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DETTE FOTO FRA TORNSBJERG
- BLOT ET PAR ÅR GAMMELT - ER ALLEREDE HISTORIE
Væk er gården ”Julianebjerg” og de grønne marker. Meget ændrer udseende i disse måneder med ny vej 
og cykelsti forbi Jonna Christensen - rundkørsel og tunnel ved Juelsmindevej - og et kommende videre 
forløb af vej og cykelsti til Engum. Ifølge projektchef, Carsten Friis, Vejle Kommune, sættes færdigstøbte 
elementer til tunnel på plads ved hjælp af store kraner onsdag den 10. april - og 8 uger senere er rund-
kørslen færdig.
Alt sammen et resultat af udviklingen… Engum sogn er med lyskryds, ny infrastruktur og Tirsbæk Bakker 
rykket endnu tættere på Vejle. TEKST/FOTO: GUNNAR SKIBSHOLT                                                                              



 

SogneBladet

ENGUM UI´S 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 klar med et stort og varieret 
program til årets sommerfest. Sommerfesten 
foregår fra torsdag den 13. juni til søndag den 16. 
juni, så sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Programmet er ikke helt på plads endnu, men føl-
gende kan nævnes.
Torsdag løbes Engumløb. Fredag er der gadefod-
boldfodbold og E-sport. Lørdag er der petanque, 
masser af børneaktiviteter, turneringskampe i 
fodbold 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 400 fodboldspillere fylder 
banerne.
Alle dage er der selvfølgelig gang i boderne, hvor 
der er mulighed for at købe mad og drikke. 

Engum UI håber at festen lørdag aften kan blive en 
festlig begivenhed, som alle har lyst til at deltage 
i – en god mulighed for en udvidet gadefest og/
eller en god mulighed for at lære nye mennesker 
fra sognet at kende.

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. 

UDGIVER:
Engum UI . Engum Møllevej . Tlf. 7589 5806
I samarbejde med klubber og foreninger
i Engum sogn.

ANSV. REDAKTØR:
Hans-Henrik Dam Hansen, Tirsbækvej 14,
Assendrup, 7120 Vejle Øst. Tlf. 2330 5981

ANNONCE-TELEFON:
Mads Petersen, 2177 1833

SIDSTE FRIST for indlevering af stof til næ ste
nummer TIRSDAG 18. JUNI 2019
Materiale til bladet bedes sendt på mail:
hhha@jfmedier.dk

De fremførte synspunkter er forfatternes
og deles ikke nødvendigvis af redaktionen.

Tryk: Tinglev Bogtrykkeri

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. 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
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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 2019-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.

Træningen mange forskellige steder i årets første 
måneder går ud over det sociale aspekt, hvilket 
særligt i år har medført at flere spillere har været 
usikker på deres fodboldengagement i Engum UI. 
Dette har betyder mange møder, frustrerede træ-
nere, men forhåbentlig er Engum UI stadig klar 
med tilstrækkeligt antal spillere på de enkelte hold.

For til stadighed at tilbyde gode vilkår i Engum UI 
har en projektgruppe arbejdet med muligheden for 
at anlægge en kunstgræsbane på Engum stadion. 
Der ligger et færdigt projekt, som dog ikke i første 
omgang fandt støtte i kommunens kulturudvalg. 
Kommunen tager ansøgningen op igen i forbin-
delse med efterårets budgetforhandlinger.

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: tinaogallan@email.dk

SENIOROLDBOYS OG MOTIONSFODBOLD
Der har været samtræning med Bredballe hele 
vinteren på kunstgræs og flere spillere er allerede 
i overraskende god form.
Senioroldboysholdets kampe starter mandag den 
8. 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. 2991 1765
Søren Sønderskov, tlf. 4084 4666

FODBOLD FOR KVINDER
Forår = fodbold. Også for kvinder. Men vi søger 
flere fodbolddamer. Uanset niveau og ambitioner. 
Vi hygger og har det sjovt, og lige nu mangler vi 
spillere. Så vær med til at holde gang i dit lokale 
foreningsliv.
Mød op til Sportens Dag i Engum UI lørdag den 
6. april kl. 10.00 til en omgang damesenior hyg-
gebold, og se om det er noget for dig. 
Kontakt Louisa Rasmussen på tlf.:28 51 99 55 for at 
høre mere, eller find os på Facebook under navnet 
Engum UI Damesenior.

