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ENGUM SOGN VOKSER – I DAG 1900 BEBOERE – I 2015 VAR DER 1400 BEBOERE.
Ved Engum kirke er der ansat endnu en sognepræst, Michael Berghof, der her hilser på sognepræst Inge Pilegaard.
Michael Berghof glæder sig til samarbejdet og indsættelsen i Engum kirke søndag den 27. januar, hvor der efterfølgende
er velkomst-reception i gymnastiksalen på Engum skole. Se nærmere i Kirkebladet.
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BESTYRELSEN FOR ENGUM UI:
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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. Mail: mads@mdvm.dk
Michael Larsen, Tornsbjergvej 34,
Engum, 7120 Vejle Ø. Tlf 4027 0166
Nicklas Haargaard Enggårdstoften 86, Bredal
7120 Vejle Ø. Tlf. 2441 6643
Brian Poulsgaard, Enggårdstoften 90, Bredal,
7120 Vejle Ø. Tlf. 25246103
Nicolai Matzen, Tirsbækvej 114, 7120 Vejle Ø
Tlf. 2299 7437. Mail: matzennicolai@gmail.com
Frank Skaaning, Skolebakken 9, 7120 Vejle Ø
Tlf. 5361 2507
Øvrige - suppleanter:
Sira Skibsholt, Skibsholtvej 73, Assendrup
7120 Vejle Ø. Tlf. 5171 9948
Allan Lykkebak, Enggårdstoften 76, Bredal,
7120 Vejle Ø. Tlf. 4026 2565
Gunnar Skibsholt, Skibsholtvej 66
Assendrup, 7120 Vejle Ø. Tlf. 2016 7320
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
Huske at tjekke Engum UI’s hjemmeside www.
engum-ui.dk. På hjemmesiden finder du også de
tidligere numre af Sognebladet.
GENERALFORSAMLING 2018
23 deltagere var til stede på årets generalforsamling, som forløb hurtigt og uden sværdslag. Der var
heller ingen problemer med valget til bestyrelsen,
hvor der var mange kandidater.
Regnskabet viste ligeledes et fint overskud og en
solid egenkapital.
Anders Christensen aflagde beretningen og kom
her ind på vigtigheden af samarbejdet mellem alle
foreninger i området. Et samarbejde EUI gerne vil
for at skabe gode muligheder for beboerne i området, herunder også beboerne i Tirsbæk Bakker.
Sommerfesten skal markedsføres som hele sognets fest. Der vil være mange sportslige aktiviteter,
da vi er en idrætsforening, men festen lørdag aften
må gerne være en fest for alle, hvor naboer bliver
enige om fælles deltagelse i arrangementet.
I bestyrelsen er der hele tiden mange ideer oppe
at vende og mange bliver også realiseret, idet der
er tid til nye tiltag, da foreningen har en sund
økonomi. Pt. arbejdes der på tilbygning til klubhuset, igangsætning af E-sport og ansøgning om en
kunstgræsbane. Ligeledes kommer der igen gymnastik på programmet, da Nicolai Matzen starter
et hold op efter nytår.
Gymnastikken supplerer så de øvrige aktiviteter,
badminton, pentanque, familiesvømning og tennis. Foreningens store aktivitet er fodbold. I det følgende en særskilt beretning fra fodboldafdelingen.
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Beretning fra fodboldafdelingen 2018
Fodboldafdelingen har igen i 2018 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 2018 når vi op på 260 aktive fodboldspillere, hvilket er på niveau med sidste års rekord i
foreningen.
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 udendørs hele året – kun med en lille pause omkring
nytår og i sommerferien.
Efterfølgende er en del af historien om fodbolden i
EUI i 2018, idet en beretning omkring alle forhold
vil tage hele aftenen.
Ungdomsafdelingen
Børne og ungdomsfodbolden i Engum UI tager
udgangspunkt i, at vi gerne vil tilbyde fodbold for
de børn, som bor i Engum Sogn. Der skal være til
muligheder for både dem som gerne vil spille på
et højt niveau og for dem som bare gerne vil spille
fodbold. Ligeledes går vi meget op i, at også det
sociale har høj prioritet.
For at vi kan give børnene fra området disse muligheder er det nødvendigt, at vi tiltrækker spillere
udefra. Med en fast tro på vore holdninger til fodbold, synes vi selv, at dette er lykkedes meget godt.
En anden vigtig faktor i dette er vores rigtig gode
trænerstab, som hver især har de kvaliteter, der er
nødvendige for de enkelte hold.

