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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. juni 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 træffes på om@km.dk eller 

tlf. 25 89 41 90. Kirsten Blom er 

medredaktør, og kan kontaktes på 

24 80 49 92, k.blom@pc.dk. 

Forsiden 
 
Et billede fra Kirsten Bloms have, 
hvor blomsterne står i fuldt flor.  
 
Også dette forår håber vi, at planter-
ne vil spire op, og blomsterne vil 
folde sig ud til glæde og fornøjelse 
for bier og børn og alle der imellem.  
 
Husk Mors Dag og forårsgudstje-
neste den 12. maj (se side 13) 

Om sognebladet for Vilslev og Jedsted 

mailto:madspl@yahoo.dk
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Ønsket om at leve mere bæredygtigt 
hænger sammen med et øget fokus 
på klimaet og de forandringer, vi 
oplever. Man kan gøre meget selv, 
og der er mange muligheder.  
 
I Darum har Jes fået anlagt en biha-
ve, hvor der står blomster og afgrø-
der, så bier og andre bestøvende 
insekter kan finde mad der.  
 
Økologi i Brugsen  
Lokalbrugsen Kongeådal har efter-
hånden fået mange økologiske varer 
og tilbud, man ellers ikke finder i 
små butikker. På Brugsens general-
forsamling må vi så høre, hvordan 
det står til med økonomien.  
 
Hvem kan hjælpe mig på vej? 
Hvis man gerne vil gøre noget for at 
leve mere bæredygtigt, kan man 
finde en masse inspiration på inter-
nettet og de sociale medier.  
 
Én af de ting, man kan gøre for at 
blive mere bæredygtig, er at købe 
lokale produkter, hvorved man både 
undgår at køre langt omkring og 
samtidigt kan man få sig en snak 
med sine medborgere.  
 
Jeg vil gerne her i bladet skrive om 
lokale tiltag, der fremmer bæredyg-
tighed på forskellige måder.  

 
- Ole Witte Madsen 

Josephine og Jes Hjort-Malmberg 
bor i Vilslev Spang og gør en stor 
indsats for at leve så bæredygtigt 
som muligt i deres hverdag. Det vil 
sige, at de lever vegetarisk på vej 
mod det veganske med fokus på 
økologi og uden farlige kemikalier i 
mad, tøj og husholdning.   
 
Med tre børn i huset er det nogle 
gange en stor udfordring, men det er 
ikke umuligt at skære ned på for-
bruget eller indtaget af animalske 
produkter. Josephine har stor indsigt 
i, hvor man kan købe gode råvarer 
og økologiske produkter, og så må 
man også engang imellem prøve sig 
frem. Og det går ganske godt.  
 
Mange kender nok allerede til Jes’ 

projekt og firma Økotopen, der er et 
mikrolandbrug, han driver i Darum. 
Han er blevet interviewet til bl.a. 

JydskeVestkysten, Landbrugsavisen 
og TV-Syd, og han er partner i bl.a. 
Nationalpark Vadehav. Desuden 

sælger han sine afgrøder til Ribehøj, 
der er gourmetrestaurant, hotel og 
luksuscamping.  
 
Man kan følge hans projekt på face-
book, hvor man også kan se hans 
mange lækre afgrøder og bestille 
friske grøntsager. Jes deler glad og 
gerne ud af tips og råd igennem sine 
videoer ude fra sine drivhuse.  

Kan det lade sig gøre at leve  
som en bæredygtig familie her i sognet? 
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Vilslev og Omegns Seniorklub af-
holdt generalforsamling i Vilslev 
Forsamlingshus 6. februar. Efter 
middagen, der bestod af karbonader 
med stuvede ærter og gulerødder, 
persillesovs, kartofler og rødbeder 
samt citronfromage til dessert,  blev 
der afholdt generalforsamling efter 
vedtægtsbestemt dagsorden for de i 
alt 64 fremmødte medlemmer. 
 
Vores mangeårige formand, Henry 
Sørensen, aflagde bestyrelsens års-
beretning - hans sidste, da han ikke 
ønskede at genopstille. Årsberet-
ning og den efterfølgende regn-
skabsaflæggelse blev taget til efter-
retning.  
 
Det efterfølgende valg gav følgende 
resultat: Genvalg til Kaj Wollesen 
og Aase Bejning. Nyvalg til Arne 
Lauritzen, Ingeborg Rudbeck og 
Sonja Møller. Som suppleant blev 
valgt Henry Sørensen og Jette Jør-
gensen - øvrige valg var genvalg.  
 
Sidste punkt på dagsordenen var en 
tak fra bestyrelsen til Henry Søren-
sen for hans mange år i bestyrelsen 
- 25 for at være præcis, hvoraf de 22 
har været som formand.  
 
Henry blev takket for sit utrættelige 
arbejde for foreningens medlem-
mer  med at arrangere korte og lan-
ge ture, foredrag og underholdning, 

samt varetagelse af medlemmernes 
interesser overfor kommunale myn-
digheder og interesseorganisationer. 
Også en stor tak fordi Henry har 
lovet at være "seniorkonsulent" for 
den kommende bestyrelse, så den 
viden og erfaring han har samlet 
over årene ikke går tabt. 
 
Efter generalforsamlingen blev der 
serveret kaffe/te og lagkage, og så 
gik vi over til kulturel underhold-
ning. 
 
Salonorkestret fra Esbjerg spillede 
en flot nytårskoncert for os af ca. en 
times varighed. Medlemmerne i or-
kestret er alle af ældre dato, men 
endnu engang så og hørte vi et ek-
sempel på, at det grå guld kan end-
nu. 
 
