Sognebladet
for Vilslev og Jedsted

Juli - August - September 2019

Om sognebladet for Vilslev og Jedsted
Forsiden
Billeder fra Minitri med 141 deltagere - læs mere på side 24.

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 sognebladet tilsendt som pdf via mail.
Alle indlæg er velkomne, såvel
hånd– som maskinskrevne. Send
også gerne billeder, annoncer, reklamer 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.

Næste deadline:
20. september 2019
Indlæg sendes til
Ole Witte Madsen på om@km.dk

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 forretninger. Bidrag indbetales til KBAs konto: reg.nr.: 5971 konto: 8002757.
Kasserer Mads Peter Lauridsen (madspl@yahoo.dk) holder styr på pengene.
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Lokale boder - en nem vej til bæredygtighed
Om foråret går mange i haven for at
forberede jorden til såning af de afgrøder, man gerne vil nyde hen over
sommeren. For nogle er det heldigvis meget ligetil, og de griber til
såvel hakke, som skovl og spade for
at lægge små frø i sorten muld og
håbe på en god høst.

Fødevarer i de lokale boder er ikke
blevet transporteret over lange afstande, og derfor har de ikke et særligt stort CO2-aftryk. Desuden er
flere af afgrøderne dyrket uden brug
af sprøjtegifte.
Har man ikke selv tid til eller mod
på at gå i gang med en køkkenhave
og dyrkning af diverse afgrøder,
kan man heldigvis nemt finde både
kartofler, agurker, græskar, squash,
majs og mange andre lækre grøntsager for ikke at tale om blomster og
æg - og mon ikke, én og anden sælger lidt okse–, kyllinge- eller lammekød. Man kan således redde sig
et helt måltid af lokale varer. Hertil
kommer vinen, som dyrkes i flaskevis rundt om i sognet.

Det er inspirerende at mange lægger
en hel del timer og kræfter i at passe
en køkkenhave og bruge tid på at
bekæmpe ukrudt samt pleje de spæde spirer. Sådan en havehobby har
også større perspektiv.
I dette blad har jeg bedt nogle af de
gode borgere i sognet om at fortælle
om, hvad de sælger i deres private
boder, og hvad de får ud af det. På
de næste på sider kan man læse om
både kartofler og gelé og æg og på
bagsiden om blomster, majs m.m.

På den måde kan man med god
samvittighed købe friske afgrøder
fra disse boder, som vidner om borgernes driftighed og initiativrigdom.
Her ses hvordan en hobby og lidt
jord kan indbringe en ekstra skilling
til husholdningen. Varerne er dog
sæsonbestemte, og derfor må man
slå til, imens afgrøderne er friske og
nyhøstede.

Når et emne som bæredygtighed
diskuteres i medierne, kan man som
almindelig borger nemt blive fortvivlet over, at det virker uigennemskueligt og uopnåeligt at leve med
omtanke for sundhed, natur og klima. Men vore lokale boder gør det
faktisk nemmere.

Handlen i de små boder giver også
mulighed for at slå en snak af med
de lokale, og det bidrager positivt til
fællesskabet, at vi kender hinanden
og ved, hvem der har fremavlet de
ting, vi spiser.
Ole Witte Madsen

Imens vi venter på politikernes planer for landets fremtid, kan vi se, at
mange gør noget i det private ved
bl.a. at dyrke afgrøder, som ikke
belaster miljø eller udpiner jorden.
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Lokale varer
- en nem vej til bæredygtighed
Kartofler og ringridning
På vejen fra Vilslev til Gredstedbro er der
på venstre hånd lige efter byskiltet en lille
grusvej, der fører ind til en fold med et par
heste. Der står en bod med kartofler, hvor
man kan betale kontant eller med Mobile
Pay. Jeg mødte indehaveren Viola Schulz,
som fortalte om, hvordan jorden bliver gødet naturligt af hestene, og at de dyrker kartoflerne som en hobby. De dyrker også en
anden hobby: at ride på hestene til ringridning forskellige steder i Sønderjylland.