I 2018 har vi i Engum UI haft følgende hold:
To 5-mands hold i årgang 2010-2012
To 5-mands hold i årgang 2009
Et 8-mands hold i årgang 2008
Et 8-mands hold og et 5-mands hold
i årgang 2007-2008 piger
To 11-mands hold i årgang 2005-2006 drenge
Et 11-mands hold i årgang 2005-2006 piger
To 11-mands hold i årgang 2003 drenge
Et 11-mands hold i årgang 2001 drenge
Vi er altså stærkt kørende på de ældste årgange,
hvor der også er mange spillere udefra. Efterhånden som de har været i EUI i nogen tid, bliver de
dog mere og mere som lokale spillere.
For de yngste årgange kunne vi til gengæld godt
tænke os lidt flere spillere. Vi er her ramt af små
årgange, samt at vi synes, der mangler lidt engagement fra nogle forældre. Vi håber dog, at vi ved
at fastholde EUI’s værdier og gøre et godt trænerarbejde, efterhånden også på disse årgange kan
tiltrække nye spillere, så vi kan fastholde et godt
fodboldtilbud.

Nogle af overskrifterne for 2018:
Vi har fastholdt alle trænere fra sidste år og har haft
6 unge på kurset trænerspiren. De 6 unge varetager
nu træningen af årgang 2010-2012. Dette gør de
godt, og vi håber, at kunne fastholde dem som
trænere i EUI.
Vi har haft fodboldskole med 83 deltagere – lidt
færre end sidste år. Stort fodboldstævne i forbindelse med sportsfesten med deltagelse af 330 spil-

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
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lere fordelt på 40 hold. Begge aktiviteter afvikles
også i 2019.

kom der 4 nye spillere, og holdet har haft en fin
efterårssæson.

Vi plejer at have en stor gruppe hold med til Kerteminde Cup. Af forskellige årsager var dette ikke
tilfældet i 2018. I stedet var stævnedeltagelsen
fordelt på Kerteminde Cup, Sejs Cup, Lunderskov
Cup, hvor U12 pigerne hentede en flot 2. plads og
Vejen Cup, hvor årgang 2008 drengene hentede en
flot 3-plads. For de ældste årgange blev det til en
weekendtur i Søhøjlandet for U14 drenge og piger,
mens U16 og U19 var en tur i Berlin.

Årgang 2008 drenge har spillet 8-mands og
5-mands i foråret og 8-mands i efteråret. Der er
fin udvikling på holdet og efteråret har budt på
sejre i alle kampe og ligeledes er kunstgræsturneringen startet med 3 sejre. Så længe der skal spilles
8-mands ser det fint ud for holdet, men også her
skal der gerne ske tilgang spillere, når der skal spilles 11-mands om to år.

Alle hold har haft stort fremmøde til træning,
hvilket giver udfordringer i forhold til plads på
banerne.

Årgang 2007 og 2008 piger har haft to hold med
i turneringen både forår og efterår – et 8-mands
hold og et 5-mands hold. Det er blevet til både
sejre og nederlag. Holet deltager også i vinterkunstgræsturneringen.

