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”DU DANSKE SOMMER, JEG ELSKER DIG, skønt du så ofte har sveget mig…”  Nej, ikke i år, hvor vi oplevede en 
sommer, der med… mer, mer, mer...vil blive husket… og allerede nu på tærsklen til efterår og vinter være savnet...
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HJEMMESIDE
Husk jævnligt at tjekke Engum UI´s hjemmeside: 
www.engum-ui.dk for ny information.

FAMILIESPONSORER
Hvis I som familie har lyst til at støtte det arbejde 
Engum UI laver i Sognet er I velkommen til at tegne 
et familiesponsorat. Det koster kr. 250, som kan 
indbetales på foreningens konto i Den Jyske Spa-
rekasse, 8131-0001936115.

FODBOLDAFDELINGEN
2018 har været et godt år i fodboldafdelingen. 
Aktuelt er der 240 fodboldspillere i Engum UI. 
Vores tilgang til det at drive en fodboldklub bliver 
bemærket, både af de andre klubber i området, 
men også mere bredt i Vejle kommune og i jysk 
fodbold generelt. Dette betyder også at der er 
større bevågenhed på vores forening. Vejle Kom-
mune har således bevilget penge til en ombygning 
af klubhus/omklædning, og vi arbejder også på 
muligheden for en kunstgræsbane.

Konstant er der dog nye udfordringer, der skal 
tages stilling til. Det kan være hvilket niveau skal 
det enkelte hold spille på? Har vi spillere nok til 
et hold? Hvor meget skal der trænes? Hvor skal 
der trænes på anlægget? Skal der trænes inden-
dørs eller på kunstgræs? Hvem dømmer kampene? 
Hvordan tilgodeser vi alle, der ønsker at spille fod-
bold i Engum? Kan og/eller skal vi tiltrække nye 
spillere for at kunne blive ved med at stille hold 
i en årgang? Skal vi samarbejde med andre klub-
ber og i givet fald i hvilket omfang og på hvilke 
betingelser? Alle disse udfordringer og i øvrigt 
mange flere diskuteres jævnligt i fodboldudvalget 
og mellem trænerne. Vi forsøger at finde løsninger 

UDGIVER:
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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
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på udfordringerne. Løsninger som vi synes er gode 
eller i hvert fald de bedst opnåelige. Løsningerne 
tilgodeser ikke alle, det ved vi godt, men vi mener 
at de foretagne valg er de bedste under de givne 
omstændigheder.

Ungdomsfodbold
Generelt har det været en fin sæson for ungdoms-
fodbolden i Engum UI. Vi har mange spillere til 
træning, vi har dygtige trænere, vi har præsteret 
fine resultater i kampe og til stævner. 

Efterårssæsonen slutter for det fleste officielt til 
efterårsferien. De fleste hold fortsætter dog uden-
dørs efter efterårsferien og spiller også kampe frem 
til ca. 1/12. Træningen foregår i Engum, så længe 
banerne tillader dette. Desuden bliver der, i sam-
arbejde med Daugård IF, mulighed for at træne på 
kunstgræs i Hedensted. De ældste årgang U14 til 
U19 markerer afslutningen på sæsonen med ture 
til henholdsvis Søhøjlandet og Berlin.

Vi har mange dygtige trænere, både yngre og 
ældre. Men skal vi fortsætte den gode udvikling 
er det vigtigt at vi får flere trænere i foreningen. 
Vi hjælper med både kurser og støtte og du kan 
starte som hjælpetræner, hvis dette er relevant. 
Det vigtigste er at du melder dig på banen – kontakt 
Claus Brødsgaard på mail engumvej91@outlook.
dk. Vi har i år haft 6 unge trænere som trænere 
på de yngste årgange. Trænerne har gennemgået 
et kursusforløb gennem DGI, så de har fået gode 
øvelser, men også værktøjer til hvorledes trænin-
gen planlægges om hvordan børn og forældre 
omgås. Et rigtig godt kursusforløb, som også har 
givet kompetencer, som kan bruges i andre sam-
menhænge. 

Årets fodboldskole forløb planmæssigt. Vi var 
igen heldige med vejret. Tak til alle instruktører 
og forhåbentlig på gensyn i uge 27 i 2019. I 2019 
vil Engum UI afholde fodboldskole for årgang 2005 
til 2010. Tilmelding starter den 1/3 2019.

