de tog imod det sorterede affald."
Vi siger tak for jeres flotte indsats!

Engum Sogns
Lokalråd
... afholdte en lørdag i april Søens Dag, hvor foråret
blev hilst velkommen og det grønne område blev
trimmet lidt. Samtidig var det en god anledning
til at hilse på hinanden, samtale og lave pandekager over ild i bålhytten. Alt i alt en samskabende
formiddag ved Engum Sø, nu trimmet og med flydebro. Tak til de fremmødte - god fornøjelse med
brugen til alle andre.

Susanne og Lene med det indsamlede affald.

Flydebroen tages i anvendelse ved Engum Sø. PS! Fisken hedder Morten.
JULI AUGUST SEPTEMBER 2018
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Engum Sogns
Lokalråd
Orientering fra lokalrådet
Juelsmindevej’s passage gennem Assendrup med
megen trafik, herunder lastbiltrafik, og det ”skæve” kryds har gennem en lang årrække udgjort en
stor sikkerhedsrisiko for fodgængere, bløde trafikanter, bilister m.v. og medført spørgsmål som ”
bor du syd eller nord for Juelsmindevej?”m.h.t. til
skole, idræt, hushandel m.v.
Som tidligere oplyst har Banedanmark foreslået
at nedlægge broen ved Skibsholtvej i forbindelse
med etablering af en ny tværvej mellem Skibsholtvej og Ulbækhusvej og samtidigt at stille et
herved sparet banerelateret beløb på 12,6 mill. kr.
til rådighed for Vejle Kommune.
Forud for et høringssvar fra Vejle Kommune til
Banedanmark – resulterende i ovenstående – har
lokalrådet juni 2017 – i forbindelse med en drøftelse af forståelse for den politiske proces - været
i dialog med formandsskabet for Teknisk Udvalg
med et udtrykt kompensatorisk ønske om en
undersøgelse / drøftelse af muligheder for en sikring af krydset i Assendrup, der bl.a. indgår i en
vigtig skolevej.
Et opfølgende møde herom har været afholdt
december 2017 mellem Teknisk Udvalg, forvaltning og lokalrådet, hvor forvaltningen præsente-
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rede en udarbejdet løsning med signalregulering a
la det skæve kryds i Skibet (en tunnelløsning er ikke mulig).
Lokalrådet har således med stor tilfredshed nu
modtaget besked fra forvaltningen om, at Teknisk
Udvalg på møde den 29. maj 2018 har godkendt en
signalregulering af krydset i Assendrup.
Gunnar Skibsholt, Engum Sogns Lokalråd
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DAUGÅRD EL A/S
Gl. Vejlevej 9
8721 Daugård

Tlf. 75 89 52 22
- Deres el-installatør

EL-INSTALLATIONER
• Nybygninger • Tilbygninger
• Reparationer • EDB-installationer
• Hurtig og sikker service
• Salg og service af hårde hvidevarer

Anlægsgartner | Entreprenør | Maskinstation | Træfældning
LILLEVANG UDFØRER EN BRED VIFTE AF OPGAVER FOR AT KLARE SMÅ SOM STORE OPGAVER
Kloak
Separering
Belægning
Faskiner

Støbearbejde
Græsplæner
Haveservice
Vinterberedskab

Rodfræsning
Træfældning
Beskæring
Skovservice

Indpakning af græs
Udkørsel af møg
Pasnings aftaler
Salg af wrap og halm
www.Lillevang-service.dk
Tlf. 2498 3520
Ring for uforpligtende tilbud...

VVS-installatør

Kaj Hansen
Bredballe Byvej 3
7120 Vejle Ø
Telefon 75 81 57 44

fyr og flamme
- varmt og godt’
JULI AUGUST SEPTEMBER 2018
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Program for Indre Mission Bredal

Oktober
Tirsdag d. 2. Efterårsmøde i Engum kirke
med sognepræst Erik Holmgaard, Haderslev.
Tema: Dåbens kraft
Torsdag d. 4. Efterårsmøde i Vejle Missionshus
m. Thomas Bjerg Mikkelsen fra Menigheds
Fakultetet Aarhus. Emne: Nadverens Styrke.