Bemærkninger til de enkelte hold:
For årgang 2001 lykkedes det at få et hold i gang
igen efter endt efterskoleophold og holdet spillede
i søndags i U19-rækken oprykningskamp mod
Bredballe – en kamp som de vandt.
Også U16 liga 2 spiller oprykningskamp mod
Bredballe. Dette sker på søndag kl. 13.15 på
kunstgræsbanen i Bredballe. Kampen gælder en
plads i Jyllands bedste række i forårets turnering.
2-holdet på U16 årgangen vandt forårets række
og sikrede sig oprykning til Liga 4 og kom også
langt i Cup-kampene om det jyske mesterskab.
Efterårets turnering bød dog på nedrykning igen,
men spillerne er stadig glade for at spille fodbold
og det gode kammeratskab har betydet, at der er
kommet nye spillere til.
Fra sommerferien blev U13 og U14 årgangen slået
sammen. Ligeledes kom der 6 nye U13 spillere fra
Bredballe. Dette betød i alt 32 spillere fordelt på to
11-mands hold. For 2-holdet, som mest består af
U13 spillere har efteråret været en hård omgang.
10 kampe nul point og en målscore på 5-69. Spillerne møder dog stadig op til træning og kamp i
godt humør og har ydet en fin indsats i kampene
mod hold, som bare er bedre end os.
1-holdet endte midt i rækken, men kan spille lige
op med de bedste hold, når indstillingen er i top.
U14 pigeholdet spillede 8-mands i foråret men
tog chancen og tilmeldte sig i 11-mands rækken i
efteråret med kun 11 spillere på holdet. Heldigvis
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For de yngste årgange var der i 2017 og i foråret
2018 fællestræning med Daugård. I efteråret har vi
dog valgt at spillerne i de to klubber alene træner
i egen klub for at kunne fokusere mere træningen
på bekostning af kampene.
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.
Senior og oldboys
EUI fik i 2018 igen et dameseniorhold. Louisa Rasmussen har gjort et stort arbejde for at for spillere
i gang, og holdet har deltaget i 8-mands turneringen både forår og efterår. Resultaterne viste stor
fremgang fra foråret til efteråret. Skader har dog
betydet, at træningen de sidste måneder har været
aflyst flere gange på grund af for få fremmødte,
så flere spillere ønskes. Der spilles lidt indendørs
fodbold de næste måneder, indtil græsset igen
bliver grønt.
For vore to herreseniorhold har 2018 været et fantastisk år.
Serie 3-holdet har fastholdt placeringen i serie 3
med rigtig flotte resultater. Forårets sidste kamp
bød på en kamp mod Give om direkte oprykning til
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serie 2. Engum Ui tabte kampe og endte på 2.-pladsen, 1 point efter Give.
I efterårets turnering var oprykning også mulig i
den sidste turneringskamp. Dette klippede, men
holdet sluttede på 2-pladsen med samme pointtal
som oprykkerholdet Hatting-Torsted.
Vores andet seniorhold, som er vores hold af kurdere, startede foråret i serie 5 og klarede oprykning
til serie 4 til efterårets turnering. Her blev det til en
fin midterplacering.
For begge hold har der været liv på stadion ved
hjemmekampene med masser af engagerede tilskuere på sidelinien.
I 2019-sæsonen skal der arbejde på et træningssamarbejde mellem begge seniorhold og U19-holdet.
Senioroldboysholdet har igen haft en ustabil
sæson med både gode og dårlige kampe, men som
altid er der højt humør i 3. halvleg. Motionsfodbolden lider stadig under at træningen nu foregår
om onsdagen, men der spilles dog fodbold stort
set hver uge, selv om det kunne være dejligt med
yderligere en 6-10 spillere mere til træning hver
gang. I må gerne gøre lidt reklame herfor. Mange
undersøgelser viser, at fodbold som, motionsform,
er noget at det sundeste motion.
2018 var også året hvor vi igen fik et dameseniorhold i Engum UI. Louisa Rasmussen har gjort en
stor indsats for at få et hold afsted til turneringskamp hver uge. Holdet fortsætter også i 2019, hvor
nye spillere også er velkommen.
Stor tak for alle trænerne for den fantastiske indsats og også en tak til Betty og Torben og Peter, som
klarer henholdsvis kiosk og opkridtning.
En lille slutbemærkning. Engum UI er nu efterhånden en kendt fodboldklub mange steder og
vi markerer os fint i forhold til andre klubber. I
efteråret har vi haft 8 11-mands hold med i DBU’s
turneringer. I Vejle og Hedensted kommune er det
kun Hedensted, Bredballe, Vinding og Vejle Boldklub der har flere hold med.

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 på kunstgræs. Kontakt Søren Johansen på tlf. 2991 1765
for oplysninger om tid og sted. 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 kontaktoplysninger på hjemmesiden,
www.engum-ui.dk.
Udendørssæsonen 2019:
Planlægningen af udendørssæsonen 2019 er allerede godt i gang. Vi har i dag i Engum UI et rigtig
godt trænerteam, men vi har brug for flere trænere
i 2019. 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, resultater 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 hjælpen med flot spilletøj til alle holdene.
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VINTERAKTIVITETER 2018/2019
Skal du have lidt motion efter den hårde juletid er
der et par gode tilbud fra Engum UI:

får klubben desuden en ekstra bonus på 250 kr.
Det koster dig ikke ekstra at støtte – OK betaler
hele beløbet.