Seniorfodbold:
Serie 3 holdet, med Anders Pedersen som træner 
,spiller også i denne halvsæson med i toppen af 
rækken. Holdet har været ramt af lidt skader og der 
er lidt mere udsving i præstationerne, men dette 
betyder også at holdets mentale styrke udvikles.

Engum UI’s andet seniorhold, en stor gruppe kur-
dere med kontakter i Engum UI, spiller nu i serie 
4 og ligger midt i puljen. Holdet træner ikke, men 
spiller kun kampe.

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 stadig ikke fungerer 
optimalt. Nu er kampene dog slut, så mød frem, 
så der kan afvikles træning hver gang. Der trænes 
onsdag kl. 19.30.

Dameseniorfodbold
Efter flere års fravær fik Engum UI i foråret igen 
et dameseniorhold. Forårets kampe gav 0 point, 
men det kan nu ses at træningen bærer frugt, idet 
efterårsrets kampe allerede nu har givet 12 point 

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

OKTOBER NOVEMBER DECEMBER 2018
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og der resterer stadig 4 kampe. Der trænes ons-
dag kl. 19.00 på Engum Stadion. Kontakt holdleder 
Louisa Rasmussen for nærmere oplysninger på tlf. 
2851 9955.

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

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

www. dbujylland.dk
På ovennævnte adresse kan alle oplysninger om 

HØJT NIVEAU MED SOCIAL ASPEKT OG GOD STIL

Det er med stor glæde at Engum UI har fået de succesrige årgang 2001- drenge tilbage fra eftersko-
lerne. Allerede i Juni var der helt styr på antal spillere og trænere. Casper og Oliver står i spidsen for 
årgangen foreløbig frem til sommeren 2019,  flankeret af Kim Askær og undertegnede.
Vi har valgt at drengene skal se godt ud,  det drejer sig om god stil, ikke at man spiller bedre fodbold 
af at have pænt tøj på, men man repræsenterer klubben og sig selv rigtigt godt.
For øvrigt tager U 16 og U 19 sammen til Berlin på social tur til november. Michael Larsen
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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 af nogle 
velvillige sponsorer som alle skal have tak for hjæl-
pen med flot spilletøj og træningsdragter til alle 
holdene.

Er du interesseret i god reklame samt tilknytning 
til en forening i fremgang og med positiv omtale 
så kontakt gerne en fra sponsorudvalget:

Michael Larsen, tlf. 4027 0166
Mads Petersen, tlf. 2177 1833

OKTOBER NOVEMBER DECEMBER 2018
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VINTERAKTIVITETER 2018/2019

Pentanque
Du ser måske ikke pentanque som en vinteraktivi-
tet. Men der spilles hele året mandag kl. 19.00 på 
banerne ved klubhuset. For yderligere information 
kontakt Villy Madsen, tlf. 2163 4739.

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 Søren Johansen på tlf. 2991 1765 for nær-
mere 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. 37.400 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.

SogneBladet

Torben Qvist på telefon 20812282.
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Bredal

PROGRAM EFTERÅR 2018
BREDAL INDRE MISSION

OKTOBER

Tirsdag den 2.
Efterårsmøde i Engum Kirke
ved Erik Holmgaard, Haderslev
Dåbens kraft

Torsdag den 4.
Efterårsmøde i Vejle Missionshus
ved Thomas Bjerg Mikkelsen, Århus
Nadverens styrke

Onsdag den 10.
Bibelstudie i hjemmene
Onsdag d. 24. Møde ved Jens Olesen, Børkop
Jesus i mødet med den kongelige embedsmand
Johs. 4,46-54

Onsdag den 31.
Møde ved Birgitte og Erik Laursen
Bedemøde kl.19: Der er flest hverdage

NOVEMBER
Onsdag den 7.
Bibelstudie i hjemmene

Onsdag den 14.
Vores egen aften
Vi skal synge og dele trosliv

Onsdag den 28.
Møde ved Knud Erik Palmelund, Vonge
Bedemøde kl.19:
Den forfulgte kirke og Åbne Døres arbejde

DECEMBER

Onsdag den 5.
Bibelstudie i hjemmene

Onsdag den 12.
Adventsmøde ved Lene Rønne, Vejle
Advents spiral

Fredag den 28.
Julefest kl. 19.00  for hele familien. 

