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SKIFTENDE ÅRSTIDER
Her en stille og smuk morgen ved Ulbækhus for blot få dage
siden... ro og en lise for sjælen. Svært at slippe de lune dage nu,
hvor efteråret står for døren. Men hver årstid har sin charme –
og vi må glædes ved at bo i et sogn med en så varieret
og smuk natur. TEKST OG FOTO: GUNNAR SKIBSHOLT

BAKKER

DECEMBER

2019

LEDIGE
BADMINTONTIDER
I KIRKEBAKKEHALLEN
TIRSDAG KL. 20-21
Kontakt Peter Rothausen
på tlf. 3027 5291
for yderligere
oplysninger.
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Tryk: Tinglev Bogtrykkeri

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

100 ÅRS JUBILÆUM
Engum UI har 100 års jubilæum i 2020. Der arbejdes på forskellige tiltag for at markere dette.
I del af markeringen vil sket i forbindelse med sommerfesten, der afvikles 11. – 14. juni 2020, så sæt
allerede nu kryds i kalenderen.
FODBOLDAFDELINGEN
Vi har stadig en ansøgning om tilskud til en kunstgræsbane i Engum liggende hos Vejle kommune.
En kunstgræsbane vil være et vigtigt aktivt i forhold til fortsat at kunne udvikle fodboldafdelingen
i Engum UI.
Med starten på efterårssæsonen har vi sagt farvel
til vores to U16 hold, idet hovedparten af spillerne
er på efterskole. U19 samarbejder nu med Hedensted IF.
Ovenstående har betydet bedre plads på banerne og bedre baner, da banerne ikke er udsat for
så stor belastning, når der er færre spillere. Når
spillerne kommer tilbage fra efterskolerne vil det
derfor være rart at have en kunstgræsbane, som
kan klare belastningen af de mange hold. Ligeledes
vil en kunstgræsbanen kunne fastholde det gode
klubliv hele året rundt.
Ungdomsfodbold
Generelt har det været en fin sæson for ungdomsfodbolden i Engum UI. Vi har mange spillere til træning, vi har dygtige trænere, hvoraf en stor gruppe
har været på kursus i Life Kinetic – en træning,
som praktiseres i store klubber som Dortmund,
Barcelona og Liverpool.
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Sommerens deltagelse i Kerteminde Cup betød to
store pokaler til pokalskabet og U11 og U12 drengeholdene har i september deltaget i Vejen Cup
med fine resultater.
Efterårssæsonen slutter for de fleste officielt til
efterårsferien. De fleste hold fortsætter dog udendørs efter efterårsferien og spiller også kampe frem
til ca. 1/12. Træningen foregår i Engum, så længe
banerne tillader dette. Desuden bliver der, i samarbejde med Daugård IF, mulighed for at træne på
kunstgræs i Hedensted. De ældste årgange U14 og
U15 markerer afslutningen på sæsonen med en tur
til Søhøjlandet.
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 engumvej91@outlook.dk.
Årets fodboldskole forløb planmæssigt. Vi var
igen heldige med vejret. Tak til alle instruktører
og forhåbentlig på gensyn i uge 27 i 2020. I 2019
vil Engum UI afholde fodboldskole for årgang 2005
til 2011. Tilmelding starter den 1/3 2020.

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.
Kontakt Søren Johansen på tlf. 2991 1765 for nærmere oplysninger.
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
Brian Poulsgaard, tlf. 2524 6103,
e-mail: brian.poulsgaard@gmail.com

Seniorfodbold:
Serie 4- holdet med Anders Pedersen som træner
er efter forårets nedrykning tilbage som vinderhold og ligger med i toppen af serie 4.

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.

Senioroldboys
Senioroldboys +40 har i foråret deltaget i DGI´s
11-mands turnering med blandet succes.