Æblegelé, rosenbladegelé, havebuket, pyntegrønt og juletræer
v. Annelise Lauridsen

Boden på Vilslevvej 5 kommer ud til vejen hen sidst i august. Her sælger jeg
æble- og rosenbladegelé for 10-15 kr. og ind imellem en dagens havebuket
til 20 kr. Hen mod december er det pyntegrøn og juletræer til dagsprisen. I
boden kan der betales kontant og med Mobile Pay.
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Hønsefarmen på
Vesterbyvej 23

rejst hele Danmark rundt og skulle
ende deres "turné" i Ribe. De kom
fra Tyskland, begge arbejdede som
lærere, og deres rejse i Danmark
skulle bruges til at aktivere eleverne
og lære dem, hvordan folk lever i
andre lande specielt ude på landet.

Ole var enkemand, da jeg mødte
ham. Ole og hans nu afdøde kone
Charlotte flyttede til Vilslev i 2007.
Charlotte var en, der knuselskede
ALLE dyr, så det var hendes idé, at
der skulle høns med i besætningen.

Før de cyklede videre med deres
æggebakke, tog de en masse billeder. Jeg gik videre med dem, til vores dejlige naboer Maryanne og
Finn Falck, de har nemlig et drivhus
(og var på ferie på det tidspunkt).
Der gav jeg parret agurker og peberfrugter :-)

Det er sjovt at have høns, da de spiser ukrudt i haven. (Nogle naboer er
dog ikke så glade for, at nogle enkelte af vores høns kommer ind i
deres have, andre savner dem dog,
da de nu selv skal pille ukrudtet op,
som vores høns plejede at spise). De
skaber en speciel ro, de giver mere
følelsen af, at nu er vi ude på landet :-)

Vi har tre købere i Esbjerg, der får
æggene leveret til døren, når jeg har
ærinder derinde.
For os, er hønsene IKKE en indtægt, da vi sælger æggene billigt.
Det er mere hyggen ved at have
hønsene. Nu er vi i gang med at
sælge vores hus, så æggesalget følger nok ikke med os, der hvor vi
flytter, dog vil vi gerne blive i Vilslev, hvis det er muligt.

Og det vi elsker mest ved at have
høns - og sælge og spise deres æg er, at der komme mange forskellige
mennesker for at købe æg. Nogle
københavnere der kom for at købe,
spurgte Ole, om han malede æggene, da der er flere farver på æggene,
vi får. F.eks. sidste sommer, så kom
der et par forbi på cykel. De havde

Belinda Rong
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fra Lokalbrugsen
I kunder har svaret på en tilfredshedsanalyse ift. Lokalbrugsen, hvor
I har givet os en score på 93 ud af
100. Det er den bedste score af
samtlige butikker i hele Danmark.

da masser af gode tilbud i butikken,
man er jo næsten nødt til at komme
hver dag.”
Vi fortsætter med vores populære Ja
-Tak tilbud på facebook. Det giver
en stor kundestrøm og mange kunder udefra, men vi er godt klar over
at ikke alle er med på den, så vi
fortsætter naturligvis også med
SMS-tilbud. Hvis du ikke modtager
disse, så kontakt personalet.

Vi vil gerne takke for den flotte score, og er godt klar over, at det forpligter. Så vi vil gøre alt for at leve
op til det.
Vi har også fået nogle kommentarer
og idéer til at gøre brugsen bedre,
det vil vi arbejde videre med.

Vi ønsker alle en rigtig god sommer, og husk:

Så nærmer tiden sig også, hvor Lokalbrugsen lukker, og vi overgår til
Daglibrugsen igen. Det sker den 1.
september - og hvad kommer det så
til at betyde for jer kunder?

Handl i brugsen, når du er ung, så er
vi her også, når du bliver gammel.
Klaus Thuesen

Der sker ikke det store med butikken, men der kommer nye facadeskilte op; udvalget vil bliver lidt større, og der vil komme flere tilbudsvarer til jer i form af en større avis.
Det håber vi på vil give mere i omsætning.