Efter generalforsamlingen har be-
styrelsen konstitueret sig som føl-
ger:  
 
Formand: Arne Lauritzen  
Næstformand: Svend Erik Hulgaard 
Kasserer: Kaj Wollesen  
Skriftfører: Aase Bejning 
 
Alle bestyrelsesmedlemmer er der-
udover fordelt på forskellige ar-
bejdsgrupper. 
 

Pbv.  Svend Erik Hulgaard 
 
 

Nyt fra Vilslev og Omegns 
Seniorklub 
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Program for 2019 (ret til ændringer forbeholdes) 

 

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 Troldborg 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 Arne Lauritzen på 30 87 65 89 senest 2 dage før mødet.  

fra Seniorklubben 
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Efter generalforsamlingen 2019 har 
Formanden Svend Erik Hulgaard 
meddelt, at han ikke længere ønsker 
at være en del af det nye team, der 
kom ind i bestyrelsen.  
 
Bestyrelsen har derfor taget 1. sup-
pleant Arne Lauritzen ind i stedet 
for Svend Erik. Bestyrelsen har 
konstitueret sig og har fået flg. sam-
mensætning: 
 
Formand:  
Finn Falck, tlf. 21 53 75 62 
Næstformand:  
Ole Esman Pedersen, tlf. 2311 5048 
Kasserer:  
Arne Lauritzen, tlf. 3087 6589 
 
Vi må desværre meddele, at loppe-
markedet d. 6. april ikke kan gen-
nemføres af tidsmæssige årsager. Vi 
vil forsøge at lave et til efteråret og 
vil stadig gerne have ting til det. 
Henvendelse til et af bestyrelses-
medlemmerne, der kan sørge for at 
modtage effekter ved brugsen, eller 
formidle, at de bliver afhentet.  
 
Hobbyudstilling og øvrige aktivite-
ter vil blive gennemført som plan-
lagt, ligesom nye tiltag også vil bli-
ve lavet, for at vi kan støtte vores  
forsamlingshus.  
 

På bestyrelsens vegne, Finn Falck  

Mandag d. 4. marts havde Vilslev 
og Omegns Seniorklub et meget 
vellykket arrangement i forsam-
lingshuset med næsten 90 fremmød-
te. 

 
Aftenen startede kl. 18 med smørre-
brød, hvorefter Helle og Dynes 
Skovkjær fra Bjerring underholdt 
med musik og sange fra ”Matador”, 
godt bundet sammen af små fortæl-
linger om TV-succesen. 

 
At det var noget de fremmødte kun-
ne lide, gav sig udtryk i, at Helle og 
Dynes fik stående applaus efter sid-
ste nummer. 

 
Seniorklubbens sidste arrangement i 
foråret er onsdag den 3. april kl. 14, 
hvor Agnethe og Poul Henning fra 
Tjæreborg vil underholde. 

Vellykket arrangement Ny bestyrelse i  
Støtteforeningen til  

Vilslev forsamlingshus  
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D. 25. maj samler vi aviser. Vær 
søde at stille jeres aviser ud til ve-
jen. Der er penge i dem for forenin-
gen. I gennemsnit giver det en ind-
tægt på 10-12.000 kr. om året til 
foreningen.  
Pap kan ikke afleveres til æggebak-
kefabrikken og skal sorteres fra.  
 
D. 26. maj er der cykeltur til diget. 
Vi mødes 9.30 ved brugsen og cyk-
ler til diget, spiser rundstykker, spil-
ler rundbold, hygger, snakker, leger 
og nyder at være i den skønneste 
natur. Inden vi cykler hjem igen, er 
der en lun pølse. Borgerforeningen 
er vært for det hele. Alle er velkom-
ne. Det er altid en rigtig dejlig for-
middag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
D. 20. juni  Familieaften og moti-
onsløb på sportspladsen. Der bliver 
igen arrangeret minitriatlon, moti-
onsløb og travetur. Der er noget for 
alle. Hvis du de andre år har delta-
get i motionsløbet, - så prøv minitri 
i år.  

Året er i fuld gang. For et par uger 
siden var der fastelavnsfest i for-
samlingshuset. Vi har samlet aviser 
og haft generalforsamling. Nørkler-
ne nørkler og har nogle virkelig 
hyggelige aftener i Spejderhytten.  
 
Vi har haft besøg fra Teknik og 
Miljø, Esbjerg Kommune for at se 
på vores bus-læskure. Det resultere-
de i det nye, flotte læskur ved Kon-
geådal Brugs. De øvrige 3 læskure, 
vi har, (ved forsamlingshuset, ved T
-krydset Kongeådal og Vilslevvej 
og ved T-krydset Langbjergvej og 
Jedstedvej) skal også meget gerne 
skiftes ud. Det er planen, men vi 
kan ikke få det hele på én gang. 
 
Å-hus-byggeudvalget venter i øje-
blikket på byggetilladelse. Vi glæ-
der os meget til selve byggeriet kan 
komme i gang.  
 
Indtil sommerferien er følgende på 
programmet:   

Forårsnyt fra  
Kongeådal Borger- og  

Aktivitetsforening 
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Ved generalforsamlingen måtte vi 
desværre sige farvel og tusind tak til 
Malene for at have taget en tørn i 
bestyrelsen og tak til suppleanten 
Anina Andersen for midlertidigt at 
springe ind. Vi er glade for at have 
fået Janni Fey Christensen med som 
nyt, ungt bestyrelsesmedlem. 
 
Bestyrelsen for Kongeådal Borger-
forening og Kongeådal Sportsfor-
ening (2 foreninger med samme be-
styrelse) ser nu sådan ud.  
 
