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FÆLLESSKABER
En af sognets styrker er sammenhænge og fællesskaber på tværs af… forskellighed.
Sådan er sognet sammenkittet gennem en lang årrække - og det er også målet for fremtiden.
Sammenhænge og fællesskaber kræver åbenhed, imødekommenhed, tolerance og velvilje for at lykkes… på trods af forskellighed. Sognet har mange fællesskaber…
nogle mere kendte og synlige end andre… alle er afgørende for sognets sammenhængskraft.
Skole, kirke, idrætsforening, traditioner, foreninger, kredse, klubber og samlinger…
og nu nye beboere i Tirsbæk Bakker. Mød frem, når der inviteres…
mød nye beboere og vær åben… og giv nu og da en frivillig hånd med…
Det skaber sammenhænge og fællesskaber. TEKST/FOTO: GUNNAR SKIBSHOLT
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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. 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
ENGUM UI´S 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.
GYMNASTIK
Engum UI er glade for igen at have gymnastik på
programmet.
Fra mandag den 2. september til mandag den 30.
marts 2020 kan børn i alderen 3-7 år udfolde sig i
gymnastiksalen på Engum Skole.
Mangeårig gymnastikinstruktør Anna-Marie Jensen fra Bredballe er instruktør for de to hold,
Engumfrøer og Engumtrolde
Engumfrøer omfatter aldersgruppen 3-5 år og træner mandag kl. 16.15 – 17.00
Engumtrolde omfatter aldersgruppen 4-7 år og
træner mandag kl. 17.15 – 18.00.
Pris kr. 350 inkl. t-shirt.
Tilmelding skal ske direkte til Anna-Marie på tlf.
2236 8132 eller mail kamjensen@stofanet.dk.
Der er plads til 20 børn på hvert hold.
Nærmere oplysninger kan også fås hos AnnaMarie Jensen.
FODBOLDAFDELINGEN
Seniorfodbold:
Efter nogle fantastiske sæsoner for seniorfodbolden i Engum UI, heraf to lige ved og næsten oprykninger til serie 2, er vi i Engum UI også ramt af unge
der flytter efter studier, børn der tager tid, hvilket
har betydet at forårets turnering er gennemført
med en smal trup, der ydermere har været ramt af
skader. Resultatet er derfor nedrykning til serie 4.
Senioroldboys
Senioroldboys +40 har i foråret deltaget i DGI´s
11-mands turnering med blandet succes.
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Holdet fortsætter i samme turnering i efteråret.
Der er fast kampdag om mandagen. Kontakt Søren
Johansen på tlf. 2991 1765 for nærmere oplysninger. Der er plads til flere spillere på holdet.
Fodboldfitness
Du behøver ikke at være fantastisk til fodbold, bare
du har lyst til frisk luft og godt kammeratskab, så er
du velkommen hver onsdag aften kl. 19.30 til legen
med fodbolden. Træningsstart efter sommerferien
den 7. august. Kontakt Søren Sønderskov på tlf.
4084 4666 for nærmere oplysninger.
Ungdomsfodbold
I foråret 2019 har Engum UI haft 11 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.
Som afslutning på forårssæsonen har vi haft tre
hold med til Kerteminde Cup.
Også i år er der fodboldskole i Engum. 72 deltagere
træner under ledelse af 11 instruktører mandag til
fredag i uge 27.
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.
Indleder samarbejde med Hedensted
U15 drenge: Træner mandag og onsdag
kl. 17.00-18.30. Træner Morten Krogh
U15 piger: Træner tirsdag og torsdag
kl. 17.00 - 18.30. Træner Jesper Jørgensen.
U14 drenge: Træner mandag og onsdag
kl. 17.00 – 18-30. Træner Claus Brødsgaard.
U13 piger: Træner tirsdag og torsdag.
Trænere Lars Pedersen og Kristian Liltorp.
U12 drenge: Trænere Ebbe Weng, Jesper Stisen
og Carsten Nielsen
U11 drenge: Trænere: Allan Lykkebak,
Claus Nielsen og Rasmus Caspersen
U10 drenge og piger: Frederik Krogh
U8 og U9 drenge og piger: Trænere:
Carl Sønderskov, Jonas Linnet, Malthe Hvam
U6 og U7 drenge og piger: Træner Jesper Stisen.
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. 2246 3137.
PETANQUE
Engum UI har nogle fine petanquebaner 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 foreningen
har også kugler, som kan lånes.
Kontakt Villy Madsen for nærmere oplysninger,
tlf. 216 34739.