Karstensminde
Ønsker du at høre om, hvad
der sker på Karstensminde eller ønsker 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

Vi er kommet godt i gang med året
2019. Målet er at øge omsætningen
igen i år, og det ser fornuftigt ud ift.
budget, da vi er 79.000 kr. bedre pr.
31. maj. Det betyder dog ikke, at vi
er i mål, og opfordrer derfor også de
sidste 20% i byen til at lægge turen
forbi brugsen, for som en af de
"nye" kunder sagde forleden: ”I har
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fra Seniorklubben
Torsdag den 1. august: Se side 8
Sommerudflugt til Glud Museum og Hjemstavnsgaard.
Tilmelding senest 28. juli til Aase 5070 8605 eller Svend Erik 4029 4614.
Max 50 deltagere.
Torsdag den 8. august:
Vi mødes i Hostahaven v/Jens Grosmann, Åvej 3, Gredstedbro kl. 18.30.
Hostaer sælges. I haven er der 465 forskellige hostaer.
Foreningen sørger for kaffe/te og kage m.m. for 25 kr.
Tirsdag den 27. august:
Aftentur i Ribe med Richard Kværnø.
»Det som turisterne ikke ser«. Maks. 30 deltagere. Pris: 25 kr.
Vi mødes ved toiletbygningen på hovedengen kl. 18.30.
Tilmelding til Arne på tlf. 3087 6589.
Onsdag den 11. september kl. 14.00:
Besøg på Niels Hans Alsteds vingård, Havfoldvej 4, hvor vi ser processen
fra, at vinen bliver høstet, til den kommer på flasker.
Tilmelding senest 2 dage før til Åse tlf. 5070 8605.
Onsdag den 25. september kl. 14.00 i Vilslev Forsamlingshus:
Mit græske eventyr. Besøg med Nordstjernen på de græske øer v/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.
Alle møder finder sted i Vilslev Forsamlingshus. Vedrørende kørsel til møderne
ring til Arne Lauritzen på 30 87 65 89 senest 2 dage før mødet.
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Sådan redder vi landsbyen!
Torsdag aften den 23. maj fyldtes
salen i Jernved Kulturhus af engagerede personer fra sogne heromkring, som ønskede at blive klogere
på, hvordan vi kan redde vore
landsbyer.

om, at vi vil hinanden det bedste, og
at vi står sammen om vore projekter.
Folk stemmer med fødderne, og
hvor godtfolk er, kommer godtfolk
til. En positiv udvikling afhænger af
en positiv indstilling og et dynamisk, levende fællesskab.

Oplægsholderne var Hanne Wittorf
Tanvig, Institut for Geovidenskab
og naturforvaltning ved Københavns Universitet som talte om emnet: ”Hvordan bliver vi flere, og
hvad skal vi leve af?” og Annette
Aagaard Thuesen, Center for Landdistriktsforskning ved Syddansk
Universitet i Esbjerg, som talte om:
”Hvad er det gode liv og hvordan
skaber vi det?”

Blandt nye tiltage i landsbyer kan
nævnes:
 Cold Hawaii - et surfparadis i
Klitmøller (Byen har 968 indbyggere)
 KEFUR - kreativt entreprenørskab på Fur (øen har 799 indbyggere)

Landsbyerne i Danmark har mange
udfordringer med at forblive interessante for tilflyttere. Mange ting
er lukkede eller flyttet, og når de
unge flytter hjemmefra til storbyerne, vender de sjældent tilbage.

Man kan læse mere om disse tiltag
på nettet.

Aftenens oplægsholdere var dog alt
andet end pessimistiske, for de havde rundt omkring i Danmark set engagerede ildsjæle forandre landsbyer og vende en dårlig udvikling og
en skidt kultur.