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 2019
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UNGDOMSFODBOLD
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 træ-
nere.

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 28. juni 
til 30. juni.

Engum UI håber i løbet af foråret at kunne afvikle 
et pigefodboldarrangement med henblik på at få 
flere pigespillere i foreningen.

Betty Thrane fortsætter også i 2019 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 – 
2011. 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 og 8-mands med 3-5 stævne 
i løbet af foråret. 11-mands holdene spiller kampe 
hver uge med start i begyndelsen af april. 

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.

PETANQUE
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. 2163 4739

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 2019.

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 400 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. 
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lørdag 6. april fra kl. 09.30
inviterer Engum Ui til

SPORTENS 
DAG

Engum UI er på græs igen... 
 
kl. 09:30 Træning for alle hold (ny trænings- 

metode: kinetik ved Martin gertz)

 kl. 10:30 Martin gertz, kinetik 
fortæller om metoden

kl. 11:00 indvielse af nyt byggeri 

kl. 12:00 foredrag med en af danmarks mest 
kendte kommentatorer flemming Toft

kl. 14:00 Serie 3 kamp

TuTTen
er åben med
øl/vand og
euI-pølser

euI
e-sporT
spIller

 I vorT nYe
loKale graTIs

Hoppe-
borg

Flemming
”HUTLIHUT” Toft
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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.

EUI TAKKER SPONSORER
Hermed en stor tak fra EUI til de mange velvil-
lige sponsorer, der er med til at sikre et stort EUI 
aktivitetsniveau og gode faciliteter for foreningens 
medlemmer:
Bredal Kro - EuroSteel - Bredal Auto - FL Smede 
-  Sport 24 - Hobby - Mariesminde - Lars Bank -
Daugaard El - Lillevang - Bøgelund - Kraft Biler - 
Land / Fritid - Cafe Cozy - Middelfart Sparekasse -
Mdvm Ejendomme - Lindved EL - Landbrugsmæg-
lerne - Sportigan Hedensted - Sølvbjerg Shoes - E 
45 Erhverv - Tøjmand Hedensted - Midtleasing 
- Plantorama A/S - Kristine Lindgreen - Nordea 
- Beauvais -
Jelling Sparekasse Fond - OK Plus - Øllegaard Trans-
port - Life Guide - Alm Brand - OK - Martinsen -
Bredalle Haveservice - Bredal A/S - LGL Jord - Tøm-
rermester Michael Andersen

Endvidere tak til følgende sponsorer i forbindelse 
med Cirkus 2018:
Allan Hansen Biler - Gunnar Skibsholt - Maskinfa-
brikken Bredalle - EuroSteel

Ønsker du også at støtte EUI – så ret henvendelse 
til sponsorudvalget:
Martin Hjort tlf 24269286, Michael Larsen, tlf 
40270166 eller Mads Petersen tlf 2177 1833.
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Åbningstider: torsdag-fredag kl. 15-18
 Lørdag, søndag og helligdage kl. 9-16

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

                SkærtorSdag den 18. april åbner vi  for Salg af
                           

Sommerblomster
Gartneriet eGelund
         - Dit lokale Gartneri

Er der interesse for cykelmotion på MTB?
Flere lokale kræfter er allerede i gang… Hvad skal der til for også at få dig med?
Oplev hygge og socialt samvær med andre fra lokalområdet på et uforpligtende niveau.
Kontakt til Nicolai Matzen på tlf. 2299 7437 eller matzennicolai@gmail.com TEKST/FOTO: GUNNAR SKIBSHOLT                                                                              
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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 Hjemmesider Facebook-sider 

 
Sogneblad hvert kvartal 
 
Flyers, der omdeles 
 
Plakater i lygtepælene 

www.engum-skole.dk  

www.engumsogn.dk 

www.engumkirke.dk  

www.engum-ui.dk 

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

  

 
 
 
 

 
 

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:
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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

Din hjælp ER nødvendig!
Dit lokalarkiv tager gerne imod,
hvad du ligger inde med af papirer,
fotogra� er, lydbånd, video� lm 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!

