
ENGUM, BREDAL OG ASSENDRUP
Småt er godt
Fra stranden ved Ulbækhus, over skovene ved Tirsbæk Gods til de vidtstrakte marker ved Engum 
finder du fred og idyl. Tæt på Vejle og det nye boligområde, Tirsbæk Bakker, er det et populært 
landområde, hvor især Engum Skole tiltrækker. Det er en lille, velfungerende skole - med tryghed 
og nærhed for børnene. Byerne er en charmerende blanding af lave bindingsværkhuse, nedlagte 
gårde og moderne parcelhuse. Stærke fællesskaber kendetegner området, hvor bl.a. idrætsfor-
eningen, EUI, og ”Engums Kreative Kvinder” samler byerne på tværs og skaber tid til grin og 
hygge i nærmiljøet.

Klar – parat – til Engum Løbet

FAKTA OM ENGUM, BREDAL 
OG ASSENDRUP

AFSTANDE

3 OM ENGUM, BREDAL OG 
ASSENDRUP

Engum sogn: 1.391 indbyggere 
(2015)

Skole: Engum skole (0.-6. klasse)
engum-skole.skoleporten.dk
 
Dagtilbud: Engum Børnehave 
www.engum.vejle.dk

Hjemmeside: www.engumsogn.dk

Vejle: 10 min
Horsens: 20 min
Billund: 30 min
Kolding: 30 min

Afstand til motorvejen: 5 min

Nyd Sankt Hans aften under 
bøgetræerne på stranden ved 
Ulbækhus, hvor du har en helt 
fantastisk udsigt over Vejle Fjord.

Til DGI Engum Cup i 2015 deltog 
hele 99 fodboldhold.

Engum skole kan bryste sig af en 
3. plads for den højeste sociale 
trivsel blandt landets folkeskoler. 
(Ministeriet for Børn, Undervis-
ning og Ligestilling, 2015).

FRITID

NÅR DU FÅR GÆSTER

I Engum idrætsforening hitter især 
fodbold. Foreningen arrangerer 
også Engum Løbet og sommerfest.  
Se www.engum-ui.dk.  
En smuk og kuperet natur med 
talrige naturstier ned til fjorden, 
byder også på motion og frisk luft 
året rundt.

Besøg den smukke slotspark ved 
Tirsbæk Slot i sommerhalvåret. 
Slottet inviterer også til julemar-
ked og familieeventen „Eventyr 
på Godset“.

VIL DU VIDE MERE

Lokalrådet Engum/Bredal/ 
Assendrup
Gunnar Skibsholt 
Email: skibsholt@gmail.com
Telefon/Phone: +45 20 16 73 20

Fra Bredballe til Engum 
Mød Morten, tilflytter i Engum
„Vores ældste søn startede på skolen her i Engum 
og så greb det om sig. Det pæne parcelhuskvarter 
blev udskiftet med en landsby“, smiler Morten. „Her 
bor lige så mange travle mennesker som alle andre 
steder, men der er en åbenhed og vedkommenhed, 
vi godt kan lide. Skolen ligger utroligt flot i den 
nationale trivselsundersøgelse og i fodbold har vi 
elitehold med fokus på det sociale samvær. De unge 
spiller f.eks. mod AAB og AGF. Klubberne kan godt 
blive overraskede, når de kommer til lille Engum“.

Morten har gennem flere år trænet de små i fodbold og er en 
af de mange frivillige i EUI, der med „fællesskab er styrke“ også 
byder på mange andre aktiviteter

Engum har ikke nok i sig selv
Mød Preben fra Engum
Efter 40 år som sognepræst kender Preben området 
rigtig godt. „Giver du frihed til andre, får du selv 
frihed. Her vil vi gerne have meget frihed, så vi giver 
hinanden meget frihed. Og så er det i orden at sige 
nej og lave fejl. Det elsker jeg området for. Det kom-
mer let til at lyde lidt pralende, at sige vi har en særlig 
stemning. Jeg tror denne stemning trives på steder 
med få mennesker. Jeg plejer at sige, vi er ikke bedre 
end andre – vi er færre end andre. Vi lukker os ikke 
om os selv, og det giver en god samarbejdsånd“.

Preben ved Multibanen i Engum