1. Lokalsamfundet skal aktivere de
ressourcer, der er i området.
2. Lokalsamfund skal etablere åbne
netværk indadtil og udadtil.
3. Lokalsamfund skal prioritere
selvorganisering og politisk opmærksomhed.
4. Det er en god idé at have en plan.
5. Fornyelse af indsatsområder, herunder et fokus på sundhed, kan
overvejes.
Ole Witte Madsen

Opsummering
Skal man lave en hurtig opsummering af aftenens oplæg, bliver det:

Det kan lade sig gøre!
Udvikling skabes lokalt, og den afgørende faktor i udviklingen er den
menneskelige faktor. Det handler
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Sogneudflugt til Aabenraa
Lørdag den 31. august

Afgang fra p-pladserne ved kirkerne.
Kl. 8.00 i Hunderup, kl. 8.15 i Vilslev.
Medbring formiddagskaffe, som nydes ved Brundlund
Slot. Besøg hos Hanne Vedel på Spindegården, et
værksted for håndvævede tekstiler og industriel design, kendt i mange lande.
På Folkehjem (Sønderjyllands forsamlingshus) spiser vi frokost og får en
guidet rundvisning bl.a. i Billedsalen, som rummer portrætter af førende
skikkelser på dansk side i nationalitetskonflikten mellem dansk og tysk i
Sønderjylland i 1800 tallet.
Vi besøger Sct. Jørgens Kirke, hvor provst Jens Kvist vil fortælle om kirken
og vise os Hanne Vedels allerførste vævede kirke-tekstil og Sven HavsteenMikkelsens altertavle.
På hjemturen ser vi naturskønne egne i det østlige Sønderjylland og når hjem
sidst på eftermiddagen.
Alle er velkomne!
Pris: 200 kr. pr. person.
Vi er hjemme til aftensmadstid.
Tilmelding til Mette Fredslund. Ring eller SMS til 30 13 23 72
eller mail til mettepf@hotmail.com senest 21. august.
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Witt’ omkring:
Elviras liv og levned

Ønsker du at få bladet
hjem til dig?

Vi skal vidt omkring!
- så vi kan lære vort sogn at kende

Vi har desværre ikke økonomi til at
omdele Sognebladet til alle husstande i Jedsted og Vilslev.

For tiden arbejder jeg på at beskrive
Elvira Olivia Lauridsens liv og levned. Hun ejede i en periode ejendommen på Bjergvej 20, der nu ligger som en ruin.

Der fremstilles 100 eksemplarer,
som kan afhentes i Kongeådal Lokalbrugs, og hvis du er forhindret i
selv at hente bladet, kan vi nok godt
få delt nogle blade ud.

Hvem var hun?
Hvad er hendes livshistorie?
Hvorfor endte hendes ejendom på
Bjerget som en ruin?

Kontakt mig, og så finder vi ud af
noget - Ole, tlf. 25 89 41 90

Jeg har været i kontakt med flere
forskellige, der hver især fortæller
en lille del af det store puslespil.
Men der mangler stadig mange brikker, før hendes historie kan blive
bragt i næste nummer af sognebladet.
Elvira oplevede i løbet af sit liv både
at være højt på strå med mange penge og at være nede i et svært liv med
mange udfordringer.

Kender du noget til Elvira, som kan
være med til at fuldende billedet af
hende? Har du evt. et fotografi liggende af hende?

Kalendermøde
Husk kalendermødet i Vilslev præstegård søndag den 27. oktober efter
gudstjenesten kl. 11 i Vilslev Kirke.

Kontakt mig endelig på tlf. 25 89 41
90, om@km.dk

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

Ole Witte Madsen

Vi ser på kalenderen for 2020.
- Ole Witte Madsen
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Sognekalender for Vilslev og Jedsted
Dag
Ons
Tors
Tors
Lør
Tirs
Søn
Tir
Tirs
Fre
Lør
Ons
Lør
Ons
Tors
Tors
Ons
Fre
Fred
Søn
Ons
Lør
Tirs
Tors
Tors