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
2019
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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 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.
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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.
VINTERAKTIVITETER 2019/2020
Gymnastik
Anna-Marie Jensen starter to børnehold i gymnastiksalen på Engum Skole - Engumfrøer og
Engumtrolde. Første træningsdag er mandag den
2. september. Kontakt Anna-Marie Jensen på tlf.
2236 8132.
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 6. september. Kontakt Søren Johansen
på tlf. 2991 1765 for nærmere oplysninger.
Andre aktiviteter
Bestyrelsen er behjælpelig med opstart af andre
vinteraktiviteter, hvis nogen har ønsker hertil.
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EUI SIGER TAK FOR OPBAKNING
TIL ÅRETS SOMMERFEST!
Nuvel, bygerne truede, men såvel Engum løbet
torsdag med deltagelse af 160 løbere – spændende
og festlig gadefodbold fredag aften og det store
DGI Engum Cup om søndagen - var begunstiget
af fint vejr.
Lørdagens udevejr var mere trist for fodboldspillere og tilskuere. Petanque spillerne havde trods alt
halvtaget ved klubhuset at krybe i ly ved…
Heldigvis kunne man så søge til teltet, hvor der
formiddag var ansigtsmaling m.v. og om eftermiddagen klovneri og ballondyr for børn – kreativ og
herlig underholdning.

Allerede fredag aften – efter kåring af vinderen
af gadefodbold - var teltet velbesøgt i forbindelse
med en imponerende opstilling af grej til E-sport og
Counter Strike turnering, der sluttede hen under
midnat.
Også lørdag aften var der brug for al pladsen i teltet,
der i år var udvidet med et ekstra segment.
Cafe Cozy fra Hedensted sørgede for tapas menu og
Claus for lækker dessertkage til de ca. 100 voksne
og 50 børn, der gav høj stemning i teltet. Sidste del
af aftenen blev afviklet festligt til musik af Metropol med lokale Søren Sønderskov ved trommerne.
Søndag var der stort rykind til Engum Cup – vejene
i Engum var tæt besatte af biler til og fra.

JULI AUGUST SEPTEMBER 2019
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Ved middagstid var der så mange præmieoverrækkelser i Canopy, at man næppe kunne skære sig
igennem den tætte opstilling af forældre, der tiljublede og fotograferede de stolte børn med præmier
overrakt af Claus Brødsgaard - alle er jo vindere her
i Engum! – sekunderet af Junior, der havde mere
end travlt med at bære præmier frem.
Lene Brødsgaard havde taget opstilling udenfor
Canopyen med et velbesøgt lykkehjul – et alternativ til Bimmers nøglespil. De frivillige hænder i
tutten og boderne havde – som altid – også travlt
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om søndagen – en del havde allerede taget en tørn
de foregående dage. Sommerfesten står og falder
med sponsorer og frivillige hænder – og så selvfølgelig opbakning fra sognets beboere.
Tak fra EUI til alle!
Sker der en evaluering med henblik på inspiration
og nye tiltag? Ja, næste år fylder EUI 100 år!
Du kan være med til at komme med forslag til
100 års jubilæet. Skal vi have de gamle fotos og
anekdoter frem? Opvisningskampe og gensyn med
tidligere lokale unge? der nu er spredt for alle vin-
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de? Byråd / udvalg versus VB oldboys eller lign.?
Oldboys landshold eller politikere?
Hvad skal der ske gennem de 3-4 dage, det tager at
fejre den gamle klub? Vin-Otto? Andet?
Kom med ideer!
Allerede nu tænkes der på at supplere Engum løbet
med en ekstra udfordring – spændende.
Et er sikkert – der bliver næste år behov for endnu
flere frivillige hænder til at afvikle jubilæumsdagene.
Så, kære alle forældre til glade fodboldpiger- og
drenge – vær klar til at give en hånd med.
EUI ønsker alle en god sommer.
G.S.