NYT! NYT! NYT!
MANDEHØRM I ENGUM
Nu starter der et hold for mænd i alderen +35 år.
Vi skal svede, grine og bruge vores kroppe. Der vil
blive lagt vægt på en god gammeldags opvarmning,
herefter vil der blive forskellige aktiviteter så som
hockey, styrketræning og forskellig boldspil. Der
vil blive lagt stor vægt på at det skal være sjovt at
være med.
Vi træner hver tirsdag aften i gymnastiksalen på
Engum skole, fra d. 08. januar kl. 20-21.30.
Ser frem til at vi bliver mange for jo sjovere bliver
det.
Med venlig hilsen Nicolai Matzen

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.

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 er der familiesvømning i Kirkebakkeskolens svømmesal hver fredag fra kl. 16.30 til 18.00.
Kontakt Søren Johansen på tlf. 2991 1765 for nærmere oplysninger.

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.
Vil du vide mere?
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
Torben Qvist på telefon 2081 2282.

Andre aktiviteter
Der er mulighed for at starte andre aktiviteter i
gymnastiksalen på Engum Skole. Kontakt bestyrelsen for nærmere aftale.

Engum Sogn
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,
6

Program for Bredal IM Forår 2019
Januar:
D. 6.-13. Evangelisk alliance uge i Vejles kirker.
Tjek nærmere på evangeliskalliance.dk
Emnet for ugen er: Åndeligt venskab
D. 9.
Bedemøde hos Tove og Erik
Mathiassen, Tornsbjergvej 24
D. 16. Møde v. Annette Bech Wad fra Agape
Diagonalt liv med et sundt fokus
D. 23. Bibelstudie i hjemmene
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Januar:
D.30.
Vi skal se filmen ” the Shack”
hos Benny og Sonja kl. 19.00
Kalmarvej 19, Stouby
Februar
D. 6.
Møde v. Morten Nielsen, ordet & Israel,
Israel, jøderne – messianske jøder
D. 20. Generalforsamling med bestyrelsen
D. 27. Bibelstudie i hjemmene
Marts
D. 6.

Kreds møde i Bredballe Missionshus,
v. General sekretær i KFS,
Christian Rasmussen
D. 13. Bibelstudie i hjemmene
D. 20.+27. Møderække med Henning Kjær
Thomsen teologisk konsulent i Viborg
stift, Den røde tråd i evangelierne
Hvor andet ikke er anført, finder møderne sted
i Bredal Missionshus Skolebakken 1, Bredal kl.
19.30
Find også programmet på http://bredal-im.dk
Den sidste onsdag i måneden begynder vi med
bedemøde kl. 19.00
Datoerne er 30/1 + 20/2 + 27/3
Bibelstudie grupper: hvis man skulle have lyst til
at være med kan du kontakte Merete på 29846366
Alle er velkomne.

Landsbyordningen
Også i Engum Landsbyordningen
tæller vi ned til jul.
(skrevet 10. december)