August:
Onsdag d. 15 Arbejdsaften
Onsdag d. 22 Bibelkreds i hjemmene
Onsdag d. 29 Møde med Præst Michael Lerche
Nygaard Kristkirken Kolding. Emne :
Guds menighed er jordens største under

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 missionshuset kl. 19.00.
Datoerne er 29/8, 26/9, 31/10

September:
Onsdag d. 5. Møde v. Sygeplejerske Janne Lillelund, Vejle: Emne - Gummistøvler, græshopper og
tro i praksis – den kristnes forvalter ansvar.
Onsdag d. 12. Bibel kreds i hjemmene
Fredag d. 21. Walk and talk i lokal området – Vi
mødes på P. pladsen i Ulbækhus kl. 19.00 og vi vil
få en guidet tur af Gunnar Skibsholt.
Onsdag d. 26.
Høstfest m. pens. Missionær Arne Nørgaard

Bibelkredse: hvis man skulle have lyst til at være
med kan du kontakte Merete Dyhr Pedersen på
tlf. 2984 6366

Engum Sogn

Kom og vær med - alle er velkomne.

Engum Skole
NYT FRA LANDSBYORDNINGEN I ENGUM
I Landsbyordningen i Engum dyrker vi talenterne
og succeserne.
I uge 24 skruede vi derfor lige en tand op for kreativitet, da vi afholdt fordybelsesuge med overskriften ”Talentugen”. Fokus var hele ugen på hvor langt

Billedet af Helle Noer fra 2018 hedder:
Nu er mørket lysfyldt latter.
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Engum Sogns
Lokalhistoriske
Forening

man kan nå hvis man øver sig. Måske bliver man
bedre, måske bliver man ligefrem rigtig god.
Alle elever var tilmeldt to værksteder i hver to
dage. Der kunne vælges mellem bagning, collage,
kreative frembringelser, fodbold eller performance. Det sidste dog i fire dage. På alle værksteder var
der god tid til fordybelse og evnen til at øve sig.
Fredag afholdt vi fernisering internt på skolen. Alle
elever fremviste deres produkter og performanceholdet underholdt med skuespil, sang og musik.
Og det var tydeligt, at alle elever havde taget budskabet om at øve sig til sig. Hele ugen var der en
rolig og koncentreret stemning i Landsbyordningen med en opmærksomhed hos eleverne på, at
man altid kan gøre lige lidt mere ved sit produkt
/ fodboldspil / sang for at det bliver endnu bedre.
I tiden fremover vil der således blive henvist til
”Talentugen”, for også i hverdagen er der brug for
koncentration og robusthed til at blive ved med at
øve indtil en færdighed er på rette vej.
Vi ønsker alle en god sommer.
På Landsbyordningens vegne
Lone Villemoes

LOKALHISTORISK FORENING I ENGUM
FEJRER 25 ÅRS JUBILÆUM
I forbindelse med foreningens 25 års jubilæum
inviterede Lokalhistorisk forening og en kreds af
”gamle Tirsbæk og Assendrup drenge” anført af
Mogens Ladegaard til sommerstævne søndag den
3. juni med frokost på sognets plads ud til Vejle
Fjord og efterfølgende rundvisning indendøre på
Tirsbæk Slot ved Marianne Kirkegaard og Hans
Henrik Algreen-Ussing.
Vejret var ganske enkelt pragtfuldt til dagens arrangement, hvor bl.a. Mogens Ladegaard, Jens Peder
Ladegaard, Arne Møller Lange, Mogens Bollesen
og Paul Andersen bidrog med gode fortællinger
om pladsens historik, inden Jens Peder Ladegaard
førte an i kortegen af biler forbi den fædrene gård
”Dalgaard” og senere ”Skovly” gennem Storskoven
med dens smukke bøgetræer ned til Tirsbæk Slot.
Her forestod Marianne Kirkegård og Hans Henrik
Algreen-Ussing en meget spændende rundvisning
på slottet med info om en igangværende restaurering, der udføres med respekt for historik, materialevalg og oprindeligt udseende. Afsluttende fik
de 60 deltagere indblik i driften af Tirsbæk Gods,
der klares med 2,2 medarbejdere og Hans Henrik
Algreen-Ussing’s egen medvirken bl.a. omkring
markarbejdet. Tanker for eftertiden for både børn
og Godset blev også berørt med oplysninger om
opkøb af jorder op mod Assendrup by og i Assen-