MERE FRA BESTYRELSEN
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 11. – 14. juni 2020, så reserver allerede nu disse dage. Engum UI har 100 års jubilæum
næste år, så mon ikke alle kan se frem til nogle
specielle dage.

JULI AUGUST SEPTEMBER 2019
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Emne: Høst i en kristen sammenhæng.
Samt lokale kræfter medvirker.

Engum Sogn

Tirsdag den 1. oktokober
- efterårsmøde i Jelling, Frede Ruby Østergård,
generalsekretær i Promissio.

PROGRAM EFTERÅR 2019
Bredal Indre Mission

Torsdag den 3. oktober
- efterårsmøde i Vejle, Jens Medom Madsen, generalsekretær i IM

Onsdag den 14. august
- arbejdsaften kl. 19.00

Onsdag den 9. oktober
- bibelstudie i hjemmene

Onsdag den 21. august
- bibelstudie i hjemmene
Onsdag den 28. august
- Forkynder & samfundskonsulent Brian Madsen,
Vejle
Emne: hvorfor er lykken så lunefuld? Hvorfor er
glæden så kort? Denne sang spejles til Jeremias
bog.
Onsdag den 4. september
- Sogne præst Michael Berghof, Engum
Emne: Mit livs og troshistorie - en introduktion
af Engums nye præst.
Onsdag den 11. september
- bibelstudie i hjemmene
Onsdag den 18. september
- Jan Rasmussen, korpsleder i Frelsens hær
Fredag den 20. september
- bowling aften. (nærmere info. Senere)
Onsdag den 25. september
- Præst v. Sindbjerg Kirke, Helga Døssing Bendfeldt
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Onsdag den 16. oktober
- efterårsferie.
Onsdag den 23. oktober
- sognepræst i Øster Snede, Anders Dalgård
Onsdag den 30. oktober
- Cecilie Thams Nord Hansen.
Emne: En bibelvandring med Jesus ud fra
www. El- camino.dk, samt snak ved bordene.
Hver der ikke står andet skrevet, 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
bede møde kl. 19.00
Datoerne er: 28/8 – 25/9 – 30/10
Bibelstudie grupper:
Hvis man skulle have lyst at være med,
kan man kontakte Merete på tlf. 29 84 63 66.
Alle er velkomne.
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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’
JULI AUGUST SEPTEMBER 2019
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Landsbyordningen
i Engum
VÆRDIBEGREBER I DAGLIGDAGEN
I Landsbyordningen i Engum arbejder vi for at
gøre vores fire værdibegreber synlige og levende
i dagligdagen.
De fire begreber er fællesskab, trivsel, ordentlighed og høj faglighed. På det seneste har særligt
begrebet fælleskab været i centrum. Helt konkret
har vi taget fat i vores morgensamling, som afholdes to gange om ugen for alle i Landsbyordningen
og de forældre, som har tid og lyst til at deltage.
I forhold til morgensamlingen vil vi gerne skabe
en større følelse af samhørighed og en følelse hos
alle af, at de er vigtige for det fællesskab, som man
er en del af, når man synger sammen. Nogle gange
er det egentlig blot lavpraktiske løsninger der skal
til, således også i dette tilfælde. Vi har simpelthen
”vendt” morgensamlingen på den anden led, så alle
børn og voksne nu sidder / står tættere sammen og
dermed kan høre og mærke hinanden.
En morgensamling indeholder sange, lidt læring,
beskeder og ofte en lille rytmisk dans og varer i
10-20 minutter.
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Vi har dygtige musiklærere, som spiller klaver eller
guitar hvilket er med til at højne det musikalske
niveau betragteligt. Det hele er med skabe et fællesskab og kitte børn og voksne i Landsbyordningen sammen.
Den nye forbindelsesvej og sikre skolevej mellem
Tirsbæk Bakker og Engum tager form og er jo også
en måde af skabe fællesskab på. Tunnelen under
Juelsmindevej for gående og cyklister er lagt ned
og rundkørslen ligner efterhånden – en rundkørsel. Vi glæder os til at være med til at festligholde
indvielsen af dette flotte projekt engang efter sommerferien.
Nogle gange er det ikke så meget der skal til for at
værdierne får liv. Det håber vi også at de nye børn,
som starter efter sommerferien mærker. Både de
som er bosat i Engum/Bredal/Assendrup og de som
er bosat i Tirsbæk Bakker. Vi glæder os i hvert fald
til at byde jer alle velkommen i august.
Med ønsket om en god sommer fra os alle i Landsbyordningen.
Lone Villemoes