Formand:  Mar ianne P. Kømler , 
Jedsted Klostervej 35, 6771 Gred-
stedbro, tlf. 75 43 23 43 / mobil 21 
76 97 20, marianne@koemler.dk  
 
Næstformand: Inge Jørgensen, 
Jedstedvej 57, 6771 Gredstedbro, 
tlf. 75 43 10 66 / mobil 40 43 38 06, 
ij-langager@mail.dk  
 
Kasserer: Mads Peter  Laur idsen, 
Vilslevvej 16, 6771 Gredstedbro, 
mobil 61 46 39 17, 
madspl@yahoo.dk  
 
H.C. Debel, Jedsted Klostervej 57, 
6771 Gredstedbro, mobil 40 50 55 
54, hdebel@bbsyd.dk 
 
Pernille Poulsen, Jedsted Klostervej 
33, 6771 Gredstedbro, Mobil 22 46 
57 50,  
pernillejensen_@hotmail.com  
 
Anders Helle, Jedsted Klostervej 
16, 6771 Gredstedbro, Mobil 40 68 
13 42, anders@ash-frugt.dk 

Janni Fey Christensen, Kongeådal 
6, 6771 Gredstedbro, mobil  51 88 
12 86, Janni_fey@yahoo.dk  
 
 
Sæt kryds i kalenderen:  
28. september 2019  
HØSTFEST OG REVY  
 
I sidste Sogneblad skrev jeg, at der 
ville være revy i slutningen af marts 
måned. Det blev ikke i marts. Det 
bliver i stedet i forbindelse med 
høstfesten d. 28. september 2019. 
 
Lokale ambitiøse kræfter med Ejnar 
V. Nielsen i spidsen er i fuld gang 
med de indledende forberedelser. 
Der vil i år være spisning, revy og 
dans til årets høstfest. Der er noget 
at glæde sig til, og vi håber, at rigtig 
mange vil være med. 
 
Venlig hilsen  
Marianne Kømler 
Kongeådal Borger- og Aktivitets-
forening (KBA) samt Kongeådal 
Sportsforening (KSF) 

Kalendermøde 

Husk kalendermødet i Vilslev præ-
stegård søndag den 27. oktober efter 
gudstjenesten kl. 11 i Vilslev Kirke.  

Alle er velkomne til mødet, hvor jeg 
byder på en let frokost.  

Vi ser på kalenderen for 2020.  

- Ole Witte Madsen 

mailto:marianne@koemler.dk
mailto:ij-langager@mail.dk
mailto:madspl@yahoo.dk
mailto:hdebel@bbsyd.dk
mailto:pernillejensen_@hotmail.com
mailto:anders@ash-frugt.dk
mailto:Janni_fey@yahoo.dk
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104 gange i 2017 og 124 gange i 
2018. Huset er på nuværende tids-
punkt booket til 104 arrangementer 
i 2019, og der er reservationer hvert 
år frem til 2022. 
 
Det ser ganske lovende ud, men vo-
res store udfordringer de kommende 
år er at få driften af huset til at give 
et større overskud.  
 
Flere af vores planer for at nå dette 
fremgår af vores fremlagte budget, 
og andre tiltag er under udarbejdel-
se. 
 
Højdepunktet i 2019 er, at Vilslev 
Forsamlingshus har 100-års fødsels-
dag i november. Det skal naturligvis 
fejres, så det hører I meget mere 
om. 
 
Vi arbejder lige nu på en udstilling 
om husets liv i 100 år, en skriftlig 
udgivelse med tekst og billeder af, 
hvad der er foregået i huset gennem 
årene, og vi er meget modtagelige 
for alle fakta, historier, billeder og 
genstande, der kan belyse husets 
historie i dets samtid.  
 
Ved selve fejringen håber vi, mange 
vil fortælle nogle af disse historier, 
så vi i fællesskab får skabt et alsi-
digt billede af husets historie. 

Kirsten Blom  

Årets Generalforsamling blev afvik-
let torsdag d. 7. marts, og 23 perso-
ner deltog, hvilket var flere end tid-
ligere år.   
Både formandens beretning og 
regnskabet blev godkendt, og efter-
følgende var der spørgsmål og debat 
om årets gang i huset. 
 
Bestyrelsen har konstitueret sig på 
følgende måde: 
Formand:  
 Kirsten Blom Hansen 
Næstformand og udlejer:  
 Kim Hansen  
Kasserer:  
 Anders Knudsen  
Sekretær:  
 Vera Jensen  
Diverse:  
 Joan Nørrevang  
Suppleanter:  
 Lone Rechendorff 
 Jette Jørgensen 
 
Repræsentanter i Bankoudvalget: 
Vera og Kirsten 
 
Vi har i bestyrelsen mange idéer og 
visioner for udviklingen af forsam-
lingshuset, og vi glæder os over den 
stadigt øgede udlejning, ros fra leje-
re og gæster til kokkene for dejlig 
mad og vores tidssvarende opdæk-
ningsmuligheder. 
 
En optælling af udlejninger viser, at 
huset var udlejet 91 gange i 2016, 

Generalforsamling i Vilslev Forsamlingshus 
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Velkommen til vores to generalfor-
samlinger. Tak, fordi I er kommet.  
 
På bordene ligger dagsordener og 
bagerst en liste med de aktiviteter, 
der ligger i henholdsvis borgerfor-
eningen og i sportsforeningen.  
 
Årets gang i KBA, borgerforenin-
gen: 27. maj cykeltur  til diget. Vi 
har samlet aviser.  I 2018 blev det 3 
gange. Indtil efteråret 2018 har vi 
samlet på Vestervang. Her fra det 
nye år flytter vi aviskasserne ned til 
Sten og Gert.  
 