Mogens Ladegaard fortæller ved Ulbækhus.
JULI AUGUST SEPTEMBER 2018
FOTO: GUNNAR SKIBSHOLT
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Hans Henrik Algreen-Ussing fortæller her om produktion og udskiftning af det 60 kvadratmeter store gulvtæppe i den grønne stue, kaldet "Kongesalen" efter de ophængte portrætter af den Glyksborgske kongefamilie.
FOTO: GUNNAR SKIBSHOLT

drup Skovhave, hvorved en del af den jord og de
gårde, der i 1800-tallet blev frikøbt fra Tirsbæk
Gods – nu vender tilbage til sikring af Godsets
fremtid – og som erstatning for de arealer, der
afhændes i forbindelse med boligområdet Tirsbæk Bakker.
En minderig dag – et sommerstævne med omtale
af 25 året for Knud Sørensen og Olav Madsen’s

12

initiativer i 1993 til dannelsen af et lokalhistorisk
arkiv i Engum til bevarelse af sognets historik - blev
afsluttet med et hyggeligt samvær, kaffe og lagkage
i Slotsstalden.
Gunnar Skibsholt,
Engum Sogns Lokalhistoriske Forening

Biblioteket på Tirsbæk Slot fremstår med oprindeligt udseende og en unik bogsamling bl.a. fra kammerherre Frode
Neergaards og kammerherreinde Adda Neergaards tid.
SogneBladet
FOTO: GUNNAR SKIBSHOLT

MASKINFABRIKEN BREDAL

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

ALTID RENE

Nettopriser
v/
Hornsyld

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

Bredballe Handelsplads

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

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

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

JULI AUGUST SEPTEMBER 2018
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Tømrermester

Carsten Damgaard

Tel.: 2029 5154
Fax: 7589 9501

Bytorvet 30 . Hedensted

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

SOMMERFEST
Lørdag 25. august 2018
Engumvej 152

borg
e
p
p
o
H
cornp
o
p
og kine
mas 17
fra kl.

Grillen er klar kl. 18.00
og bordene er pyntede.
I medbringer selv mad, drikkevarer
og service samt godt humør.
Der er slikposer til alle børnene.

Som sædvanlig vil der være amerikansk lotteri med
hyggelige og sjove gevinster for både børn og voksne,
og traditionen tro stort fyrværkeri når mørket falder på.
Pris: 50 kr. pr. voksen - 20 kr. pr. barn over 3 år, betales ved indgangen.

Vi kommer

Navn

voksne

børn

Tlf.
Tilmelding senesT mandag den 20. augusT 2018
Læg tilmeldingen i postkassen: Engumvej 152
- eller tilmeld på mail: hannahjensen@profibermail.dk
- eller SMS til Hannah på tlf. 29 61 37 52
Husk at skrive navn og antal børn og voksne på!
ENTRÉ BETALES VED INDGANGEN
HUSK KONTANTER - ELLERS KAN MOBILEPAY OGSÅ BRUGES

SØG PÅ assendRuP sOmmeRFesT
JULI AUGUST SEPTEMBER 2018
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Aktivitetskalender
6. juli 16.00 Træningsstart for U19 drenge
30. juli 16.00 Træningsstart for U14 drenge
15.
15.
19.
22.
25.
29.

aug.
aug.
aug.
aug.
aug.
aug.

19.30
19.30
12.30
19.30
17.00
19.00

IM Møde*
Lokalrådsmøde i konfirmandlokalet
Sognedag i præstegårdshaven
IM Bibelkreds*
Assendrup Sommerfest
IM Møde*

5.
5.
12.
21.
26.

sept. 19.30
sept. 19.30
sept. 19.30
sept. 19.30
sept. 19.00

IM Møde*
Lokalrådsmøde i konfirmandlokalet
IM Bibelkreds*
IM Walk and Talk*
IM Høstfest*

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

SØNDAG
16. SEPT. 2018

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

2. okt. 19.30 IM Møde*
4. okt. 19.30 IM Møde*
* Se mere inde i bladet

VINDERE AF GADEFODBOLD! Katrinetoften blev en flot vinder af årets gadefodboldstævne.

Sankthans ved Ulbækhus, lørdag den 23. juni.
FOTOS: GUNNAR SKIBSHOLT