SogneBladet

Engum Sogns
Lokalråd

AT VÆRE MED PÅ BEATET…
Fremtidens moderne landsby i Engum:
Vuggestue, børnehave, skole, idrætshal,
samlingssted og fællesskab…
Frivillige fra flere lokale foreninger og engagerede
borgere var onsdag den
19. juni samlet på Engum Skole til opstartsmøde i
en arbejdsgruppe, der sammen med sognets borgere skal medvirke til at udforme et lokalt svar
på fremtidens landsby i Engum med udbygning
af vuggestue, børnehave, skole, samlingssted og
idrætshal.

Et projekt kaldet BEAT - som er forbogstaverne i
Bredal-Engum-Assendrup-Tirsbæk Bakker.
Aftenen blev ledet af konsulent fra DGI Lokaludvikling, Lise Grønbæk, som tidligere har hjulpet
andre landsbysamfund med at udarbejde helhedsplaner.
Den fornyede infrastruktur med tunnel under
Juelsmindevej og en kommende belyst cykelsti
mellem skoledistriktet i Tirsbæk Bakker og Engum
Skole er vejen nu bogstavelig talt banet for en kommende udvidelse af Landsbyordningen i Engum
(vuggestue, børnehave, skole og specialskole), men
giver også næring til et mangeårigt ønske om en
idrætshal – et lokalt samlingssted.
”Ambitionen er at udføre et gennemarbejdet og
realistisk bud på, hvordan Engum Skole med tilhørende faciliteter skal se ud i fremtiden. Vi vil
være undersøgende på, hvilke behov borgerne i
BEAT- området har, og hvad de efterspørger,” udtaler initiativtager til BEAT-gruppen Jens Økter - og
fortsætter: ”Vi vil ikke bare tegne en stor forkromet helhedsplan med alle tænkelige faciliteter - det
kunne vi sagtens gøre, men vi vil hellere i samarbejde med Vejle Kommune bruge vores kostbare
frivillige ressourcer på en gennemarbejdet, realistisk og lokalforankret helhedsplan, som indeholder de elementer, der er behov for. Om planen så

Hvad er BEAT ? - fremtidens melodi for vækst
Bredal
Ca. 650 indbyg.

Ca. 120 indbyg.

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

Engum

Rundkørsel
Tunnel

Assendrup

Kommende
boligområde

Kommende
boligområde

Ca. 200 indbyg.

Kommende
boligområde

Tirsbæk Bakker
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indeholder en fler-funktions-hal eller blot en stor
gymnastiksal / hal må tiden vise. Personligt tror jeg
dog på, at gør vi det rigtigt ved at skabe noget nyt og
anderledes med ”kant”, som er tilpasset nutidens
behov og ønsker - så skal det nok lykkes at få en
hal til lokalområdet.”
Et vægtigt budskab fra Lise Grønbæk drejer sig
om motivation, åben proces og inddragelse af
flest mulige. Men også, at man er bevidst om, at
et sådant langstrakt projekt undervejs kan være
en udfordring for motivationen hos de frivillige i
arbejdsgruppen.
Derfor skal der være mulighed for udskiftning /
supplering blandt BEAT-gruppens medlemmer
undervejs i takt med behov for forskellige kompetencer i de forskellige udviklingsfaser.
Et andet vigtigt indlæg fra Lise Grønbæk til BEATgruppen omhandler: retning, relevans og hvorfor?
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Hvilke formål og værdier kan formuleres for lokalområdet?
Der skal nu udformes og arbejdes med en specifik,
accepteret og realistisk vision for projektet til brug
for videre kommunikation og fortælling.
Og apropos fortælling. Der blev i arbejdsgruppen
refereret til en nu 10 år gammel fortælling om,
hvad Engum Sogn står for. Om et indslag af tidligere sognepræst i Engum Preben Kok i en film
om lokalområder i Vejle Kommune kaldet ”Ti gode
historier” – (se den på YouTube).
Preben Kok tegnede dengang et meget rammende
billede af, hvordan vi i Engum sogn / lokalsamfundet opnår sammenhængskraft og helhed når der
arbejdes på tværs af forskellighederne, noget som
stadig kendetegner lokalsamfundet i dag.
”Vi er som lokalsamfund bevidste om, at vi på
mange områder ikke har nok i os selv, derfor er