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  31/10 og d. 28/11

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

Kom og vær med  - alle er velkomne...

OKTOBER NOVEMBER DECEMBER 2018
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Engum Sogns
Lokalråd

SIKRING AF SKOLEVEJEN
BREDAL – ENGUM – ASSENDRUP
Tidligere er gennemført et forbud mod gennem-
kørsel med tung lastbilstrafik på strækningen fra 
Bredal over Engum til Assendrup.
Efter vedtagelse af en kommende lysregulering af 
krydset i Assendrup arbejder lokalrådet nu videre 
med planer for yderligere at sikre skolevejen fra 

byskiltet på Tirsbækvej i Assendrup – gennem 
Assendrup og Engum til Bredal.
I forbindelse hermed modtager lokalrådet gerne 
ønsker og forslag – kig ind til et af vore  lokalråds-
møder – se kalenderen på bagsiden af sognebladet 
– eller ring / skriv – se hjemmesiden.
Se mere på side 10-11

TEKST/FOTO: GUNNAR SKIBSHOLT
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EL-INSTALLATIONER
• Nybygninger   • Tilbygninger   
• Reparationer  • EDB-installationer   
• Hurtig og sikker service
• Salg og service af hårde hvidevarer

DAUGÅRD EL A/S
Gl. Vejlevej 9 
8721 Daugård 
Tlf. 75 89 52 22 

- Deres el-installatør

VVS-installatør

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

fyr og flamme
- varmt og godt’

www.Lillevang-service.dk
Tlf. 2498 3520
Ring for uforpligtende tilbud...

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

Kloak Støbearbejde Rodfræsning Indpakning af græs
Separering Græsplæner Træfældning Udkørsel af møg 
Belægning Haveservice Beskæring Pasnings aftaler
Faskiner Vinterberedskab Skovservice Salg af wrap og halm

OKTOBER NOVEMBER DECEMBER 2018
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BREDAL

ENGUM
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VENSTRESVING - SKOLEBAKKEN BREDAL
Der efterlyses pile i den røde midterstribe til anvisning

af venstresving ind på Skolebakken.
Ønsket er  videregivet til Vejle Kommune.

PILE HER

SKOLEBAKKEN

PILE HER

SKOLEBAKKEN
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Engum Sogns
Lokalhistoriske 
Forening

ENGUM SKOLE I SAMARBEJDE MED
LOKALHISTORISK FORENING

Lærer Kirsten Svane Jensen, der bl.a. underviser i 
historie, har sammen med Lokalhistorisk forening 
taget initiativ til også at inddrage den lokale histo-
rie i undervisningen.
Således har 5. og 6. klasse i maj / juni været på 
gåtur til Bredal for sammen med Kirsten og en 
lokalhistorisk kyndig ”i marken” at se og høre om 
de emner, der forud var gennemgået på klassen 
udfra materiale leveret fra arkivet hos Lokalhisto-
risk forening.

Din hjælp er nødvendig

Dit lokalarkiv tager gerne

imod, hvad du ligger
inde med af papirer,
fotografier, lydbånd,
videofilm o. lign.
Arkivets samling skal

hele tiden udvides og
forbedres, så billedet
af egnen bliver mere
nuanceret, og så udviklingen

kan følges helt op til i dag.

I da er historie i morgen!
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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

OKTOBER NOVEMBER DECEMBER 2018



SogneBladet14

Pyh, hvor var det varmt, men både på klassen og 
på gåturen var interesse og spørgelyst stor! En 
forfriskning på turen gjorde godt! Udbytterige 
historietimer, der tåler gentagelse –  huse, gårde 
og emner, der alle indeholder en historie, ligger 
rundt i sognet…
Hvem har tidligere boet i dette hus?
Hvor boede slagteren?
Hvorfor var der flere købmænd?
Hvad er en central?
Hvor lå den gamle skole?