Der er pyntet op til jul i klasserne, årets guirlandekonkurrence, arrangeret af elevrådet, er afholdt
og til morgensamling tænder vi adventskransen
og har en hyggelig stund med at synge julesange. Den 20. december er den sidste skoledag før
juleferien, og dagen markeres på traditionel vis
med krybbespil, kirkegang og ”Nu er det jul igen”
rundt om juletræet. Det er fællesskabet, som er
omdrejningspunktet og vores velfungerende venskabsordninger, også kaldet buddy-ordning, tages
i brug til kirkegangen. På den måde har de mindste
børn fra 3 til 6 år en ældre ven, som hjælper dem på
vej til kirke, under gudstjenesten og på hjemvejen.
I 2018 har skoleskak for alvor holdt sit indtog i
Landsbyordningen. 5. klasse har lagt ud med
systematisk at lære spillet, brikkerne og deres
funktion af kende, og i november deltog 16 elever
fra 3.-6. klasse i en skoleskak-turnering på Englystskolen i Børkop. De kom retur fra turneringen med
ny viden og kampgejst til at deltage næste år igen.
Der har også været godt gang i 4.-6. klasse valgfag.
Ud af tre fag, kunne eleverne bl.a. vælge programmering, hvilket rigtig mange gjorde. Med elevernes
nysgerrighed og den viden som de fik undervejs
om programmering, har de udviklet mange spændende programmer, som både kan flytte en robot
og spille et spil.
Når julen og juleferien er godt overstået ser vi frem
mod et spændende 2019.
Udstykningen i Tirsbæk Bakker er blevet tillagt
Engums skoledistrikt og både familier, som har
købt en grund og bygger hus og familier, som overvejer at købe en byggegrund, kommer på besøg i
Landsbyordningen for at danne sig et indtryk af
daginstitution og skole. De er alle velkomne. Ud
over en rundvisning, taler vi med dem om, hvordan vi arbejder med læring og trivsel, så alle børn
får de bedste muligheder for at blive så dygtige
som de kan.
I skrivende stund er indskrivningen til kommende
0. klasse i fuld gang, men ikke afsluttet endnu. Ud
fra de besøg, som har været i Landsbyordningen
og de tilsagn som forældrene har givet, forventes
4-5 af de kommende 0. klasses elever at komme
fra Tirsbæk Bakker, ligesom flere af disse børn har
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mindre søskende, som forældrene ønsker skal
starte i Landsbyordningens børnehave.
Prognoserne viser, at antallet af børn i Landsbyordningen vokser stødt. Det er vanskeligt at sige
noget præcist om, hvor stor tilgangen bliver, men
et forsigtigt skøn er en tilgang med ca. 80 elever
over de næste 10 år. Fra centralt hold planlægger
man derfor med en udvidelse af skolen fra 2023-24.
I Fællesbestyrelsen er der siden foråret arbejdet
med værdierne, ordentlighed, høj faglighed, tryghed og fællesskab i Landsbyordningen. Disse fire
værdiord er udvalgt at kendetegne dagligdagen
i Landsbyordningen til at være den bund, som
Landsbyordningen står stærkt på i de følgende
års vækst.
Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul
og et rigtig godt nytår.

Engum Sogns
Lokalhistoriske
Forening
Den lokale historie fra Bredal, Engum,
Assendrup og Tirsbæk har fået nye rammer.
Lokalhistorisk Forening i Engum blev etableret i
1993 og fejrede i år sit 25 års jubilæum med et
sommertræf ved Ulbækhus og Tirsbæk Slot med
ca. 70 deltagere i et herligt sommervejr.
Siden start og gennem en lang årrække havde foreningen sit eget lokale på Engumhus, hvor billeder,
tekster og indkomne genstande blev opbevaret og
udstillet.
Det var gode rammer for den indsamling af lokalhistorisk viden og materiale, der lå hengemt i sognet
og sidenhen udgivet i bogform.
Med et ihærdigt arbejde fra en række af datidens
frivillige blev der i år 2000 på baggrund af personlige beretninger og foreningens arkivmateriale
udgivet en skildring af Engum Sogns kulturelle liv
gennem de forgangne 100 år.
Med støtte fra en række fonde og frivillige sponsorater kunne foreningen udgive en indbundet bog
på 175 sider med titlen: ”Præster Bønder og andet
Godtfolk”
Med afsæt i kirke, skole og hjem tegnes der heri
brudstykker af det billede og den udvikling, der
har fundet sted i sognet gennem de sidste 100 år.
Fra livet i præstegården og præsten som ”Hans
Velærværdige” hævet over de øvrige sognebørn til
degnen med betydning for kultur- og foreningslivet samt bønder, håndværkere og andet godtfolk
– der alle var var med til at skabe datidens kultur
og liv i sognet.
Desværre er bogen for længst udsolgt, men kan
lånes på biblioteket.
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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 dag er historie i morgen!

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’
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I takt med at aktivitetsniveau og f.eks. helhedsskolen har lagt beslag på stadigt flere lokaler på
Engumhus og på skolen, har Lokalhistorisk Forening de seneste år lokalemæssigt ført en omskiftelig tilværelse og de sidste par år delvist været
”pakket ned” i flyttekasser.
Men der er nu fundet en løsning, der sikrer at
kunne opbevare arkivalier efter forskrifter, at indsamle, at udstille, at mødes m.v. - idet Vejle Kommune i foråret flyttede Lokalhistorisk Forening
til et af skolens tidligere lokaler, seniorboligen på
Engum Møllevej 5A.
Mere herom på generalforsamling i Lokalhistorisk
Forening på Engumhus tirsdag den 21. februar kl.
19.00, hvor også årbogen for 2019 sælges.