Det giver nogle penge i kassen. Vi 
skal være 9 mand hver gang. Vi fyl-
der ca. 1,5 container om året. Det 
giver ca.  8.000 kr. pr container. 
1500 kr. i transport pr. container. 1 
kr. pr. kg aviser og reklamer.  Vi vil 
gerne have flere aviser. 
 
Bestyrelsen deltager i banko om 
onsdagen. Heldigvis har vi fået ban-
kohjælpere uden for bestyrelsen.  
 
Det er nødvendigt, da flere bestyrel-
sesmedlemmer ikke har mulighed 
for at være til banko om onsdagen. 
Desværre har banko oplevet en del-
tagernedgang. Det har betydet, at 
der i 2018 ikke blev noget overskud 
at dele ud til de tre foreninger, der 
står for banko.  

Der bliver derfor gjort tiltag som 
prisstigning, spisning og nye spil 
for at få flere til at spille med.  
 
HC og Inge holder øje med spejder-
hytten. I 2018 har spejderhytten me-
re eller mindre økonomisk kunnet 
hvile i sig selv. Der har ikke været 
store uforudsete udgifter. Den er 
brugt til mange møder. F.eks. da 
landmændene havde møder om 
oversvømmelse.  
 
Husholdningsforeningen bruger den 
til møder og også til at lave kaffe. 
Flere generalforsamlinger er holdt i 
spejderhytten. Fiskerne har haft le-
jet hytten. Borgerforeningen bruger 
den jo selv. Derudover har der også 
været nogle private udlejninger.  
 
Nørkleklubben bruger hytten en del, 
det er en fast lejer. Det er rigtig 
godt. Det koster 500 kr. at leje hyt-
ten for et heldagsarrangement og 
300 kr. for en aften. 
 
I august var vi med til nogle møder 
i forbindelse med, at Esbjerg kom-
mune ville flytte overbygningen i 
Gredstedbro skole til Ribe. Det gik i 
sig selv igen.  
 
Vi har naturligvis også snakket om 
Kongeå, oversvømmelse og Konge-
åslusen i bestyrelsen. Vi har sendt et 

KBA’s generalforsamling:  
Formandsberetning for 2018 

d. 29. januar kl. 19.00 i spejderhytten.  
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jeg til lige straks ved næste general-
forsamling.  
 
Å-huset hører også under Konge-
ådal Sportsforening, så det kommer 
også i næste beretning.  
 
For et par uger siden var bestyrelsen 
samlet til nytårsmiddag  hjemme 
hos mig. Det er det, man får for sin 
ulejlighed. En middag om året. Rig-
tig hyggeligt. Ove Nielsen, der også 
er en af vores suppleanter, har ind-
ført, at suppleanter også skal være 
med.  Så derfor kan jeg også anbe-
fale at være suppleant i bestyrelsen. 
Så alt i alt endnu et år er fløjet af-
sted.  
 

Marianne Kømlers  
formandsberetning  for KBA 

høringssvar. Vi håber, at den plan, 
der nu er lagt, kan løse nogle af pro-
blemerne.  
 
Jeg er med i Lokalråd Ribe Nord, 
hvor vi sidder sammen med repræ-
sentanter fra Obbekær, Jernved, 
Hillerup, Farup, Gredstedbro, Hjort-
lund og Kalvslund. Her udveksles 
erfaringer, tanker og idéer.  
 
Der er også årlige møder med Es-
bjerg kommune teknik og miljø  og 
økonomiudvalget, hvor man kan 
fremsætte ønsker. I dag har Hen-
ning og jeg været til møde med Vej 
og Park sammen med de andre sog-
ne i Ribe Nord.  
 
Lige nu er vi ved at få solgt med-
lemskort. Inge lejer kanoer ud. Vi 
har nu 9 kanoer. Sognebladet fort-
sætter. Det er et rigtig fint blad, som 
Ole Madsen sætter sammen.  
 
I skal også huske at lægge mærke til 
juletræer og julebelysning ved 
Brugsen og præstegården. Det er 
Borgerforeningen, der sørger for 
det.  
 
Desværre har Malene valgt at forla-
de bestyrelsen. Tak til Malene for at 
hun har taget en tørn i bestyrelsen. 
Vores suppleant Anina er midlerti-
digt kommet med i bestyrelsen i 
stedet for Malene.  
 
Ellers har årets højdepunkt været 
byfesten, men den hører til Konge-
ådal Sportsforening, så den kommer 

Vil du have tilsendt 

sognebladet på mail  

eller i et brev?  

 

Kontakt Ole Witte 

Madsen på 25 89 41 90, 

om@km.dk  
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Vi startede ud med fastelavnsfest. 
Dilettant sprang vi over i 2018, da 
tiden løb fra os.  
 
Til gengæld sprang vi absolut ikke 
over byfesten. Planlægningen be-
gyndte i det små i januar måned, og 
det hele kulminerede i juni måned, 
med 4 skønne dage.  
 
Masser af aktivitet på sportspladsen: 
motionsløb, bankospil, højskolefæl-
lessang, disco, havetraktorer, seriøs 
kagekonkurrence og efterfølgende 
meget seriøs kageauktion. De vilde-
ste vandaktiviteter på Kongeåen. 
Klaus Brugsmand blev meget, meget 
velfortjent kåret som årets borger.  
 
Masser af liv på hoppepuden med 
børn, fyldt med ansigtsmaling.  
 
Fodbold – i 2018 havde vi ikke helt 
så mange skader som i 2017…  
 
Fantastisk opbakning. Masser af 
hjælpere. Simpelthen bare godt.  
 
Et resultat på over 60.000 kr. Vi er 
meget tilfredse i bestyrelsen.  
 
