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Bladet udkommer 4 gange årligt, og dækker perioderne:  

januar - februar - marts    (deadline 20. december) 

april - maj - juni     (deadline 20. marts) 

juli - august - september   (deadline 20. juni) 

oktober - november - december   (deadline 20. september) 

Trykning foretages af Hans Thiim i Bramming.  
Udgiften til bladet dækkes af private bidrag og de lokale foreninger og for-
retninger. Bidrag indbetales til KBAs konto: reg.nr.: 5971 konto: 8002757. 
Kasserer Mads Peter Lauridsen (madspl@yahoo.dk) holder styr på pengene.  

Næste deadline:  
20. marts 2019 

 
Indlæg sendes til  

Ole Witte Madsen på om@km.dk  

Gratis  

Sognebladet er gratis og kan læses 

online på www.kongeaadal.dk og 

på facebookgruppen ”Kongeådal 

Borgerforening (Jedsted/Vilslev)”.  

 

Bladet trykkes i 100 eksemplarer, så 

man kan hente et i LokalBrugsen 

Kongeådal. Du kan også få sogne-

bladet tilsendt som pdf. via mail.  

 

Alle indlæg er velkomne, såvel 

hånd– som maskinskrevne. Send 

også gerne billeder, annoncer, re-

klame osv.  

 

Ansvarshavende redaktør Ole Witte 

Madsen på om@km.dk eller tlf. 25 

89 41 90. Kirsten Blom er medre-

daktør, og kan kontaktes på 24 80 

49 92, k.blom@pc.dk. 

Forsiden 
 
Fotoet er fra koncert med Camena-
koret torsdag den 29. november, 
hvor 110 mødte op og nød den 
skønne sang.  
 
Inden koncerten var der mulighed 
for at deltage i fællesspisning i for-
samlingshuset, hvilket 120 personer 
valgte at takke ja til.  
 
Efter koncerten var der kaffe.  
Idé og arrangement stod især Linda 
Christensen for.  

Om Sognebladet 

mailto:madspl@yahoo.dk
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Postering Indtægter  Udgifter 

Jan-febr-mar (20 sider, 150 stk.)  862,50 kr.  

Apr-maj-jun (24 sider, 125 stk.)  862,50 kr.  

Jul-aug-sep (20 sider, 125 stk)   718,75 kr.  

Okt-nov-dec (22 sider, 125 stk)  862,50 kr.  

Husholdningsforeningen       1.000,00 kr.   

KBA          500,00 kr.   

KSF          500,00 kr.   

Private bidrag          300,00 kr.   

Forsamlingshuset          500,00 kr.   

Vilslev Kokken           500,00 kr.   

I alt:     3.300,00 kr.     3.306,25 kr.  

   

Resultat 2017  225, 00 kr. 

Endelig resultat:  - 231,25 kr.   

Regnskab for sognebladet 2018 

Som det ses herunder har bladet både i 2017 og 2018 kørt med et lille under-

skud, som naturligvis skal dækkes. Pga. underskuddet sænker jeg antallet af 

sogneblade fra 125 stk. til 100 stk. Bladet kan stadig læses og downloades 

gratis online og kan også fremsendes via mail.  

Det første sogneblad af denne art udkom i oktober 2016 og var på blot 12 

sider, men bladet er jo vokset lidt siden, og det er fint, så længe økonomien 

bare følger med.  

Det har flere gange været drøftet, om bladet skulle husstandsomdeles, men 

hverken økonomien eller energien synes at være til det. Økonomisk set ville 

det betyde (mindst) en tredobling af udgiften.  

Ole Witte Madsen 
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fra Kongeådal  

Husholdningsforening 
 

Tirsdag 8. januar 2019 
Få inspiration til en grønnere leve-
vis, når vi besøger Café K-ærlig, 
Sønderportsgade 5, Ribe.  
 
Lone Kathrin Hansen vil holde et 
lille oplæg om grøn mad og servere 
små smagsprøver på vegetarmad og 
rawfood.   
 
Pris pr. person 100 kr. eksl. drikke-
varer. Tilmelding nødvendig senest 
d. 2. januar. Maks 48 personer. Vi 
kører fra Kongeådal Brugs kl. 18.30  
 

Tirsdag 5. februar 2019  
Madlavningsaften – vi starter kl. 16 
og slutter kl. 22. Kom og vær med 
til at lave en lækker tre retters menu 
sammen med kokken Claus Chri-
stensen, Jedsted.  
 
Vi bliver guidet af Claus hele afte-
nen og slutter af med at spise vores 
dejlige mad. Alle er aktive: de for-
skellige opgaver kan være borddæk-
ning, madlavning, opvask osv. Afte-
nen koster 100 kr. pr. person eksl. 
drikkevare.  
 
Tilmelding nødvendig senest 26. 
januar. Begrænsede pladser, max 40 
personer.  
 