Med venlig hilsen bestyrelsen.
Anne Marie Hansen
Lene Gjengedal
Lis Fredholm
Vagn Åge Jensen
Gunnar Skibsholt.
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Engum Sogns
Lokalråd
Nye veje for fællesskaber og fremtidens Engum
Lokalrådet inviterede den 6. november skolen, kirken, foreninger og foreningernes mange frivillige
til et inspirerende fællesmøde på Engumhus om
fremtidens foreningsformer og fremtidens Engum
som sognets midtpunkt.
Aftenen blev indledt med indlæg fra Vejle Kommune, repræsenteret ved byrådspolitiker Torben
Elsig-Pedersen (B). Torben Elsig-Pedersen er desuden formand for Børne- og Familieudvalget samt
næstformand i Kultur- og Idrætsudvalget.
Det var med baggrund heri, Torben indledte aftenen med at anskueliggøre, at der inden for en kort
årrække skal tænkes i en udvidelse af faciliteterne
på Engum Skole.
Efter at byrådet i 2017 valgte at fastholde størstedelen af det daværende Engum skoledistrikt - som
var beliggende i udstykningsplanerne for Tirsbæk
Bakker - i Engums nye skoledistrikt og efterfølgende i budgetforlig for 2018 bevilligede ca. 18 mill.
kroner til udbygning af infrastruktur med vej, sti
og tunnel mellem Tirsbæk Bakker og Engum, er
der nu behov for at se på, hvordan man forbereder
skolen på en udvidelse.
”Selvom stigningen i elevantallet på Engum Skole
ikke er helt så kraftig, som angivet i de tidligere
prognoser, så er den stadig karakteriseret ved en
kraftigt stigende kurve”, redegjorde Torben ElsigPedersen og fortsatte ”…når vi nu får infrastrukturen på plads med trafiksikker skolevej mellem
Engum og Tirsbæk Bakker vil flere søge til Engum
Skole - også fordi der simpelthen ikke er plads på
de øvrige skoler”.
Torben Elsig-Pedersen opfordrede desuden til,
at der opstartes en bredt lokalforankret projektgruppe, som kan begynde at se på en helhedsplan
/ landsbyplan for Engums samlede faciliteter.
”Selvom vi regner med, at der reelt først bliver
behov for andet spor i 2023, er vi i byrådet allerede nu ved at lægge penge til side. Det er ikke
det samme, som at pengene er bevilget, men hvis
I begynder at se på en helhedsløsning nu, har vi
tid til at reagere og finde den bedste løsning for
Engum”.

SogneBladet

Fra de fremmødets side blev der endvidere appelleret kraftigt til, at den trafiksikre skolevej mellem
Tirsbæk Bakker og Engum skal være ligeværdig
med øvrige skolevej – forstået på den måde, at
det skal være en selvstændig, oplyst cykelsti som
øvrige cykelstier i Tirsbæk Bakker og Bredballe i
øvrigt. Dette også for at imødekomme de dårlige
oversigtforhold på visse dele af Tornsbjergvej.
Lokalrådet fremsendte dagen efter nedenstående
skitse til Torben Elsig-Pedersen samt forvaltningen
i Vejle Kommune. Torben kvitterede samme dag
med, at han også havde orienteret Borgmesteren.
Aftenens anden indlægsholder var Tyge Mortensen. Tyge er tidligere højskoleforstander fra Ryslinge og har i dag sin egen højskole, som han kalder Landsbyhøjskolen. Han er desuden en erfaren
innovationsrådgiver, iværksætter og inspirerende
foredragsholder.
Tyge indledte med at vise et billede af fugle, som
flyver i træk (V-formation) som et billede på vores
traditionelle måde at organisere os på i foreningsDanmark. Der er nogle få fugle (bestyrelsen), som
tager slæbet, mens andre lægger sig lunt i slipvinden. Når de forreste så er slidt op, er der andre, der
må tage slæbet – altså ofte en rotation af få mennesker. Medlemmerne vælges på demokratisk vis på
generalforsamlingerne, og medlemmerne styres af
vedtægterne.