Så var der romsmagning sidst i okto-
ber måned. Total hyggelig aften i 
den lille sal i forsamlingshuset. Den 
stakkels unge mand fra Århus, der 
skulle fortælle os om rom, havde 

svært ved at få ørenlyd. Heldigvis har 
vi mange vinavlere, der kunne stille 
kvalificerede spørgsmål. Næste år har 
Pernille og Anders allerede planer 
om en aften, hvor vi smager portvin.  
 
Så har vi haft den traditionelle jule-
mandsvækning hos smeden. Tak til 
Ejnar og Ellen fordi, vi igen måtte 
være i værkstedet og få gløgg og æb-
leskiver. Vi delte omkring 70 julepo-
ser ud henne ved brugsen.  
 
Juletræsfest. Jeg gik egentlig og troe-
de, at juletræsfesten, den er nok ved 
at være for gammeldags. Men så var 
jeg jo til juletræsfest d. 21.12. Det 
var en totalt god aften. Der var små 
og store børn, der alle dansede og 
hyggede. Simpelthen bare en god 
stemning.  
 
Vi har 16-20 kroket-folk, og vi har 
fodboldspillere. To 7-mands hold 
træner i Kongeådal, og et 11–mands 
hold træner i Gredstedbro. Vi ved 
ikke lige, hvor mange hold der er i 
den nye sæson.  
 
Så er der Å-huset. Der er en hård ker-
ne af et byggeudvalg bestående af 
Henning, Inge, Mads Peter, Birgit, 
Esben og Jesper. I kan følge med på 
facebook, i sognebladet og ved brug-
sen.  
 

KSF’s generalforsamling:  
Formandsberetning for 2018 

d. 29. januar kl. 19.30 i spejderhytten.  



13 

 

Onsdag den 3. april  
Generalforsamling afholdes onsdag 
den 3. april kl. 19:30 i Spejderhuset 
”Knudepunktet” bag Kongeådal 
Mejeri. Dagsorden ifølge vedtægter. 
Der er kaffebord. Husk en pakke til 
bankospillet (værdi ca. 25 kr.)  
 
Tilmelding skal ske til Lone Chri-
stensen, tlf. 7543 1287 / 5075 0015 

De gør et fantastisk arbejde. Det 
skrider stille og roligt fremad. Vi 
har en opgave med at sørge for, at 
naboerne til Å-huset også har det 
godt. Derfor skal vi have lavet nog-
le gode regler for udlejningen af det 
nye hus.  
 
Hvis der er spørgsmål til Å-hus-
projektet, vil Henning meget gerne 
svare på dem.  
 
Så altså alt i alt for både Borgerfor-
eningen og Sportsforeningen et be-
givenhedsrigt år.  
 
Altid dejligt, når arrangementer lyk-
kes. Når vi kan samle folk til de for-
skellige arrangementer.  
 
Jeg vil gerne sige tak til min besty-
relse. Tak fordi I stiller op til alt 
muligt.  
 
Vi er på facebook. Og det bliver 
brugt flittigt. Derudover sendes 
mails rundt, når der sker noget,  
sættes opslag i Brugsen, sættes skil-
te op til avisindsamlinger og sættes 
andre skilte på byskiltene ved de 
andre arrangementer.  
 
www.kongeadal.dk – hertil mangles 
en ildsjæl.  
 
Husk jerncontainer der står bagved 
Brugsen.  Den giver penge til for-
eningen. Den har givet lige så me-
get som avisindsamlingerne i år.  
 

Marianne  Kømler 

fra Kongeådal  
Husholdningsforening 

Forårsgudstjeneste 
- vi bytter frø og stiklinger 

Søndag den 12. maj kl. 11  
i Vilslev Kirke  
 
Ligesom vi om efteråret fejrer hø-
sten i taknemmelighed, begynder vi 
også dette forår med håb til de frø, 
vi sår i jorden.  
 
Efter gudstjenesten er menighedsrå-
det vært ved en let frokost i konfir-
mandstuen, hvorefter vi bytter frø 
og stiklinger med hinanden.  
 
Det er gratis at deltage, alle er vel-
komne. Vi håber, at mange vil tage 
nogle små skud, frø, stiklinger og 
andet med, så vi kan få et par hyg-
gelige timer sammen.  
 
Vel mødt!  

Ole Witte Madsen  

http://www.kongeadal.dk
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Sognekalender for Vilslev og Jedsted 

Dag Dato Tid Aktivitet 

Ons  19.15 Banko i forsamlingshuset  hver onsdag 

Tors  19.00 

Nørkleklubben mødes hver anden torsdag i 

Spejderhytten. For mere info kontakt Pernille, 

tlf.  22 46 57 50 

Man 1/4 19:00 Sangaften i Vilslev konfirmandstue 

    

Ons 3/4 14.00 Underholdning: Agnete og Poul Henning (s. 5)  

Ons 3/4 19.30 

Generalforsamling i Kongeådal Husholdnings-

forening 

Søn 7/4 11.00 Gudstjeneste med guldkonfirmander  

Ons 10/4 10.00 Kirke for de små 

Søn 14/4 9.30 Gudstjeneste med kirkekaffe  

Tor 18/4 17.00 Gudstjeneste med påskemåltid i Hunderup 

Fre 19/4 9.30 Gudstjeneste (Langfredag) 

Søn 21/4 11.00 Gudstjeneste  (Påskedag) 

Søn 28/4 10.00 Konfirmation i Vilslev Kirke  

    

Fre 10/5  Brugsens Blomstermarked  

Søn 12/5 11.00 Forårsgudstjeneste + bytte stiklinger og frø  

Tors 16/5 19.00 Store Bededagsaften med varme hveder  

Tors 23/5 18.00 Fællesspisning (s. 17) 

Lør 25/5 9-12 Avisindsamling (s. 7)  

Søn 26/5  KBA: Cykeltur til diget (s. 7) 

Tors 30/5 11.00 Gudstjeneste med undertekster + frokost  

Ons 5/6 13.45 Grundlovsmøde på Kjærgård  

Man 10/6 14.00 Friluftsgudstjeneste i Vilslev præstegårdshave  

Ons 12/6 10.00 Kirke for de små  

Tors 20/6 12.00 Deadline til Sognebladet 



15 

 

Dag Dato Tid Aktivitet 

Tors 20/6  KBA: Familieaften og motionsløb (s. 16) 

Søn 23/6  

Sankt Hans på Børnetoften. Sognepræst Kevin 

Asmussen er båltaler.   