Torsdag 21. marts 2019 
Hvad laver en værktøjsmager egent-
lig? Kom og hør Arne Kruse fortæl-

le om Kruse Formværktøj, Industri-
vej 37, Ribe. En værktøjsmager bru-
ger bl.a. CNC-fræser, sænkgnister, 
trådgnister og lasersvejser i arbej-
det.  
 
Max 30 personer, derfor tilmelding 
senest 14. marts. Vi kører fra Brug-
sen kl. 18.40  
 

Onsdag 3. april 2019 kl. 19.30 
Generalforsamling i Spejderhytten 
”Knudepunktet” bag Kongeådal 
Mejeri. Dagsorden iflg. vedtægter-
ne. Dækket kaffebord. Husk en pak-
ke til bankospillet (værdi ca. 25 kr.) 
 
Sted 
Stedet for hjemmearrangementerne 
er spejderhuset ”Knudepunktet”, 
bag Kongeådal Mejeri. Eventuelle 
ændringer bekendtgøres i plakatsøj-
len ved Kongeådal Brugs og på 
hjemmesiden www.kongeaadal.dk, 
desuden bliver der hængt en seddel 
op i brugen i Gredstedbro og Kon-
geådal samt Kongeåhallen.  
 
Tilmelding til ar rangementerne 
skal ske til Lone Christensen, tlf. 75 
43 12 87 – mobil: 50 75 00 15 
 
Kontingent er  50 kr .  
Foreningen sørger for kaffe og kage 
til alle arrangementer mod betaling 
af 25 kr. pr. person.  

http://www.kongeaadal.dk
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Jedsted og Vilslev er landsbyer med 
stærke traditioner og en grundlæg-
gende respekt for, hvordan vi plejer 
at gøre tingene. På den ene side ska-
ber det tryghed, på den anden side 
kan det virke indsnævrende og stift, 
hvis man kun skal og må gøre, som 
man plejer.  
 
Banko i Forsamlingshuset plejer  
der at være hver onsdag aften hele 
året rundt kl. 19.15  
 
Den første mandag i måneden fra 
oktober til april  plejer der at være 
sangaften i konfirmandstuen 
(sådan har det været siden 1972). 
 
Nørkleklubben plejer  at mødes 
om torsdagen i ulige uger i spejder-
hytten Knudepunktet.  
 
Babysalmesang plejer  at ligge 
torsdage i marts måned i Vilslev/
Hunderup Kirke og oktober i Gred-
stedbro Kirke.  
 
Landsbysamvirkets fællesspisning 
plejer at  ligge på tredje torsdag i 
marts måned, og plejer at gå på skift 
mellem Menighedsråd, Hushold-
ningsforening, Forsamlingshus og 
KBA.  
 
Konfirmationen i Vilslev  plejer  
at ligge på den sidste søndag i april 
- sådan har det været siden 1964. 
 

KBA  plejer at have en cykeltur til 
diget den sidste søndag i maj (og vi 
har af den grund ingen gudstjeneste 
i Vilslev Kirke).  
 
Menighedsrådet  plejer at være tov-
holder på Grundlovsmødet den 5. 
juni ved Kjærgård Landsbrugsskole 
i samarbejde med Kongeådal Hus-
holdningsforening og Lokalrådet fra 
Hunderup-Sejstrup.  
 
Menighedsrådet  plejer at være tov-
holder på Sankt Hans aften i samar-
bejde med Husholdningsforeningen 
(der står for kaffe og kage) samt 
Susanne Byg fra den kommunale 
dagpleje, der står for heksen.  
 
Støtteforeningen for Forsamlings-
huset  plejer at holde hobbyudstil-
ling den anden weekend i novem-
ber. 
 
Vilslev Kirke plejer at have besøg 
af et skolekor fra Gredstedbro Skole 
til gudstjenesten første søndag i ad-
vent.  
 
Menighedsrådet plejer at holde jule-
frokost den første søndag i ad-
vent.  
 
KBA  plejer at arrangere den traditi-
onelle julemandsvækning den første 
søndag i advent kl. 16 ved Lokal-
brugsen og juletræsfest den 21. de-
cember.  

Sådan plejer vi at gøre! 
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fra Jedsted Grandelaug 
Mandag den 4. februar 2019 kl. 
19:00 afholder Jedsted Grandelaug 
generalforsamling for grundejere og 
husstande i Jedsted. Mød op i Spej-
derhytten og få indflydelse.  
 
Grandelauget vedligeholder naturom-
rådet "Klinkebakkerne" - Jedsted 
Torv og grusvejene. Vi arbejder for 
at bevare og fremme sammenholdet 
for Jedstedborgere.  
 
Kontingentet anvendes bl.a. til at 
støtte almennyttige formål, f.eks. ved 
at indsamle skrald fra byens veje en 
gang årligt Ren landsby er planlagt til 
lørdag den 30. marts, hvor vi mø-
des på Jedsted Torv kl. 10:00. 
 
Kontingent: 100 kr. for husstand 50 
kr. for enlige  
 

Pbv. Ivan Binger  

MEN - Men - men  - måske skal det 
hele ikke blive ved med at være, som 
det plejer at være. Hold derfor godt 
øje med tider og steder for de forskel-
lige aktiviteter.  
 