APRIL MAJ JUNI 2019
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Engum Sogn

PROGRAM FORÅR 2019
BREDAL INDRE MISSION

APRIL: 
Onsdag 3.: Bibelstudie i hjemmene
Onsdag10.: Vores egen aften .. optakt til påsken
Onsdag 24.: Møde med Frank Kristensen, ELM      
 Emne: Jonas bog – En ulydig profet 
 og en nådig mand.

MAJ: 
Onsdag 1.: Bibelstudie i hjemmene
Onsdag 8.: Møde med
 Hans Jørgen Hansen, Hedensted.
 Emne: Menigheden i bibelsk
 perspektiv
Onsdag 22. + Torsdag 23.: Stormøder i Vejle
 Missionshus m. Carsten Vang,
 lektor ved menigheds fakultetet.
 Program følger
Lørdag 25.: Årsmøde for Indre Mission
 afholdes i Skive - se link:
http://indremission.dk/aarsmoede/velkommen/

JUNI
Onsdag 12.: Bibelstudie i hjemmene
Onsdag 19.: Walk and talk med Gunnar
 Skibsholt. Vi mødes på parkerings-
 pladsen ved Ulbækhus kl. 19.00

I løbet af sommeren afholdes der bibel camping på 
Mørkholt. Der er programmer for alle aldre.
Se linket nedenunder 

http://bibelcampingmorkholt.dk/
bibelcamping-2019-mm/

Hvor der ikke er anført andet, 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: 24. april og 8. maj.
Bibelstudie grupper: hvis man skulle have lyst til 
at være med kan du kontakte Merete på tlf. 2984 
6366.

Alle er velkomne. 
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Mangt og meget er sket de sidste 18 måneder. Konkret kan vi nu se, at tanker bliver til 
handling i vores lokalområde. Infrastrukturen ændrer sig markant i denne tid, og det er 
resultatet af det vedholdende arbejde med at overbevise kommunen om, at værdien af 
trafiksikre løsninger er med til at styrke grundlaget for skole og EUI. Vores institutioner, 
sportsklub og foreninger har meget at byde på, og sammen former vi fremtiden. 
Tænk stort - Start lokalt.

Lokalrådet inviterer endnu en gang til dialog med borgerne for at gøre status, diskutere 
nye behov og tiltag. Det gør vi allerbedst med dig som deltager. Måske har du også selv 
gjort dig tanker om at være med til at forme fremtiden. Lokalrådet byder gerne 
velkommen til nye ansigter. Vi løfter i flok, og allervigtigst er det lysten til at gøre en 
forskel, der driver os fremad. Der er brug for dig! 

BORGERMØDE
Tirsdag 2. april 18.30

Udvikling
Tirsbæk Bakker v. Morten Hansen

Natur
Stier og ophold v. Vejle Kommune

Helhedsplan
Skole, børnehave og hal i Engum

 i Engumhus - med gratis øl, vand & sandwich
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Et postkort afsendt 
18. januar 1932... 
...viser Assendrup med et T-kryds.
Til venstre (bag drengen) kommer 
vejen fra Daugaard og deler sig 
t.v. mod ”Assendrup-nederby” og 
Tirsbæk / Bredballe med Assendrup 
skole liggende på tværs bagerst 
i billedet. Børnene står på den 
del af vejen, der t.h. drejer mod 
”Assendrup-overby” og Engum. Huset 
t.h. tilhørte købmand Hermannsen 
og blev fjernet, da vejen fra Daugaard 
i 1940’erne blev ført videre gennem 
Assendrup ud til Horsensvej.