Sponsorer
Engum UI har igen i år været begunstiget at nogle
velvillige sponsorer som alle skal have tak for hjæl-
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pen med flot spilletøj og træningsdragter til alle holdene. Også en stor tak til de firmaer, som har bandereklamer. Indtægten herfra har stor betydning for
driften af Engum UI.
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
GYMNASTIK
Så er gymnastikken i Engum UI i fuld gang i skolens gymnastiksal – og her er endnu et tilbud.
Anne Marie har 2 hold mandag eftermiddag – for
3–5 årige kl. 16 og for 5-8 årige kl. 17.
En stor succes! Der er nu ca. 30 børn på de to hold.
Men, mere er på vej: Melissa - der selv har et barn
på 1 år - tilbyder at lede forældre / barn gymnastik
for børn 1 – 3 år. Barnet skal selv kunne gå. Det
er ikke ikke kun mor / barn gymnastik. Ser også
gerne, at far og eller begge forældre deltager.
Planlægges til torsdage kl. 17-18 med opstart torsdag den 3. oktober. Melissa ønsker min. 7 deltagere
for at holdet bliver til noget.
Henvendelse til Melissa på mail: mreifling@live.
dk eller mobil: 3133 1671.
VINTERAKTIVITETER 2019/2020
Pentanque
Du ser måske ikke pentanque som en vinteraktivitet. Men der spilles hele året mandag kl. 19.00 på
banerne ved klubhuset. For yderligere information
kontakt Villy Madsen 7585 2900.
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. 29911765
for nærmere oplysninger.
Gymnastik
Engum UI har igen gymnastik på programmet.
Træningen foregår i gymnastiksalen på Engum
Skole. Instruktør Anna-Marie Jensen, 2636 8132.
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Engumfrøer 3-5 år, mandag kl. 16.15 – 17.00.
Engumtrolde 4-7 år, mandag kl. 17.15 – 18.00.
Der kommer yderligere et børnehold efter efterårsferien – se opslag på Engum Skole eller www.
Engum-ui.dk
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
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.
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.
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Onsdag den 13. november
Møde med Grethe og Holger Iversen
fra Fremtid og Håb

Engum Sogn
PROGRAM EFTERÅR 2019
OKTOBER
Onsdag den 2. oktober
- efterårsmøde i Jelling missionshus
med Frede Ruby Østergård,
generalsekretær i Promission.
Emne: De ti bud
Torsdag den 3. oktober
Efterårsmøde i Jelling missionshus,
med Jens Medom Madsen,
generalsekretær i IM.
Emne: Bjergprædikenen
Onsdag den 9. oktober
Bibelstudie i hjemmene

Onsdag den 20. november
Møde ed Anne Katrine Thunbo Pedersen,
indsamlingskonsulent i IM.
Emne: Snefnug og menneskeværd
Onsdag den 27. november
Møde med Peter Nord Hansen,
vicegeneralsekretær i Indre mission
DECEMBER
Onsdag den 4. december
Bibelstudie i hjemmene
Onsdag den 11. december
Adventsmøde med Lene Rønne,
familie- og musikkonsulent, Vejle
Emne: Adventsspiral
Lørdag den 28. december
Julefest for hele familien kl. 19.00

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.

Hvor 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.
BIBELSTUDIE GRUPPER:
Hvis du skulle have lyst til at være med,
kan du kontakte Merete på tlf. 29 84 63 66.

NOVEMBER
Onsdag den 6. november
Bibelstudie i hjemmene

Alle er velkomne.

OKTOBER NOVEMBER DECEMBER 2019
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Læserbrev
FRA KAOS TIL FLOT RUNDKØRSEL!
Jeg er faktisk imponeret, for nok kan man se mange flotte bygninger og arkitektur bl.a. på havnen
i Vejle.
Men gennem de sidste 6-8 måneder, har man dagligt kunne passere og iagttage tilblivelsen af den
nye rundkørsel ved Tornsbjergvej.
En rundkørsel er jo ikke noget nyt, men når man
som lokal har kunnet følge med dag for dag, er det
næsten "kunst " eller i hvert fald dygtige folk, der
ved hvad De gør.
I al slags vejr er der aktivitet, store dynger af jord,
sten, rør og sand i kaoslignende bunker, der ikke
giver mening eller mulighed for at vurdere, hvordan det nogensinde kan blive til noget meningsfyldt eller brugbart. Mænd i store maskiner eller
endda med skovle, der flytter jord.
Pludselig er der hul midt i det hele, og en stor kran
sænker cykelstien ned i elementer der passer til
punkt og prikke og tildækkes derefter men det ligner stadig kaos i min optik!
Men før man ser sig om, tegner der sig et færdigt
billede af det hele, anlæg af heller med rød farve,
kantsten til frakørsler, asfalt etc.
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FOTOS: G.S.