Menighedsrådet plejer  at holde 
møde den sidste onsdag i hver måned 
i konfirmandstuen - men ambitionen  
i 2019 er at holde halvt så mange me-
nighedsrådsmøder.  
 

Ole Witte Madsen 

Opskrift: Blodsuppe 
 
Blodsuppe eller sortsuppe er ikke en 

udbredt spise længere, og derfor skal 

den naturligvis præsenteres her, så 

dem, der har mod på og lyst til at ka-

ste sig ud i en gammel dansk opskrift 

hermed kan få fornøjelsen.  

 

Kog en råsuppe af grisehoved og 

skank eller bare en af delene. Der må 

ikke være grøntsager i suppen.  

 

Der blandes 2 dl blod og 1 dl eddike 

pr. 3 ltr. råsuppe 

 

Blandingen hældes i suppen under 

opkogning, indtil farven passer. Må 

ikke koge for meget, for da skiller 

blodet.  

 

Smages til med eddike og salt.  

 

Hertil serveres kogte kartofler og 

melboller.  

 

Suppen er bedst på andendagen.   

 

God appetit.  

 

Helge Paulsen 

Vesterbyvej 17 
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Revyviser med Birgitte Antonius i  
Vilslev Forsamlingshus 
 
Søndag den 2o. januar 2019 kl. 15.oo  
 
Birgitte fremfører de gamle, kendte vi-
ser med Liva Weel, Poul Henningsen m. 
fl. akkompagneret af Brian Svendsen på 
klaver.  
 
Forsamlingshuset sælger øl, vin, og so-
davand.  
 
I pausen serveres kaffe og kage, som er 
inkluderet i prisen  
 
50,- pr voksen  
25,- pr barn (inkl. 1 sodavand) 
 
Tilmelding på seddel i Brugsen  
eller sms 53 31 97 56 
 
Vi glæder os til at se jer til en hyggelig eftermiddag i for-
samlingshuset  
 
Bestyrelsen, Vilslev Forsamlingshus 
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Som I nok har hørt eller læst i dette 
blad, går det ikke så godt for banko 
i Vilslev Forsamlingshus. 
 
Hver onsdag er der en varm stem-
ning og godt humør hos alle frem-
mødte, som kommer i god tid og 
hygger sig med snak, strikketøj og 
kortspil, indtil bankospillet starter. 
 
Og hvad er så problemet? 
Ja, det er ganske enkelt, at der kom-
mer for få spillere.  
 
Vores priser og hele budget er base-
ret på 90 spillere, som var gennem-
snittet pr. aften for år tilbage. Når 
der så nu og i gennemsnit i 2018 
kun er 72 spillere, hænger økonomi-
en ikke sammen. 
 
I Bankoudvalget måtte vi erkende, 
at vi var nødt til at gøre noget, hvis 
vi skulle afværge en lukning af 
Banko i Vilslev, hvilket både spille-
re og ansvarlige foreninger ville væ-
re meget kede af. 
 
I en analyse af årsager til tilbage-
gang i antal spillere måtte vi konsta-
tere, at det ikke er fravalg af Banko 
i Vilslev, men sygdom, alderdom og 
frafald af spillere, der er årsagen.                              
 
I flere tilfælde ved vi, det medfører, 
at familier og samkørende ikke læn-
gere har mulighed for at komme. 
Desværre er tilgangen af nye spille-

re ikke proportional med frafald, så 
vi måtte tænke anderledes. 
 
I december uddelte vi spørgeskemaer 
til samtlige bankospillere over to af-
tener for at høre deres bud på, hvad 
vi skulle gøre. 
 
Det entydige svar var at hæve priser-
ne på bankoplader og visse tillægs-
spil samt indføre et enkelt nyt speci-
elt spil, som er populært andre steder. 
 
I respekt for vores trofaste spillere 
har Bankoudvalget således vedtaget 
at følge deres råd og indfører nye pri-
ser og spil fra onsdag d. 2. januar, 
hvor Bankospillet i Vilslev Forsam-
lingshus starter op igen kl. 19.15. 
 
Kokkene i Forsamlingshuset forsøger 
også at hjælpe os ved at arrangere 
Fællesspisning før Banko til den for-
midable pris af 45 kr. pr. person. 
Kokkene får brugt deres rester fra 
diverse fester, og vi håber at kunne 
tiltrække nye folk til spisning, hvor 
de oplever den gode stemning og og-
så får lyst til at deltag i Banko. 
 
Første gang med fællesspisning her i 
december var en stor succes, så vi 
prøver igen i det nye år – ca. en gang 
om måneden. Nærmere oplysning 
gives ved Banko i det nye år. 
 