Et billede fra begyndelse af 1950’erne...
...af det nyetablerede vejkryds med Henrik Kristensens hvide hus og en fin udsigt ned over 
Assendrup Østermark til fjorden - længe inden opførelse af det nye boligkvarter, Østervang.
T.h. et billede af vejkrydset i 1958  med det videre forløb af Juelsmindevej med Arne og Gunnar 
Kristensen’s drivhuse til højre for vejen og Tornsbjerg i baggrunden.

Historisk dag i Assendrup
Der er dækket op i Villy Jørgensen’s have til en for Assendrup historisk dag med indvielse af 
lysregulering af krydset den 22. februar 2019. Tekst/foto: Gunnar Skibsholt
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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 2019



SogneBladet14

Engum Sogns Lokalhistoriske Forenings Årbog er på gaden
Årbogen 2019 er på 100 sider i A4 format og koster 125 kr.
Indeholder både helt nyt og ældre stof med mange billeder – i alt 14 forskellige indlæg.
Kan købes ved henvendelse til Gunnar Skibsholt 2016 7320 / sms / skibsholt@gmail.com
eller på Vejle Stadsarkiv.

Nye lokaler til Engum Sogns Lokalhistoriske Forening
Lokalhistorisk forening indretter nye lokaler i seniorbolig Engum Møllevej 5A med åbningstider
- se hjemmeside på www. engumsogn.dk

eller på Vejle Stadsarkiv.

KUN kr.

125.-
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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 og  
Anette Dam Jacobsen 
 

Godkendte revisorer 
 

Erhvervsvej 2 
8721 Daugård 
 

Tlf.: 7589 6066 

APRIL MAJ JUNI 2019



 

Aktivitetskalender DEADLINE

SIDSTE FRIST

for indlevering

af stof til næ ste

nummer er

TIRSDAG

18. JUNI 2019

Indlæg og fotos til bladet

bedes sendt på mail:

hhha@jfmedier.dk

 3. april 19.30 IM Bibelstudie*
 2. april 18.30 Borgermøde på Engumhus
    med gratis øl, vand, sandwich.
    Udvikling: Tirsbæk Bakker v. Morten Hansen
    Natur: Stier og ophold v. Vejle Kommune
    Helhedsplan: Skole, børnehave
                          og BEAT hal i Engum                                       
    Ideudvikling: Prioritering af ideer, projekter
 6. april    09.30 Fodboldens dag i EUI med kinetik træning
    10.30 Om ny Kinetik træning
    11.00 Indvielse af nyt byggeri
    12.00 Flemming ”Hutlihut” Toft foredrag
    14.00 Serie 3 kamp: Engum UI - Hatting/T
10. april 19.30 IM Vores egen aften*
 18. april 17.00 Fællesspisning i konfirmandlokalet.
    Tilmelding, se kirkebladet.
 24. april 19.00 IM møde med bedemøde*

 1. maj 19.00 Åbent lokalrådsmøde i konfirmandlokalet.
 1. maj 19.30 IM Bibelstudie*
 8. maj 19.30 IM møde med bedemøde*
22. og 23. maj IM Stormøder i Vejle Missionshus*
 25. maj  IM Årsmøde i Skive*

 1. juni 19.00 Åbent lokalrådsmøde i konfirmandlokalet.
12. juni 19.30 IM Bibelstudie*
 13. - 16. juni Engum UI Sommerfest
 15. juni  Engum Løbet
 15. juni  Fællesspisning, fest i EUI teltet i forbindelse med sommerfesten.
    Afholdes i weekenden lige efter pinse. Program følger.
 16. juni 10..00 – 17.00 DGI Engum Cup – stort fodboldstævne
 19. juni 19.00 IM Walk and Talk*
 20. juni 10.00 – 17.00 Sogneudflugt – Tilmelding, se kirkebladet. Detaljeret program senere.
 23. juni 20.00 EUI Sankt Hans Ulbækhus. Båltale ved sognepræst Michael Berghof.
28. – 30 juni Kerteminde Cup
Uge 27  09.00 – 15.00 Fodboldskole

* Se mere inde i bladet

Martsdag 2019 på Tornsbjerg
FOTO: GUNNAR SKIBSHOLT