SogneBladet

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.
Henvendelse:
Gunnar Skibsholt, tlf. 2016 7320
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vi nødt til at samarbejde” udtrykte Preben Kok i
filmen ved at beskrive, hvordan borgerne i Engum
Sogn med bevidsthed om egne begrænsninger –
kan opnå så meget mere…

”Vi er som lokalsamfund bevidste om,
at vi på mange måder ikke har nok i os
selv og derfor er vi nødt til at samarbejde. Det at vi er forskellige giver her hos
os sammenhængskraft.
Helheden opstår når vi arbejder på tværs
af forskellighederne - det giver os
overskud til at få visioner og tænke nyt”
Preben Kok, tidl. sognepræst i Engum
Lokalrådet efterlevede dette i forhandlinger med
Vejle Kommune: ”Hvis I vil noget med udvikling og
en hal, så kig over bakken til Tirsbæk Bakker - for
I har ikke nok I jer selv, hvis det skal lykkedes”,
lød det.
Og som bekendt lykkedes det at argumentere for
skoledistrikt, tunnel, cykelsti og ny vej til Engum,
hvormed der nu kan skabes sammenhængskraft
over bakken… Så hvorfor ikke også en hal? – et
nyt fælles samlingssted for sognets beboere.
BEAT-gruppen vil på næste møde arbejde med formulering af visioner for BEAT-projektet, og mon
ikke intentionerne bag Preben Koks formulering
får en plads her...
BEAT-gruppen ser frem til sammen med sognets
borgere, at arbejde videre ud fra ideer og inspiration fra Lise Grønbæk, DGI Lokaludvikling.
Er du interesseret i at deltage i BEAT-gruppens
arbejde, er du meget velkommen på de næste
møder, se FB / opslag – Næste møde den 2. juli kl
19 – 21 afholdes i naturteknik lokalet på Engum
Skole (det gamle læreværelse).
Hvis du ønsker yderligere informationer om
projektet og det kommende arbejde i BEATgruppen kan du kontakte Jens Økter på e-mail
jens.a@enggaard.dk eller mobil 6163 8398.
J.Ø. / G.S.
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SOGNET VOKSER…
KNOPSKYDNINGER - ELLER?
Det er svært at spå om fremtiden, og mangt og
meget kan falde anderledes ud end de fremtidsplaner - og helhedsplan 2017-29 - der arbejdes med i
byråd og forvaltning.
På borgermødet på Engumhus i november 2018,
udtalte byrådspolitiker og formand for Børne- og
Familieudvalget og næstformand for Kultur- og
Idrætsudvalget, Torben Elsig-Pedersen sig med et
lille forbehold for de prognoser, der er udstukket
for udviklingen i Engum trods fortsat stor udbygning i Tirsbæk Bakker.
Torben Elsig-Pedersen: ”Hvor stærkt vil det gå? hvornår skal I regne med en udvidelse af skolen?
Undervejs kan der blive tale om behov for knopskydninger.”
Ja, allerede i dag konstateres der behov for mere
plads og ”knopskydninger”…
Venteliste til vuggestuen - gamle pavilloner i børnehaven med utidssvarende forhold – mangel på
P-pladser ved skolen for forældre og personale –
Engumhus-skolen mangler lokaler – manglende
kontor til nye sognepræst, Michael Berghof - konfirmandlokalet i præstegården kan ikke rumme
den søgning, der er til fællesspisninger og arrangementer for børnefamilier, udbygning planlægges ...
og kunstgræsbane til Engum UI.
Bekymrende, dersom pladsmangel og utilstrækkelige faciliteter bremser ”fødekæden” og den mulige
søgning til Engum, der lægges op til med cykelsti,
ny vej til Engum og et tilhørende skoledistrikt i
Tirsbæk Bakker.
I foråret har der på Engumhus-skolen været akut
behov for knopskydning i form af at inddrage det
lille sognelokale på Engumhus til skoleformål i forbindelse med en markant øget tilgang af elever og
personale på Engumhus-skolen.
Som kompensation stiller skolen gymnastiksalen
til rådighed for større foreningsmæssige arrangementer, eksempelvis borgermøder og EUI-bankospil - dersom det store samlingslokale på Engumhus ikke skønnes at slå til. Skolen har monteret
projektor og stort lærred i gymnastiksalen og sørger for det praktiske vedr. borde og stole…
Næste knopskydning? - kommende helhedsplan?
VIGTIGT at tage del i drøftelse af behov og løsGUNNAR SKIBSHOLT
ninger!