På Bankoudvalgets vegne   
Kirsten Blom 

Banko i Vilslev forsamlingshus 



11 

 

Tilmeldingslisten blev da også fyldt 
op, og flere har meddelt, at de gerne 
vil deltage, hvis der bliver arrange-
ret et kursus igen i det nye år. Det 
bliver der, så henvend jer endelig til 
Bestyrelsen, hvis I er interesserede 
og fortæl gerne hvilke dage og tids-
punkter, der vil passe jer, så vi kan 
planlægge derudfra. 
 
Vi havde 4 lærerige og underhol-
dende timer sammen med en meget 
dygtig instruktør, som vekslede 
mellem teori, fortælling om erfarin-
ger og praktiske øvelser. 
 
Det var en udbytterig og hyggelig 
aften, som styrkede fællesskabet, 
gav os viden, øvelser med dukker 
og hjertestarter samt motion af lat-
termuskler. 
 

På Bestyrelsens vegne 
Kirsten Blom  

Efter utallige opfordringer er det lyk-
kedes Bestyrelsen for Forsamlingshu-
set i samarbejde med Hjerteforenin-
gen at få gennemført et Hjertestarter-
kursus i Vilslev tirsdag d. 11. decem-
ber. 
 
Instruktøren fra Hjerteforeningen på-
pegede, at et kursus i brug af Hjerte-
starter ikke kunne stå alene, men 
skulle suppleres med et Førstehjælps-
kursus med især hjertemassage. 

 
Således blev kurset i begge dele slået 
op og en tilmeldingsliste lagt frem i 
Brugsen. 
 
Der var plads til 16 deltagere på hol-
det, og vi undrede os lidt over den 
træge tilmelding i forhold til den sto-
re efterspørgsel, der har været på at 
lære at bruge de to hjertestartere, vi 
har i Vilslev: en ved Brugsen i Kon-
geådal og en ved Vilslev Forsam-
lingshus. 
 
Vi ved godt at dato og tidspunkt i 
december måned ikke var det optima-
le, men det var det tilbud vi fik, og så 
måtte vi slå til. 
 

Hjertestarter- og Førstehjælpskursus 
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Sognekalender 

Dag Dato Tid Aktivitet 

Tir  17.00 Kirkekoret øver tirsdage i ulige uger  

Ons  19.15 BANKO – hver onsdag aften  

Tor  19.00 Nørkleklub - hver anden torsdag (s. 19) 

Søn 6/1 11.00 Gudstjeneste  

Man 7/1 19.00 Sangaften i konfirmandstuen v. Dorte og Roll  

Tir 8/1 18.30 Udflugt til Café K-ærlig, Ribe (s. 4)  

Ons 9/1 14.00 Foredrag: Tur til Iran (s. 14) 

Søn 13/1 9.30 Gudstjeneste m. kirkekaffe  

Fre 18/1  Snak med Vilslevkokken om din fest (s. 8)  

Lør 19/1  Snak med Vilslevkokken om din fest (s. 8)  

Søn 20/1 11.00 Gudstjeneste  

Søn 20/1 15.00 Revyviser med Birgitte Antonius (s. 9)  

Tir 22/1 19.00 Redaktionsmøde i Kongeåen (s. 19)  

Ons 23/1 14.00 Underholdning ved Ovin og Pia (s. 14)    

Tor 24/1 19.00 Samtalecafé (se kirkebladet) 

Søn 27/1 9.30 Gudstjeneste  

Tir 29/1 19.00 Generalforsamling i KBA (s. 18)  

    

Søn 3/2 11.00 Gudstjeneste  

Man 4/2 19.00 Sangaften i konfirmandstuen v. Dorte og Roll  

Man 4/2 19.00 Jedsted Grandelaugs generalforsamling (s. 7) 

Tir 5/2 16.00 Madlavningsaften med Claus (s. 4)  

Ons 6/2 12.00 Middagsmad, generalforsamling og koncert (s. 14)  

Tor 7/2 19.00 Samtalecafé i præstegården (se kirkebladet) 

Søn 10/2 9.30 Gudstjeneste m. kirkekaffe  

Tir 19/2  Vilslev-kokkens fællesspisning (s. 5)  
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Ons 20/2 14.00 Fra katapultsæde til prædikestol (s. 14)  

Søn 24/2 9.30 Gudstjeneste  

    

Søn 3/3 14.00 Børnegudstjeneste (s. 20) 

Søn 3/3 15.00 Fastelavnsfest (s. 20) 

Man 4/3 18.00 Smørrebrød og kaffe + Matador i ord og toner (s. 14) 

Tor 7/3 11.00 Babysalmesang (se kirkebladet)  

Tor 7/3 19.00 Forsamlingshusets generalforsamling (s. 19) 

Søn 10/3 11.00 Gudstjeneste  

Man  11/3 19.00 Sangaften i konfirmandstuen v. Ole Witte Madsen  

Tor 14/3 19.00 Samtalecafé i præstegården (se kirkebladet) 

Tir 19/3 18.00 Fællesspisning v. Husholdningsforeningen  

Ons 20/3 12.00 DEADLINE på stof til sognebladet 

Ons 20/3 14.00 Lysbilledforedrag: Fem dage på Grønland (s. 14) 