Dette er en organisationsform, som har været
anvendt i mange år, og måske passer den ikke længere ind i vores samfundsstruktur. Det er måske
også årsagen til, at det er svært at tiltrække nye
og yngre kræfter til at deltage i bestyrelsesarbejde.
Måske er unge mere til en organisationsform, som
minder om ”sort sol”. Der er konstant bevægelse,
og der er flere om at gå forrest. Bevægelserne er
mere kraftfulde og kortvarige. Tyge kunne ikke
give en entydig opskrift på, hvordan fremtidens
foreningsstruktur vil se ud, men opfordrede til,
at man lokalt fandt en form, hvor alle foreninger
kunne mødes. Herved kunne man undgå, at man
lokalt vil trække i forskellige retninger og lægge
beslag på de samme ressourcer.
Efter indlæg om foreningsformer blev de fremmødte inddelt i flere diskussions- og arbejdsgrupper. Her blev der sat fokus på værdier, ressourcer
og ønsker for lokalsamfundet. Ideerne var mange,
opfindsomheden stor og diskussionerne gode – alt
sammen tilsat kaffe, øl, vand og snacks.
Ideerne strakte sig bredt f.eks. fællesspisning, julebelysning, fælles informationsplatform, bådhus og
toilet ved Ulbækhus samt nytårskur mellem foreningerne og B.E.A.T.
B.E.A.T. er forkortelsen for Bredal, Engum, Assendrup og Tirsbæk Bakker og angiver navnet på den
nødvendige helhedsplan, som indeholder udbyg-

Bredal
Ca. 650 indbyg.

Ca. 120 indbyg.

-Vuggestue
-Børnehave
-Skole
-Specialskole
-Forsamlingslokale
-Kirke
-Idrætsfaciliteter

Engum

Oplyst cykelsti ?

Rundkørsel
Tunnel

Assendrup

Kommende
boligområde

Kommende
boligområde

Ca. 200 indbyg.

Kommende
boligområde

Tirsbæk Bakker
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ning af Engum Skole, børnehave, vuggestue,
sportshal, foreningslokaler, motionsfaciliteter,
hobbyrum m.v.
Der blev endvidere sat navne på nogle initiativtagere, som skal gå videre med ideerne.
De nye ideer vil nu blive tilføjet lokalrådets idébank.
Lokalrådet vil gerne takke for et utrolig flot fremmøde og det store engagement samt ikke mindst
alle de gode ideer, som kom på bordet denne aften.
Vi glæder os til at udvikle vort lokalsamfund sammen med jer alle !
Trafiksikker skolevej på Tornsbjergvej
Lokalrådet har rettet henvendelse til teknisk forvaltning for statusopdatering på projektet.
Lokalrådet har fremsendt et kortbilag til teknisk
forvaltning med angivelse af ønske om, at der
ikke alene etableres en selvstændig cykelsti mellem Juelsmindevej og Engum, men at denne også
udstyres med belysning, så den kan benyttes hele
døgnet og hele året.
Forvaltningen svarede, at man var bevidste om
ønsket om belysning, og at man stadig forsøger
at finde de ekstra penge, som de mener, en cykelsti er dyrere end en såkaldt ”2 minus 1 ”vej på
strækningen.

Kommunen vil forsøge at finde de ekstra penge
ved at optimere projektet for rundkørslen og tunnelen under Juelsmindevej. Eksakt timing kendes
ikke p.t.
Trafiksikkerheden får netop nu et stort løft i
Assendrup med etableringen af lysregulering, fodgængerfelter og cykelbane. Lokalrådet har rettet
henvendelse til teknisk forvaltning for statusopdatering på projektet.
Forvaltningen oplyser, at arbejdet forventes færdiggjort januar 2019. Lysreguleringen er en kompensation for den erstatning, som Banedanmark
har ydet til Vejle Kommune i forbindelse med den
planlagte nedlæggelse af jernbanebroen på Skibsholtvej. Banedanmark skal ved nedlæggelsen af
jernbanebroen etablere en vejforbindelse mellem
Ulbækhusvej og Skibsholtvej - en forbindelse, der

Rundkørsel og tunnel på Tornsbjerg
udføres inden sommer 2019.