Nu er vejen ned mod skolen også godt på vej og
vil fuldføre hele anlægget inden længe, og dette vil
uden tvivl på alle måder give forældre
til børnene mere tryghed, hvilket er et stort plus
for områdets fremtid !
Uanset bare en rundkørsel, så synes jeg faktisk,
den er flot, og har givet et godt indtryk af tilblivelsen af de vejanlæg vi alle bruger hver dag, er
afhængige af, og nok blot tager som en selvfølge!
Herfra skal lyde stor ros til de dygtige folk, der
har lavet det, også selvom jeg ikke kender Dem :-)
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Venlig hilsen: Søren Randrup
Skibsholtvej 29

Landsbyordningen
i Engum

NYT LOGO
I Landsbyordningen i Engum har vi gennem længere tid arbejdet sammen med et reklamebureau
om at få skabt et fælles logo og visuelt udtryk for
hele Landsbysordningen. Det er nu lykkes og
resultatet kan ses på billedet.
Ønskes om et nyt logo udspringer dels af den
vækst som området omkring Bredal, Engum,
Assendrup og Tirsbæk Bakker (B.E.A.T) oplever,

og dels af en ønske om et fælles visuelt logo for
Landsbyordningen.
Landsbyordningen Engum er centrum for lokalområdet og spiller en vigtig rolle i bestræbelserne
på at bevare og udvikle området. Mange forbindelser, venskaber, bekendtskaber og frivillig arbejdskraft udspringer således fra Landsbyordningen.
Landsbyordningen Engum er den samlede betegnelse for daginstitution, specialskole og skole/SFO.
I arbejdet med logo har det været et væsentligt
parameter, at det visuelle udtryk er venligt og imødekommende, at dele af det kan bruges med vores
fire værdiord, at det er langtidsholdbart og at de
tre afdelinger er repræsenteret.
Vi håber, at I vil synes om det.
LANDSBYORDNINGSFEST
Traditionen tro har vi afholdt Landsbyordningsfest den første torsdag i september. Festen er for
alle børn og voksne i Landsbyordningen og fællesskabet er i centrum. Der bliver grillet og spist
pølser, prøvet forskellige aktiviteter af, hygget med
slik, popcorn og sluch-ice og ikke mindst opfører
5. klasse årets teaterstykke. Aftenen slutter med
lotteri og fællesang.
Den gode opbakning betyder at vi igen i år kan
præsentere et fint overskud efter festen. Elevrådet
er medbestemmende på, hvad overskuddet skal
bruges til og er gået i tænkeboks.

OKTOBER NOVEMBER DECEMBER 2019
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Engum Sogns
Lokalråd
SNART ÅBNES DER FOR TRAFIK
TIL OG FRA TIRSBÆK BAKKER
Det nye vejanlæg fra rundkørsel på Tornsbjerg til
Engum – inkl. oplyst dobbeltrettet cykelsti med
midterafstribning forventes færdig ca. medio
november måned jævnfør oplysninger fra afdelingsleder for Anlæg og Infrastruktur, Vejle Kommune, Claus Weng Petersen.
Ved mødet med Engumvej bliver der tale om en
overgang fra et bredt vejforløb og cykelsti til en
velkendt snæver passage.
Hvorledes vil dette fungere i praksis under hensyntagen til oversigtsforhold, bløde trafikanter og
trafiksikkerhed?
Lokalrådet har fra projektets start anbefalet en
løsning med en hævet flade og farvet asfalt på
såvel slut Tornsbjergvej samt udfor Tornsbjergvej og videre på strækningen foran Engumhus og
Engum skole.
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Desværre meldes der nu tilbage, at dette ikke er
indeholdt i projektet, der stopper ved de yderste
huse. Man er opmærksom på lokalrådets fremsatte
ønsker, men disse må følge den normale prioritering i Trafiksikkerhedsplanen.
I den anden ende af strækningen ved den lille
rundkørsel på Julianebjergvej er der p.t. ved at blive
muret Tirsbæk Bakker portaler (øst) svarende til
indkørslen (vest) fra Bredballe.
Efter oplysninger fra entreprenøren vil man kunne
åbne vejstrækningen øst ud af Tirsbæk Bakker, når
beplantning af midterrabat er afsluttet - forventeligt ca. 1. november.
Med spænding imødeses herefter ibrugtagning
af den nye infrastruktur og de kommende års
udvikling. Hvor mærkes ”nye tider” først? Givetvis trafikalt, hvor trafikmønstre vil ændres. Vejle
Kommune er opmærksom på, at kødannelsen ved
Juelsmindevejs-krydset fremover forventes at forværres. Er løsningen to svingbaner mod Vejle eller
en rundkørsel?
Mod Tirsbækvej forbliver Julianebjergvej fortsat
en grusvej.
Tilbage til det store spørgsmål... med hvilken hast
vil vi se søgning til og udvikling omkring skole/
børnehave/vuggestue, kirken og EUI, nu hvor porten til Engum åbnes?
TEKST OG FOTO G.S.
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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’
OKTOBER NOVEMBER DECEMBER 2019
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Engum Sogns
Lokalhistoriske
Forening
WE WALK...
JA, DET ER OGSÅ
LOKALHISTORIE
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Bevæg dig for livet…
Vil du med ud at gå? DGI - Danske Gymnastik& Idrætsforeninger - der arbejder på at styrke
motion og breddeidræt i Danmark, står aktuelt
bag en kampagne WE WALK, hvor foreninger,
institutioner, virksomheder og private bevæger
sig ud på stier og stræder landet over i store og
små gangfællesskaber.
Hvorfor? Fordi det er sundt for kroppen. Fordi den
friske luft er godt for sjælen. Fordi fællesskabet
booster din mentale sundhed. Fordi det er pærelet
og hyggeligt - og så bringer det dig i kontakt med
dit nærområde.