Tor 21/3 14.00 Udflugt til Kruse Formværktøj (s. 4)  

Lør 23/3 19.00 Revy (s. 19) 

Tir 26/3 19.00 Revy (s. 19) 

Lør 30/3 10.00 Ren Landsby i Jedsted (s. 7) 

    

Ons 3/4 14.00 Underholdning ved Agnete og Poul Henning (s. 14)  

Ons 3/4 19.30 Generalforsamling i Husholdningsforeningen (s. 4) 

Lør 6/4 10.00 Loppemarked i Forsamlingshuset (s. 17)  

Tor 7/4 19.00 Samtalecafé (se kirkebladet) 

Søn 10/4 9.30 Gudstjeneste med kirkekaffe  

Tor 18/4 17.00 Gudstjeneste med påskemåltid i Hunderup Skærtorsdag 

Fre 19/4 9.30 Gudstjeneste (Langfredag) 

Søn 21/4 11.00 Gudstjeneste  (Påskedag) 

Søn 28/4 10.00 Konfirmation  
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Program for 2019 (ret til ændringer forbeholdes) 

 

Onsdag den 9. januar kl. 14.00 

Foredrag: Tur til Iran  

v. Agnete og Viggo Pedersen, Jedsted 

 

Onsdag den 23. januar kl. 14.00 

Underholdning ved duetten Ovin og Pia fra Esbjerg. Foredrag i ord og toner 

om at blive ramt af en alvorlig sygdom og rejse sig igen.  

 

Onsdag den 6. februar kl. 12.00 

Middagsmad. Derefter generalforsamling og kaffe. Efter kaffen kommer Es-

bjerg Salonorkester og spiller nytårskoncert. Tilmelding skal ske til Henry 

på tlf. 24 61 26 37 senest den 2. februar.  

 

Onsdag den 20. februar kl. 14.00 

Fra katapultsæde til prædikestol ved helikopterpilot og præst Kaj Ross Han-

sen fra Vojens.  

 

Mandag den 4. marts kl. 18.00 

Smørrebrød og kaffe. Derefter byder vi velkommen til Helle og Dynes Skov-

kjær, som vil underholde os med Matador i ord og toner. Tilmelding skal ske 

til Svend Erik på tlf. 40 29 46 14 senest den 28. februar.  

 

Onsdag den 20. marts kl. 14.00 

Lysbilledforedrag ved Ebba og Dorte Schmidt fra Stenderup med emnet: 

Fem dage på Grønland  

 

Onsdag den 3. april kl. 14.00  

Underholdning ved Agnete og Poul Henning fra Herning  

fra Seniorklubben 
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Onsdag den 11. september kl. 14.00 

Besøg hos Niels Hans Alsteds vingård, hvor vi ser processen fra vinen bliver 

høstet  og til den kommer på flasker. Tilmelding til Åse på tlf. 50 70 86 05 

senest den 9. september.  

 

Onsdag den 25. september kl. 14.00  

Mit græske eventyr. Besøg med Nordstjernen på de græske øer ved Leo 

Schmidt.  

 

Tirsdag den 8. oktober  kl. 18.00 

Høstfest med spisning. Underholdning ved Lis og Per. Tilmelding til Kaj på 

tlf. 51 27 18 01 senest den 4. oktober.  

 

Onsdag den 23. oktober kl. 14.00 

En tur til Sydafrika i ord og billeder ved Synnøve Bøtker Mortensen 

 

Onsdag den 6. november kl. 14.00  

Underholdning ved Spilop fra Vamdrup  

 

Onsdag den 20. november kl. 14.00 

Besøg af borgmester Jesper Frost Rasmussen , som fortæller om ældrepolitik 

og sin tid som borgmester i Esbjerg. Efter kaffen kommer nogle fra Audio-

nova  og fortæller om at være hørehæmmet, og hvad der kan gøres ved det.  

 

Onsdag den 4. december kl. 14.00  

Julehygge med julehistorie og sang ved sognepræst Pernille Trolborg fra 

Gørding. Der er også amerikansk lotteri med mange fine gevinster.  

 

Alle møder finder sted i Vilslev Forsamlingshus. Vedrørende kørsel til mø-

derne ring til Henry Sørensen på tlf. 75 43 15 22 senest 2 dage før mødet.  
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fra Støtteforeningen for 
Vilslev Forsamlingshus 
 

Efter mere end 3 måneders forbere-

delse med kontakter til mange for-

skellige hobbyfolk var programmet 

for den årlige hobbyudstilling klar 

midt i oktober.  

I slutningen af oktober og begyndel-

sen af november blev der indsamlet 

gevinster til Tombolaen. Hjælpere til 

køkken, tombola og indgang blev 

derefter organiseret. Mange af hjæl-

perne var gengangere fra tidligere år, 

og Støtteforeningens bestyrelse vil 

gerne rette en stor tak til alle for 

hjælpen - uden frivillige er det ikke 

muligt at lave et sådant arrangement. 