Hvorfor er her en mindesten?
Hvorfor fungerer mejeriet  ikke mere?...
osv…
Vi har endnu ikke været omkring kirke, Tirsbæk, 
Ulbækhus, hospital, skole og købmand i Engum 
samt 1864 i Assendrup og andet - ja, der nok at 
tage fat på..
Kirsten Svane og foreningen vil arbejde videre med 
at udbygge dette samarbejde.

TEKST/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

Karen Hansen Lyse
Registreret Revisor og indehaver
Erhvervsvej 2
8721 Daugård

Tlf.: 7589 6066

WWW.R-I-D.DK

RID REVISION - DET PROFESSIONELLE LOKALE ALTERNATIV 
• Vore faglige kompetencer kan du stole på.
• Vor personlige service og engagement kan du opleve.
• Samarbejde med os bygger på gensidig tillid.
• Vi kommunikerer i et forståeligt sprog.

PÅ HJEMMESIDEN KAN DU LÆSE KUNDEUDTALELSER OM SAMARBEJDET MED OS.

OKTOBER NOVEMBER DECEMBER 2018



Aktivitetskalender DEADLINE

SIDSTE FRIST

for indlevering

af stof til næ ste

nummer er

FREDAG

14. DECEMBER 2018

Indlæg og fotos til bladet

bedes sendt på mail:

hhha@jfmedier.dk

 2. okt. 19.30 IM Møde*
  3. okt. 19.00 Lokalrådsmøde i konfirmandlokalet
 4. okt. 19.30 IM Møde*
 6. okt. 10.00 U9 drengestævne
 7. okt. 11.00 Serie 4: Engum UI - Bredballe IF
 7. okt. 15.00 U19 drenge: Engum UI - Seest B
 9. okt. 17.30 Kvinder: Engum UI - Vinding SF
 9. okt. 19,.00 Serie 3: Engum UI – Juelsminde IF(Skjold SS
    Hedensted HM Park, kunstgræsbane
 9. okt. 19.00 Engum UI bestyrelsesmøde, klubhuset
 10. okt. 17.00 U14 drenge, liga 4: Engum UI - Vejle Kamm.
 10. okt. 19.30 IM Bibelstudie*
 11. okt. 19.00 Menighedsrådsmøde i konfirmandlokalet
 13. okt. 10.00 U14 drenge liga 5: Engum UI – Fredericia
 13. okt. 11.30 U14 piger: Engum UI – Haderslev
 21. okt. 11.00 Serie 4: Engum UI – Vejle FC
 24. okt. 19.30 IM Møde*
 28. okt. 11.00 Serie 4: Engum UI – Vejle FC
 30. okt. 19.30 Sogneaften i konfirmandlokalet
 31. okt. 19.00 IM Bedemøde*
 31. okt. 19.30 IM Møde*

 2. - 4. nov. U16 og U19 afslutningstur til Berlin
 3. nov. 11.00 U16 liga 2: Engum UI – Herning Fremad
 3. nov. 13.30 Serie 3: Engum UI – Horsens Freja
 6. nov. 19.30 ”Fremtidens fællesskaber” Tyge Mortensen anviser trend og nye veje for det lokale
    fællesskab i en medrivende præsentation og ”pep talk” i konfirmandlokalet.
 7. nov. 19.30 IM Bibelstudie*
  7. nov. 19.00 Lokalrådsmøde i konfirmandlokalet
  8. nov. 19.00 Menighedsrådsmøde i konfirmandlokalet
 9. - 11. nov. U14 afslutningstur til Søhøjlandet 
 11. nov. 15.00 U 19 drenge: Engum UI – Bredballe IF
 13. nov. 19.00 Engum UI, generalforsamling i klubhuset
 14. nov. 19.30 IM Vores egen aften*
 28. nov. 19.00 IM Bedemøde*
28. nov. 19.30 IM Møde*

 3. dec. 19.00 Engum UI, bankospil, Engumhus
 5. dec. 19.00 Lokalrådsmøde i konfirmandlokalet                                  
 5. dec. 19.30 IM Bibelstudie*
 12. dec. 19.30 IM Adventsmøde*
 16. dec. 16.00 Julekoncert i kirken
 28. dec. 19.00 IM Julefest*

* Se mere inde i bladet

Sensommeraften ved Ulbækhus
FOTO: GUNNAR SKIBSHOLT