SogneBladet

Tømrermester

Carsten Damgaard

Tel.: 2029 5154
Fax: 7589 9501

Bytorvet 30 . Hedensted

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

Karen Hansen Lyse og
Anette Dam Jacobsen
Godkendte revisorer
Erhvervsvej 2
8721 Daugård
Tlf.: 7589 6066
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DEADLINE

Aktivitetskalender

SIDSTE FRIST

Uge 26 / 27 Primo juli - Rundkørslen på Tornsbjerg
åbnes for trafik
Uge 27
Engum UI's fodboldskole
02. juli 19.00 BEAT møde på Engum skole,
gamle lærerværelse.

for indlevering
e
af stof til næst
er
er
numm

Uge 32 / 33 Primo august / skolestart - vej fra lille rundkørsel
til stor rundkørsel og cykelsti til Engum åbnes.
Uge 32
Træningstart for nogle fodboldhold i Engum UI
Uge 33
Træningstart for alle øvrige fodboldhold
i Engum UI
14. aug. 19.00 IM arbejdsaften
18. aug. 10.00 Friluftgudstjeneste med udsigt over Vejle fjord
med kaffe/ the og boller i det fri.
Udsigtspunktet ved P-plads på Skovhavevej,
sidevej til Ulbækhusvej.
21. aug. 19.30 Lokalrådsmøde i konfirmandlokalet
21. aug. 19.30 IM bibelstudie i hjemmene
27. aug. 19.00 Menighedsrådsmøde i konfirmandlokalet
28. aug. 19.30 IM møde*

02.
02.
02.
06.
04.
11.
15.
18.
20.
24.
25.

sept.
sept.
sept.
sept.
sept.
sept.
sept.
sept.
sept.
sept.
sept.

01.
03.
09.
16.
23.
30.

okt.
IM efterårsmøde i Jelling*
okt.
IM efterårsmøde i Vejle*
okt. 19.30 IM bibelstudie i hjemmene
okt.
IM holder efterårsferie
okt. 19.30 IM møde*
okt. 19.30 IM møde*

TIRSDAG
R 2019
17. SEPTEMBE
s til bladet
Indlæg og foto
mail:
bedes sendt på
r.dk
hhha@jfmedie

16.15 Gymnastikstart for Engumfrøer
17.15 Gymnastikstart for Engumtrolde
Badmintonsæsonen starter
16.30 Familiesvømning på Kirkebakkeskolen starter
19.30 IM møde*
19.30 IM bibelstudie i hjemmene
10.00 Høstgudstjeneste / familiegudstjeneste med pandekager i præstegården
19.30 IM møde*
IM bowlingaften*
19.00 Menighedsrådsmøde i konfirmandlokalet
19.30 IM møde*

November

Ny vej til Engum åbnes

* Se mere inde i bladet

Ny asfalt på Tornsbjerg i retning mod ny rundkørsel og tunnel.
FOTO: GUNNAR SKIBSHOLT