 

Hobbyudstillingen løb som vanlig af 

stablen anden weekend i november. 

Lørdag besøgte 129 voksne personer 

udstillingen - heraf 54 inden kl. 11. 

Resten af dagen var lidt sløv og  ud-

stillerne solgte ikke meget. 

 

Søndag var noget bedre med 155 

voksne. Handelen var meget bedre, 

og udstillerne solgte, som de forven-

tede og var generelt tilfredse. Når vi 

regner hjælpere og udstillere med, 

blev udstillingen besøgt af ca. 380 

voksne samt en del under 18 år. Det 

svarer til tidligere år  - så det er nok 

det, vi kan regne med 

 

På indgangsbilletten blev der lørdag 

og søndag trukket en kurv, og søndag 

blev der også trukket et patchwork-

tæppe skænket af en meget dygtig 

lokal patchworker. Af samme grund 

var indgangsprisen hævet med 10 kr. 

35 personer var så interesserede i 

tæppet, at de købte ekstra billetter af 

10 kr. for at forøge deres chancer i 

lodtrækningen. En opgørelse over 

salget viser, at tæppet indbragte 

3.190 kr. Støtteforeningen takker for 

gaven. 

 

Vi prøvede noget nyt 

I forbindelse med hobbyudstillingen 

blev der fra køkkenet denne gang for-

søgt noget nyt.  

 

Til frokost tilbød vi gode håndmad-

der, der kun kunne spises med kniv 

og gaffel -  til 3 stk. for 25 kr. Det var 

en rigtig god ide. Vi solgte ca.130 

stykker - til gæster og udstillere  - 

langt mere end forventet. Dejligt - 

når det går sådan. 

Søndagens flæskesteg med tilbehør 
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til 50 kr. var som tidligere år en suc-

ces. Vi udleverede 87 portioner- 

heraf var 27 til udstillere og hjælpe-

re -7 portioner ud af huset og resten 

blev spist i huset. Flæskestegen og 

tilbehøret var som det skulle være - 

ingen klagede over betjeningen - 

tværtimod. Der var ros! 

Hele Weekenden blev der solgt kaf-

fe og brød - opgjort til 7 lagkager, 

ca. 10 stænger kringle og 15 - 20 

portioner æblekage. 

 

Tombolaen blev udsolgt søndag kl. 

12.30. Det er. hvad der sker, når det 

er en rigtig god tombola med mange 

gevinster - helt nøjagtig 387 stk. 

Heraf ca. 50 fra udstillerne, som 

deres bidrag. 

 

Alle andre gevinster er skænket af 

private og lokale erhvervsfolk i Ri-

be, Bramminge, Gredstedbro, Fa-

rup. Vilslev og Jedsted.  Mange tak! 

 

Afsluttende bemærkninger: 

Der er mange hjælpere, der er fysisk 

trætte efter sådan en weekend - men 

tilbage står også en oplevelse af at 

have været sammen med en masse 

glade mennesker, en oplevelse  af at 

have gjort noget for fællesskabet i 

lokalsamfundet og for vores fælles 

samlingssted Vilslev Forsamlings-

hus.   

 

Loppemarked 

Støtteforeningens Hobbyudstilling 
gav et pænt overskud, men der er jo 
ingen grund til at undlade at lave de 
sædvanlige arrangementer, bare fordi 
der er lidt penge på bogen. 
 
Så næste arrangement i støtteforenin-
gens regi - nemlig det årlige Loppe-
marked - er planlagt til at løbe af 
stablen  lørdag den 6. april 2019 fra 
kl. 10 til kl. 15. 
 
Vi har allerede modtaget en del lop-
per, men der er plads til mange flere - 
så hvis nogen mangler at komme af 
med diverse effekter, der bare står og 
fylder, så bare sig til - vi har plads til 
at opbevare meget endnu. Flytteboer 
og dødsboer modtages med glæde. 
Kontakt på 40 29 46 14.  
Fredag den 5. april modtages lopper i 
Forsamlingshuset. 
 

På Støtteforeningens vegne 

Svend Erik Hulgaard 

 

Næste år er hobbyudstillingen 

lørdag-søndag d. 9.-10. november 
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Nyt fra Kongeådal Borger

- og Aktivitetsforening 

 

Så er endnu et år gået.  

 

Når man er rundt i december måned 

for at sælge medlemskort til borger-

foreningen og juleposebilletter til 

juletræsfesten, bliver man mødt 

med et ”Kommer du allerede igen? 

Er der virkelig allerede gået et år 

siden sidst?”. Og det er der jo.  

 

Men det har været et fint år for bor-

gerforeningen.  

 

Man kan blive ved at glæde sig over 

byfesten i sommers.  

 

Sidst i oktober var den lille sal i for-

samlingshuset fyldt med glade 

romsmagere. Der var næsten 40 del-

tagere samlet til romsmagning. En 

ualmindelig fin og sjov aften.  