Lør 31/8  Sogneudflugt (s. 26)  

Ons 11/9 14.00 Besøg hos Niels Alsteds vingård (s. 5)  

Søn 22/9 11.00 Høstgudstjeneste i Vilslev Kirke 

Ons 25/9 14.00 Foredrag: Mit græske eventyr (s. 5)  

Lør 28/9  Høstfest og revy (s. 8) 

Man 7/10  

Koncert og fællessang med Willy Egmose i 

Vilslev Kirke 

Tirs 8/10 18.00 Seniorklubbens høstfest (s. 5)  

Ons 23/10 14.00 Foredrag: En tur til Sydafrika (s. 5)  

Søn 27/10 12.00 Kalendermøde i Vilslev præstegård 

Ons 6/11 14.00 Underholdning ved Spilop fra Vamdrup (s. 5)  

Lør 9/11  Hobbyudstilling i Vilslev Forsamlingshus 

Søn 10/11  Hobbyudstilling i Vilslev Forsamlingshus  

Ons 20/11 14.00 Foredrag ved borgmester Jesper Frost (s. 5)  

Lør 23/11  Fødselsdagsfejring af Vilslev Forsamlingshus  

Ons 4/12 14.00 Julehygge i seniorklubben (s. 5) 

Sognekalender for Vilslev og Jedsted 
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Dag Tid Aktivitet Dato 

Mandag  17-21 Forårsfest 1/4 

Tirsdag  9.30 Syng med Ivan  2/4 

Onsdag 9.30 Gåtur / aktivitet  3/4 

Torsdag 9.30 Stolegymnastik  4/4 

    

Mandag  9.00 Pasgaard Tøj  8/4 

Tirsdag  9.30 Reporto sko  9/4 

Tirsdag  9.30 Generalforsamling  9/4 

Onsdag 9.30 Gåtur / aktivitet  10/4 

Torsdag 9.30 Stolegymnastik  11/4 

    

Mandag   Lukket 15/4 

Tirsdag   Lukket  16/4 

Onsdag  Lukket  17/4 

Torsdag  Skærtorsdag 18/4 

Fredag  Langfredag 19/4 

    

Mandag   2. Påskedag  22/4 

Tirsdag  9.30 Grethes tøj  23/4 

Onsdag 9.30 Gåtur / aktivitet  24/4 

Torsdag 9.30 Stolegymnastik  25/4 

    

Mandag  9.30 Kirsten læser op  29/4 

Tirsdag  9.30 Syng med Ivan  30/4 

Onsdag 9.30 Gåtur / aktivitet  1/5 

Torsdag 9.30  Stolegymnastik  2/5 

    

Mandag  9.30  Kirsten læser  6/5 

Tirsdag  9-16 Udflugt til Kvie sø  7/5 

Onsdag 9.30  Gåtur / aktivitet  8/5 

Torsdag 9.30  Stolegymnastik  9/5 

Kalender for Venneforeningen på Karstensminde 
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Mandag  13/5 9.30 Kirsten læser  

Tirsdag  14/5 9.30 Banko  

Onsdag 15/5 9.30 Gåtur / aktivitet  

Torsdag 16/5 9.30 Stolegymnastik  

    

Mandag  20/5 9.30 Kirsten læser  

Tirsdag  21/5 9.30 Aktivitet v/Åse  

Onsdag 22/5 9.30 Gåtur / aktivitet  

Torsdag 23/5 9.30 Stolegymnastik  

    

Mandag  27/5 9.30 Kirsten læser  

Tirsdag  28/5 9.30  Banko 

Onsdag 29/5 9.30 Gåtur / aktivitet  

Torsdag 30/5 9.30 Stolegymnastik  

    

Mandag  3/6 9.30 Kirsten læser  

Tirsdag  4/6 9.30 Syng med Ivan  

Onsdag 5/6 9.30 Gåtur / aktivitet  

Torsdag 6/6 9.30 Stolegymnastik  

    

Mandag  10/6 9.30 Kirsten læser  

Tirsdag  11/6 9.30  Banko  

Onsdag 12/6 9.30 Gåtur / aktivitet  

Torsdag 13/6 9.30 Stolegymnastik  

    

Mandag  17/6 9.30 Kirsten læser  

Tirsdag  18/6 9.30  Foredrag  

Onsdag 19/6 9.30 Gåtur / aktivitet  

Torsdag 20/6 9.30 Stolegymnastik  

Mandag  24/6 9.30 Kirsten læser  

Tirsdag  25/6 9.30  Banko  

Onsdag 26/6 9.30 Gåtur / aktivitet  

Torsdag 27/6 9.30 Stolegymnastik  
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Regler for indsamling i Dagli’ 
Brugsen Kongeådal. Der indsamles 
kun på opfordring fra familie, ven-
ner, kollegaer m.m. Indsamlers 
navn skal fremgå af listen. 
 