FOTO: GUNNAR SKIBSHOLT
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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
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måske kan rejses tvivl om grundet en lignende sag
fra Vejen, der p.t ligger til vurdering hos Kammeradvokaten.
Den store idé.
Vejle Kommune har ligesom sidste år også i år en
konkurrence, som de kalder ”Den store Idé”,
hvor den eller de bedste ideer præmieres med en
samlet præmie på 500.000 kr.
Lokalrådet har valgt at deltage med et ønske om
at etablere en info-skærm ved Engum Skole. Vi
forsøger at tilpasse vore kommunikationskanaler
bedst muligt. Det er ikke alle, som kommer forbi
foreningernes hjemmesider eller facebook-sider
for at læse lokale nyheder. Skiltet kunne være et
supplement hertil - og et mere direkte og aktuelt
kommunikationsmiddel.Formålet med skærmen
er at nå ud til flere borgere med nyheder fra alle
lokalområdets foreninger, skole, kirke osv.

Kommunen har oplyst, at der i alt er modtaget 13
ansøgninger til ”Den store Idé ”, hvoraf der udvælges 3-5 ideer til videre vurdering, inden en eller
flere ideer præmieres i april 2019.

ÅRSMØDE I LOKALRÅDET
TIRSDAG DEN 2. APRIL KL 19.00
I KONFIRMANDLOKALET.

Kommunikationskanaler i Engum Sogn
Kommunikation til medborgerne er essentiel, så vi får skabt transparens for de mange gode tiltag,
der er i sognet. Her følger en oversigt over de mest anvendte kanaler:
Trykte medier
Sogneblad hvert kvartal

Hjemmesider
www.engum-skole.dk

Lejlighedsvise flyers, der
omdeles

www.engumsogn.dk
www.engumkirke.dk

www.engum-ui.dk
Plakater i lygtepælene

Facebook-sider
Engum Skole Engumhus Skole & Engum Børnehave
Engums Venner
Engums Venners Koncertgruppe
Engum Sogn
Engum Kirke
Børnekoret Engum Kirke
Spirekoret Engum Kirke
Kirkekoret Engum Kirke
Engum UI
Diverse hold-sider
Engum Byttebørs
Engums Kreative Kvinder

*) og hvem ved, måske følger en info-skærm i vores område ;-)
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Tømrermester

Carsten Damgaard

Tel.: 2029 5154
Fax: 7589 9501

Bytorvet 30 . Hedensted

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

Karen Hansen Lyse
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.
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Registreret Revisor og indehaver
Erhvervsvej 2
8721 Daugård
Tlf.: 7589 6066

WWW.R-I-D.DK
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Aktivitetskalender
6. til 13. jan. IM evangelisk alliance uge*
8. jan. 20.00 – 21.30 Opstart på tirsdags 35+mandehørm
i gymnastiksalen.
9. jan. 19.00 Lokalrådsmøde i konfirmandlokalet.
9. jan.
IM Bedemøde*
16. jan. 19.30 IM møde*
19. jan.
U16 Drenge Liga 2 – træningskamp
20. jan.
U14 Piger – indendørs stævne
23. jan.
IM Bibelstudie i hjemmene*
26. jan.
U11 Drenge – kunstgræsstævne
27. jan.
U12 Piger – kunstgræsstævne
30. jan.
IM Filmaften*
2. feb.
3. feb.
6. feb.
6. feb.
19. feb.
19. feb.
20. feb.
27. feb.

19.00
19.30
19.00
20.00
19.30

1. mar. 10.00
2. mar.
6. mar. 19.00
6. mar.
13. mar.
20. mar. 19.30
27. mar. 19.30

SIDSTE FRIST
for indlevering
e
af stof til næst
nummer er

MANDAG
19
18. MARTS 20

s til bladet
Indlæg og foto
mail:
bedes sendt på

U16 Drenge Liga 2 – træningskamp
r.dk
U14 Piger – træningskamp
hhha@jfmedie
Lokalrådsmøde i konfirmandlokalet.
IM møde*
Lokalhistorisk aften / generalforsamling på Engumhus.
Senior træningsstart på MH Park, Hedensted
IM Generalforsamling*
IM Bibelstudie i hjemmene*
Start på tilmelding til fodboldskolen
U16 drenge Liga 2 - træningskamp
Lokalrådsmøde i konfirmandlokalet.
IM Kredsmøde*
IM Bibelstudie i hjemmene*
IM møderække*
IM møderække*

2. april 19.00 Lokalrådets årsmøde i konfirmandlokalet
6. april
Fodboldens dag på Engum Stadion.
13. – 16. juni
Uge 27:

DEADLINE

Sommerfest i EUI
Fodboldskole

* Se mere inde i bladet

Vinterdag på Assendrup Østermark
FOTO: GUNNAR SKIBSHOLT