SogneBladet

Hvad enten man har boet i sognet i mange år
eller er tilflyttere, er der en interesse omkring
sognets natur, historie og den lokalitet, som man
nu er blevet en del af. Viden herom kan naturligvis erhverves på mange måder. Men i dag, hvor
mange ønsker at dyrke motion med frisk luft og
udendørsoplevelser - det være sig gang, løb, cykling m.v. - er det oplagt at kombinere dette med
en forbindelse til lokalområdets forskellige naturscenarier, mange kendte og mindre kendte stier og
den lokalhistorie, der er knyttet til det, man går,
løber eller cykler forbi...
Med Engum kirke, hvis oprindelse kan føres tilbage til omkring år 1100, og Tirsbæk Slot, tilbage til
omkring år 1400, går sognets historie langt tilbage.
Engang ejede Tirsbæk 7 sognekirker i oplandet,

bl.a. Engum kirke, fæstegårde - senere frikøbte og
udflyttet... og udgør sammen med tiden i sognet
for blot 50, 100 eller 200 år siden en spændende
lokalhistorie.
Alle kender vi til - dersom vi flytter ind i et af de
etablerede, ældre huse i sognet- at bo ”i en anden
mands hus” de første 10 - 20 år eller længere...som
udtryk for, at fortiden hænger ved. Og hvordan er
historien så bag denne? Hvilke personer og hvilket
tidsbillede? Det samme mht til historien bag et nyt
hus eller et nyt kvarter - hvilken gård eller ejendom
er der udstykket fra? Hvilke slægtsskaber? Levevis og håndværk i sognet? Hvilke anekdoter? Hvor
boede denne og hin?
Derfor er det glædeligt, at foreninger, fællesskaber,
enkeltpersoner i sognet kontakter Lokalhistorisk

OKTOBER NOVEMBER DECEMBER 2019
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forening med ønske om medvirken til et fælles
kendskab til dele af sognets historie.
Eksempelvis Engum skole, hvor 5. klasse med
Kirsten Svane netop har været på tur gennem
Assendrup for at høre om gårdene i Assendrup
samt historien bag mindestenen. Tilsvarende har
Ulbækhus med dets historie om badehotellet,
sognets plads, fiskehusene ved Assendrup strand
og elektricitetens ankomst til Assendrup for nyligt
været mål for walk and talk ture med henholdsvis
familier med relation til Ulbækhus og en kreds af
beboere fra sognet.
Sidste år var 6. klasse og Kirsten Svane fra Engum
skole med på en lokalhistorisk tur gennem Bredal,
ligesom Lokalhistorisk foreningen arrangerede et
sommertræf ved fjorden og en rundvisning på Tirsbæk slot og i slotshaven.

Så, støt op om fælles gåture i sognet og få en bid
af den lokale historie ved at rette henvendelse til
Lokalhistorisk forening. På disse vandreture kommer vi ikke blot omkring historie fra sognet, men
færdes også ad stier, der er ukendte for mange.
TEKST OG FOTO: GUNNAR SKIBSHOLT

Bestyrelsen for Lokalhistorisk forening.
Anna Marie Hansen, tlf. 2160 7450
Lene Gjengedal, tlf. 4034 1948
Lis Fredholm, tlf. 2857 7433
Vagn Aage Jensen, tlf. 2025 5261
Gunnar Skibsholt, tlf. 2016 7320.