 

Vores flittige nørklere mødes jævn-

ligt, og vi ved, at de har nogle rigtig 

gode aftener sammen.  

 

Samtidig skrider projekt Å-huset 

støt og roligt fremad. Vi har en hård 

kerne af ildsjæle, der bøvler på. Der 

er mange ting, der skal på plads, 

inden det første spadestik kan tages. 

De gør et mega stykke arbejde. Sam-

tidig har Vilslev og Jedsted vist sin 

opbakning ved både at give kontante 

bidrag og tilsagn om arbejdstimer. 

Det er utroligt flot i vores små byer. 

 

Første søndag i advent var der traditi-

onen tro julemandsvækning ved Kon-

geådal Brugs. Der var rigtig mange 

fremmødte både børn og voksne. Ef-

terfølgende var der gløgg og æbleski-

ver hos Vilslev Smede- og VVS. 

Endnu engang tak til smeden, fordi I 

både leverer julemand og lægger hus 

til.  

 

Lige nu ser vi frem til juletræsfesten 

d. 21. december i Vilslev Forsam-

lingshus.  

 

I begyndelsen af det nye år har vi føl-

gende på programmet:  

 

29. januar 2019 

Kl. 19.00 i Spejderhytten 

Generalforsamling for Kongeådal 

Borger- og Aktivitetsforening og 

Kongeådal Sportsforening  

 

3. marts 2019 

Kl. 14.00 Børnegudstjeneste i Vilslev 

Kirke 

Kl. 15.00 - FASTELAVNSFEST i 

Vilslev Forsamlingshus 
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REVY i Vilslev Forsamlingshus 

23. marts 2019  

Kl. 19.00 i Vilslev Forsamlingshus   

REVY 

 

26. marts 2019 

Kl. 19.00 i Vilslev Forsamlingshus   

REVY 

 

Næste år i marts måned kan I glæde 

jer til noget helt andet. Lokale kræf-

ter har en revy i støbeskeen. Den 

bliver sjov, og tager sig både af lo-

kale emner og historier fra den store 

verden. 

 

Nærmere info. følger i det nye år.  

Sæt kryds i kalenderen d. 23. og 26. 

marts og hold øje med opslag i 

Brugsen, e-Mail og Facebook.  

 

Vi ses.  

Glædelig jul og et godt og lykke-

bringende nytår til alle 

ønsker   

Kongeådal Borger- og Aktivitets-

forening og  Kongeådal Sports-

forening                             

                  

fra Forsamlingshuset 

Vilslev Forsamlingshus holder  

generalforsamling  

torsdag d. 7. marts kl. 19. 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne 

Kirsten Blom  

fra Nørkleklubben 

Nørkleklubben mødes som sædvane-

ligt torsdage i ulige uger kl. 19 i 

Spejderhytten.  

Kontakt Pernille Poulsen for nærme-

re info på tlf. 22 46 57 50  

Kongeåen 2019 

Har du idéer og forslag til indlæg og 

artikler i Kongeåen - lokalhistorisk 

årbog for Jedsted og Vilslev, er du 

meget velkommen til at kontakte re-

daktør Ole Witte Madsen på tlf. 25 

89 41 90, mail: om@km.dk  

Vi holder redaktionsmøde tirsdag den 

22. januar kl. 19 i præstegården.  
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Nyt om Åhus-projektet  

Billedet er taget med en drone af 

Jørn Bruun, Ribe køreskole  

 

Den markerede rektangel er der, 

hvor Åhuset bliver bygget, og hvor 

den gamle klubhus ligger til højre. 

Det gamle klubhus vil blive fjernet 

sidst i 2019 eller først i 2020.  

 

Alt vedrørende planlægning af byg-

geriet er på plads, og nu venter vi 

bare på de forskellige tilladelser.  

 

Der er brugt megen tid på at få en 

brugertilladelse til det berørte areal 

på sportspladsen, og ifølge Esbjerg 

kommune vil vi få brugertilladelsen 

den 5. februar 2019, og derefter går 

kommunen i gang 

med at behandle 

byggetilladelsen, og 

vi forventer, at det 

vil tage 4-6 uger at 

få byggetilladelsen.  

 

Det indebærer så, at 

vi først kommer i 

gang med projektet 

omkring marts må-

ned. Det er lidt ær-

gerligt, men ikke 

noget at gøre ved. I 

byggeudvalget ser vi frem til at kom-

me i gang, og mange har jo også 

spurgt til, hvornår de skal komme at 

hjælpe. Vi vil informere løbende.  

 

Vi vil fra byggeudvalget ønske alle 

en god jul samt et godt nytår og tu-

sind tak for den store opbakning til 

Åhus projektet  

 

Byggeudvalget: Jesper Christensen - 

Esben Olesen - Mads Peter Lauridsen 

- Inge Jørgensen - Henning Jakobsen.  