Runde fødselsdage: 60, 70, 80, 85, 
90, 95, 100 år - (herefter hvert år) 
 
Mærkedage:  
 Bryllup 
 Sølvbryllup 
 Guldbryllup 
 Diamantbryllup 
 Krondiamantbryllup 
 
Konfirmationer  
 
Begravelser  
 
Pris pr. par er 30 kr.  
Der kan indsamles til ovennævnte 
begivenheder for alle, der har eller 
har haft tilknytning til sognet.  
 
- Bestyrelsen for Dali’ Brugsen 
Kongeådal 

deltagerne ønske om at købe vand-
værket.  
 
Når der sker nyt, vil vi selvfølgelig 
orientere igen.  
 
Med venlig hilsen,  
Vilslev Vandværk  
Jane Andersen, tlf. 25 71 19 37  
Thomas Lund, tlf. 20 35 78 41 
(efter kl. 16)  

fra Vilslev Vandværk 

1. marts 2019  
 
Til forbrugerne hos Vilslev Vand-
værk  
 
På den netop overståede generalfor-
samling for vandværket blev der 
givet mandat til bestyrelsen om at 
gå videre med planen om at fusio-
nere med Gredstedbro Vandværk og 
nedlægge Vilslev Vandværk.  
 
Der var stillet budget op for afvik-
lingen af Vilslev Vandværk, men 
som altid med budgetter kan det gå 
både den ene og den anden vej. På 
generalforsamlingen orienterede 
bestyrelsen endvidere om en pris-
stigning på vand og fastafgift for 
2019 for at imødekomme et større 
underskud, idet vi jo i 2018 har be-
talt mere for vandet fra Gredsted-
bro, end det der er blevet opkrævet 
fra jer forbrugere, og det samme 
ville gælde for 2019, hvis ikke vi 
hæver m3-prisen. M3-prisen er hæ-
vet til 4,99 kr. og fastafgiften sat op 
til 1.600 kr.  
 
Planen er nu, at der i løbet af det 
første halvår af 2019 opsættes nye 
fjernaflæste målere hos samtlige 
forbrugere - de nuværende målere 
er faldet for aldersgrænsen her hen 
over årsskiftet. Endvidere arbejdes 
der på et forslag fra generalforsam-
lingen ang. salg af vandværket til 
eventuelle interesserede. Der var på 
generalforsamlingen blandt én af 

Indsamlingsregler 
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Hej alle sammen. 
 
Så fik vi holdt fastelavn, der var 38 udklædte børn, og 33 der slog katten af 
tønden.  
 
Det var rigtig godt med så mange udklædte, men der er plads til mange flere 
til næste år.  
 
Jeg håber, at børn og forældre / bedsteforældre har hygget sig. 
 
Jeg vil også sige tak til Inge, Marietta, Jane, Heidi og HC for hjælpen i køk-
kenet. Uden jer var det blevet lidt kedeligt, så skulderklap til jer. 
 
Tak til Marianne & Pia for både planlægning og hjælp på dagen. 
 
Vi er allerede ved at lægge i støbeskeen til den næste fastelavnsfest ;-) og 
hvad vi evt. kan gøre for at trække flere til.  
 
Så har I ønsker om noget, så skriv gerne en sms på 22465750 eller 
mail: pernillejensen_@hotmail.com 

 
Mvh Janni & Pernille 

Fastelavn i Vilslev Forsamlingshus 

mailto:pernillejensen_@hotmail.com
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Kan der ske noget nyt i Vilslev og Jedsted? 

Som reklame for fastelavnsgudstjeneste og fastelavnsfest satte sognepræsten 

en reklame-fastelavnstønde op på Jedsted Torv. Det gav pote.  

Et par raske borgere 

opdagede, at der ikke 

var affaldsindsamling i 

Vilslev (selvom der er 

tradition for det i Jed-

sted), så i løbet af kort 

tid var indsamlingen 

arrangeret af Dan Al-

sted og Jane Andersen. 

 

 
Hvad sker der ellers herude i vort sogn?  
Dette blad skulle jo gerne være for alle sådan, at alle kan finde noget heri 
om, hvad der rører sig i Jedsted og Vilslev landsbyer. Facebookgruppen for 
Vilslev og Jedsted bliver brugt meget, men et sogneblad kan åbnes og gem-
mes og læses af alle - også dem, der ikke bruger facebook eller internettet.  
 
Den 20. juni er der deadline til bladet, og jeg glæder mig til at modtage man-
ge flere indlæg, små historier, notitser, digte, billeder med mere.  
 

Med venlig hilsen, Ole Witte Madsen 
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Kære medlemmer 
  
Håber, at alle er kommet godt ind i 
det nye år. Et lille tilbageblik på 
2018 Vi har ikke haft vores officiel-
le ”Hygge”-arrangement, til gen-
gæld har vi hygget os gevaldigt med 
arbejdsdage/-aftener, hvor vi har 
fået givet seniorhytten en ordentlig 
omgang med både olie og farver. 
Det var hyggeligt, og nu ligner hyt-
ten de andre bygninger på grunden. 
 
Vi stod for grill-arrangementet i for-
bindelse med at 55nord bussen var 
på besøg. Vi omsatte for omkring 
kr. 1300,- og fik et ok overskud  
men kun fordi det var overskuddet 
fra forskellige andre arrangementer, 
til gengæld  var det nogle hyggeli-
ge  timer og giver en god stemning 
omkring bussen. 
 
Vi er i gang med renovering af no-
get af kloakeringen, vi vil gerne ha-
ve plantet et levende hegn på den 
nye grund, og igen en bålhytte er i 
støbeskeen :-)  

fra Gredstedbro FDF 

 
Der er stadig små og store ”sager / 
ønsker” som støtteforeningen kan 
hjælpe med til, så vi håber, at rigtig 
mange vil forny deres medlemskab 
af foreningen. 
 