Paul Lundager – gammel Assendrup-dreng – fortæller 5. klasse
om Lundagergaard, der blev nedbrændt af Prøjserne under slaget
om Assendrup 29. marts 1864.
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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.
Henvendelse:
Gunnar Skibsholt, tlf. 2016 7320

OKTOBER NOVEMBER DECEMBER 2019
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KLOAKARBEJDET FORSINKET

TIRSBÆKVEJ I ASSENDRUP FORTSAT SPÆRRET!
I forbindelse med kloakreparationen i Assendrup By har H.H. Entreprenørforretning
ApS desværre meddelt at Tirsbækvej vil være spærret yderligere 20 dage frem til den
31. oktober. Årsagen er problemer med vand i jorden og meget regn.
TEKST OG FOTO: H-HDH
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Tømrermester

Carsten Damgaard

Bytorvet 30 . Hedensted

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

OKTOBER NOVEMBER DECEMBER 2019

15

Aktivitetskalender

DEADLINE

OKTOBER
SIDSTE FRIST
02. okt. 17.45 U14 drenge liga 5:
for indlevering
Engum UI – Vejle Kammeraterne
e
02. okt.
IM møde*
af stof til næst
er
03. okt.
IM møde*
er
numm
06. okt. 10.00 U12 drenge A: Engum UI – Gauerslund IF
06. okt. 11.30 U11 drenge B: Stævne
08. okt. 19.00 Menighedsrådsmøde i konfirmandlokalet
09. okt.
IM bibelstudie*
10. okt. 17.30 U15 drenge liga 4: Engum UI – BMI
s til bladet
10. okt. 17.00 Børnegudstjeneste og aftensmad, Inge Pilegaard
Indlæg og foto
mail:
(Emil fra Lønneberg)
bedes sendt på
12. okt. 10.00 U12 drenge A: Engum UI – Hovedgaard IF
12. okt, 10.00 U15 piger Liga 2: Engum UI – Kolding Q
r.dk
hhha@jfmedie
12. okt. 12.00 U14 drenge liga 5: Engum UI – Erritsø GIF
12. okt. 14.00 Serie 4: Engum UI – Horsens KFUM
14. okt. 17.30 Herre 7-mands: Engum UI – Billund
16. okt. 15.00 - 16.00 Åbent hus hos Lokalhistorisk Forening i seniorbolig, Engum Møllevej 5A
16. okt.
IM efterårsferie
23. okt. 19.30 IM møde*
24. okt. 19.30 Sogneaften: ”Gud og menneskene” ved Henning Thomsen
26. okt. 14.00 Serie 4: Engum UI – Juelsminde/Skjold
30. okt. 19.30 IM møde*

TIRSDAG
2019
10. DECEMBER

NOVEMBER
04. nov. 19.30 Lokalrådsmøde i konfirmandlokalet
05. nov. 19.00 Menighedsrådsmøde i konfirmandlokalet
06. nov.
IM bibelstudie*
13. nov. 15.00 - 16.00 Åbent hus hos Lokalhistorisk Forening i seniorbolig, Engum Møllevej 5A
13. nov. 19.30 IM møde*
Fredag den 15/11 – søndag den 17/11: U14 og U15 afslutningstur til Søhøjlandet
19. nov. 19.00 Generalforsamling Engum UI i klubhuset
20. nov. 19.30 IM møde*
24. nov. 19.00 Gospelgudstjeneste i Engum kirke
27. nov. 17.00 Børnegudstjeneste og aftensmad (Pippi Langstrømpe), Inge Pilegaard.
27. nov. 19.30 IM møde*
28. nov. 19.30 Sogneaften: ”Fra underet til det forunderlige” ved Henning Thomsen
DECEMBER
02. dec. 19.00 Engum UI's julebanko på Engumhus
04. dec.
IM bibelstudie
08. dec. 16.00 Julekoncert med alle korene, og Luciaoptog, Engum kirke
11. dec. 15.00 - 16.00 Åbent hus hos Lokalhistorisk Forening i seniorbolig, Engum Møllevej 5A
11. dec. 19.30 IM møde*
22. dec. 16.00 ”Vi synger julen ind” i kirken, Inge Pilegaard
24. dec. 14.00 og 15.30 Juleaftensgudstjenester, Inge Pilegaard
28. dec. 19.00 IM julefest

* Se mere inde i bladet

Ny vej, nye tider...
FOTO: G.S.