 

Økonomi: Birgit Knudsen - Bjarne 

Barsballe  
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Dato Tid Aktivitet 

Ons 2/1 9.30 Kirsten læser op 

Tor 3/1 9.30 Stolegymnastik 

Man 7/1 9.30 Kirsten læser op 

Tirs 8/1 9.30 Syng med Ivan 

Ons 9/1 9.30 Aktivitet ved Åse  

Tors 10/1 9.30 Stolegymnastik     

Man 14/1 9.30 Kirsten læser op 

Tirs 15/1 9.30 Banko  

Ons 16/1 9.30 Aktivitet ved Åse  

Tors 17/1 9.30 Stolegymnastik     

Man 21/1 9.30 Sognepræst Ole Witte Madsen fortæller  

Tirs 22/1 9.30 Aktivitet ved Åse  

Ons 23/1 9.30 Aktivitet ved Åse  

Tors 24/1 9.30 Stolegymnastik     

Man 28/1 9.30 Kirsten læser op 

Tirs 29/1 9.30 Aktivitet ved Åse  

Ons 30/1 9.30 Aktivitet ved Åse  

Tors 31/1 9.30 Stolegymnastik     

   

Man 4/2 9.30 Kirsten læser op 

Tirs 5/2 9.30 Syng med Ivan 

Ons 6/2 9.30 Aktivitet ved Åse  

Tors 7/2 9.30 Stolegymnastik     

Man 11/2 9.30 Kirsten læser op 

Tirs 12/2 9.30 Banko  

Ons 13/2 9.30 Aktivitet ved Åse  

Tors 14/2 9.30 Stolegymnastik  

Man 18/2 9.30 Kirsten læser op  

Tirs 19/2 9.30 Foredrag / underholdning  

Ons 20/2 9.30 Aktivitet ved Åse  

Tors 21/2 9.30 Stolegymnastik  

Kalender for Venneforeningen på Karstensminde 
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Dato Tid Aktivitet 

Man 4/3 9.30 Kirsten læser op 

Tirs 5/3 9.30 Syng med Ivan  

Ons 6/3 9.30 Aktivitet ved Åse  

Tors 7/3 9.30 Stolegymnastik  

Man 11/3 9.30 Kirsten læser op 

Tirs 12/3 9.30 Foredrag / underholdning  

Ons 13/3  9.30 Aktivitet ved Åse  

Tors 14/3 9.30 Stolegymnastik  

Man 18/3 9.30 Kirsten læser op 

Tirs 19/3 9.30 PASGAARD TØJ 

Ons 20/3 9.30 Aktivitet ved Åse  

Tors 21/3 9.30 Stolegymnastik  

Man 25/3 9.30 Kirsten læser op 

Tirs 26/3 9.30 Banko 

Ons 27/3 9.30 Aktivitet ved Åse  

Tors 28/3 9.30 Stolegymnastik  

Kalender for Venneforeningen på Karstensminde 

Ønsker du at høre om, hvad der sker på Karstensminde eller øn-
sker du at deltage i nogle af aktiviteterne, skal du endelig bare 
møde op. Du er også velkommen til at kontakte Karstensminde 
på tlf. 75 43 14 44. Karstensmindes adresse: Hans Jensens Vej 1, 
6771 Gredstedbro  



Kontakter i sognet 
Kongeådal Husholdningsforening Karin Jessen 

51 32 79 95,  karinjessen3@gmail.com  

Vilslev og Omegns Seniorklub Henry Sørensen  
75 43 15 22, hkejser@stofanet.dk  

Vilslev Menighedsråd 
  

Ivan Binger 
20 15 03 97, binger@bbsyd.dk  

Kongeådal Borger- og Aktivitets-
forening (KBA) + Kongeådal 
Sportsforening (KSF) 

Marianne Kømler 
21 76 97 20, marianne@koemler.dk  

Kongeå Rideklub  Anja Zornig  
28 89 21 29, post@stutteri-boegely.dk  

LokalBrugsen Kongeådal  Klaus Thuesen 
75 43 10 03, 03366@coop.dk   

Lokalhistorisk Arkiv  Stig Hegn 
51 96 64 73, stighegn@bbsyd.dk 

Vilslev forsamlingshus (formand) Kirsten Blom 
2480 4992, k.blom@pc.dk  

Vilslev forsamlingshus (udlejning) Kim Hansen, 7543 1571  

Sognepræst i Vilslev kirke Ole Witte Madsen  
25 89 41 90, om@km.dk  

Vilslev Vandværk  Jane Andersen 
2571 1937, vilslevvand@gmail.com 

Kongeådal 4H   Sonja Hulgaard  
5152 8932, Hulgaard@privat.dk  

Vilslev Kroketklub Lauritz Lauritzen, la@lahjortlund.dk  

Støtteforening for Forsamlingshuset Svend Erik Hulgaard  
Hulgaard@privat.dk  

Vilslev-kokkene  vilslevkokken@gmail.dk  

Kongeåens Vinavler Laug Karl Johan Bendorff,  
thrane-bendorff@mail.tele.dk 

Venneforeningen på Karstensminde Åse Møllgaard, aasemj@hotmail.com 
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