Vi har fastsat vores ”Hygge-
arbejdsaftener” til flg. datoer:  
Lørdag d. 30. marts kl 10-15 
Tirsdag d. 21. maj kl 18.30–20.30 
Mandag d.12. august kl 18.30-20.30 
Mandag d. 16. september kl 18.30-
20.30. Det bliver udenfor eller in-
dendørs alt efter vejret. Vel mødt :-) 
 
Prisen er kun kr. 200,- pr. husstand 
pr. år. Andelskassen: konto: 5971 
1211710 eller Mobile Pay: 2268 
6653 (Hans Hansen) 
 
  
Med venlig hilsen 
Støtteforeningen for Gredstedbro 
FDF 
Kasser: Hans Hansen 
Formand: Britta Flansmose 
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Vi har nu opgjort året 2018. Des-
værre ender vi på et minus på 
148.000 kr. på trods af øget omsæt-
ning de sidste 8 måneder af året. 
 
Hvis vi deler året op fra d 1-1 til 31-
4, var der et underskud på 110.000 
kr., dvs. at vi havde et underskud på 
38.000 kr. de sidste 8 måneder, 
hvoraf de 30.000 kr. skyldes nød-
vendige investeringer. Så et under-
skud på 8.000 kr. kunne vi leve 
med. Der var budgetteret med et 
underskud for hele året på 228.000 
kr., så det er trods alt en forbedring 
på 80.000 kr. 
  
I 2019 er vi udfordret på øgede IT-
omkostninger, samt løn og leve-
ringsomkostninger, hvilket betyder, 
at vi budgetterer med et underskud 
på 235.000 kr., hvis omsætningen 
ikke stiger betragteligt. 
  
Årsagen til øget minus er, at COOP 
er håbløs bagud på investering på 
IT; vore systemer er forældede og 
da der jo er flere kæder i Coop, taler 
de heller ikke sammen. Derfor har 

man været nødsaget til kæmpe inve-
steringer i IT for over 1 mia. kr., og 
da vi er en del af Coop er vi også 
forpligtet til at være med til at beta-
le omkostningerne.  
 
Vi er fuldt klar over at de digitale 
medier skal være på plads, og at det 
er fremtiden, men vi synes også det 
er en stor mundfuld for de små bu-
tikker at skulle betale sådan et stort 
beløb. I 2019 er udgiften til IT og 
koncern på 275.000 kr. for vores 
butik. 
 
I Coop er man klar over, at det 
kommer til at koste livet for de helt 
små butikker, som vores og mange 
flere. Den eneste mulighed for at 
overleve  dette, er øget omsætning. 
Det betyder, at vi skal øge omsæt-
ningen med 2 mio. de næste 2 år, 
for at få økonomien til at hænge 
sammen.  
 

Det kræver fuld opbakning fra  
HELE byen, hvis dette projekt  

skal lykkes. 
 
Vi har i dag en del kunder fra andre 
byer, og uden dem havde det allere-
de set skidt ud, så vi håber da, at 
byen er interesseret i at beholde en 
butik, da den jo også er genstand for 
andet, end et sted at handle. Så vi 
kan kun fortsat opfordre ALLE til 
lige at lægge en ekstra handel i 
Brugsen.  
 

Nyt fra Lokalbrugsen Kongeådal  
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Ellers kan vi allerede i 2020 skulle 
tage stilling til LUKNING. Selvom 
vi har en rimelig egenkapital, er det 
sådan, at vi som forening ikke må 
lukke med gæld, dvs. der skal være 
penge til alle, der har noget til gode 
i Brugsen såsom leverandører og 
personale, og penge til evt. nedriv-
ning af bygninger, hvis den ikke 
kan sælges. 
Der er ingen tvivl om at bestyrelse 
og personale vil vende hver en sten, 
for at finde løsninger, MEN den 
bedste løsning vil være, at flere læg-
ger deres handel lokalt, til glæde for 
alle i byen. 
 
Vi håber rigtig mange vil møde op 
d. 2. maj, til vores generalforsam-
ling. Vi har brug for, at rigtig man-
ge kommer. Gode råd er meget vel-
komne.  
 
Vi starter med fællesspisning kl. 18, 
hvor der serveres flæskesteg og me-
dister med tilbehør, prisen er 85 kr. 
pr. person. Der kommer tilmelding 
op i Brugsen snarest. Selve general-
forsamlingen starter kl 19.30, hvis 
man ikke ønsker at spise med. 
  
Hilsen Bestyrelsen. 
3366 
Lokalbrugsen  Kongeådal 
Uddeler, Klaus Thuesen 

Tillæg til forordet 

Ønsker du at høre om, hvad 

der sker på Karstensminde el-

ler ønsker du at deltage i nogle 

af aktiviteterne, skal du ende-

lig 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  

Karstensminde 
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Kontakter i sognet 
Kongeådal Husholdningsforening Karin Jessen 

51 32 79 95,  karinjessen3@gmail.com  

Vilslev og Omegns Seniorklub Arne Lauritzen 
30 87 65 89, arnelau@mail.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 
24 80 49 92, 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 
25 71 19 37, vilslevvand@gmail.com 

Kongeådal 4H   Sonja Hulgaard  
51 52 89 32, Hulgaard@privat.dk  

Vilslev Kroketklub Lauritz Lauritzen, la@lahjortlund.dk  

Støtteforening for Forsamlingshuset Finn Falck, formand  
21 53 75 62, jensen.finn@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 

mailto:arnelau@mail.dk
mailto:stighegn@bbsyd.dk
mailto:vilslevvand@gmail.com
mailto:Hulgaard@privat.dk
mailto:vilslevkokken@gmail.dk