Dato

Tid
Aktivitet
19.15 Banko i forsamlingshuset hver onsdag
1/8
Sommerudflugt til Glud Museum (s. 10)
8/8
18:30 Udflugt til Hostahaven (s. 7)
17/8 9.00 Avisindsamling (s. 25)
20/8 18.45 Udflugt til Ribe Biogas (s. 20)
25/8 11.00 De nye konfirmander præsenteres ved gudstjenesten
27/8 17.00 Kirkekoret starter op med frokost - se kirkebladet
27/8 18:30 Aftentur i Ribe med Richard Kværnø (s. 7)
30/8 14.00 Brætspilscafé i sognehuset (s. 21)
31/8 8.00 Sogneudflugt (s. 9)
4/9
10.00 Onsdagsklubben starter op i Sognehuset
7/9
10.00 Juniorkonfirmandernes dag - se kirkebladet
11/9 14.00 Besøg hos Niels Alsteds vingård (s. 7)
12/9 16.30 Småbørnsgudstjeneste med forældre - se kirkebladet
12/9 19.00 Udflugt til Jedsted Dambrug (s. 20)
18/9 10.00 Kirke for de små i Vilslev Kirke
20/9 12.00 Deadline til sognebladet
20/9 14.00 Brætspilscafé i sognehuset (s. 21)
22/9 11.00 Høstgudstjeneste i Vilslev Kirke
25/9 14.00 Foredrag: Mit græske eventyr (s. 7)
28/9 19.00 Høstfest og revy (s. 12-13)
1/10 19.00 Revy med kaffe (s. 13)
3/10 11.00 Babysalmesang i Gredstedbro Kirke
3/10 19.00 Studiekreds starter op i præstegården - se kirkebladet
Koncert og fællessang med Willy Egmose i Vilslev
Man 7/10 19.00 Kirke
Man 7/10 19.00 Foredrag om livsstilsændring (s. 20)
Tirs 8/10 18.00 Seniorklubbens høstfest (s. 7)
Fred 11/10 14.00 Brætspilscafé i sognehuset (s. 21)
Ons 23/10 14.00 Foredrag: En tur til Sydafrika
Søn 27/10 12.00 Kalendermøde i Vilslev præstegård (s. 9)
Fred 1/11 14.00 Brætspilscafé i sognehuset (s. 21)
Man 4/11 19.00 Sangaften i Vilslev konfirmandstue
Tirs 5/11 18.40 Udflugt til Naturplank (s. 20)
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Sognekalender for Vilslev og Jedsted
Dag Dato Tid
Aktivitet
Ons 6/11 14.00 Underholdning ved Spilop fra Vamdrup (s. 7)
Lør 9/11
Hobbyudstilling i Vilslev Forsamlingshus
Søn 10/11
Hobbyudstilling i Vilslev Forsamlingshus
Foredrag v. Roll Præstegaard om Jens og Jeppe - forTirs 12/11 19.00 tællinger og fællessnag (Sognehuset, Gredstedbro)
Ons 13/9 16.30 Småbørnsgudstjeneste med forældre - se kirkebladet
Ons 20/11 14.00 Foredrag ved borgmester Jesper Frost
Fred 22/11 14.00 Brætspilscafé i sognehuset (s. 21)
Søn 24/11
Vilslev Forsamlingshus 100 års jubilæum (s. 22)
Man 25/11 19.00 Reception på Kongeåen - Lokalhistorisk årbog
Man 2/12 19.00 Sangaften med gløgg (s. 20)
Man 2/12 19.00 Sangaften i Vilslev konfirmandstue
Ons 4/12 14.00 Julehygge i seniorklubben
Tirs 23/1 19.00 Foredrag: Den tredje alder (s. 20)
Man 3/2
17.00 Kursus i at lave vegetarmad (s. 20)
Solveig Aagaard fortæller om gamle breve fra 1. VerOns 19/2 19.00 denskrig (Sognehuset, Gredstedbro)
Tirs 10/3 19.00 Tove Vejrup: Min tur til Vietnam (s. 20)
Tors 2/4
19.30 Generalforsamling i Husholdningsforeningen (s. 20)

Bogbussens køreplan

Bemærk! Bogbussen kører ikke i juli måned, mellem jul og nytår, 1. maj og
Grundlovsdag 5. juni.
Torsdag
Jernved (hallen): 14.00–14.45
Vilslev (Brugsen): 15.00–15:30
Farup (Farup Fælled): 15:45–16:15
Roager (hallen): 16:45–17:15
Egebæk-Hviding (idrætscentret): 18.00–19:00
Vester Vedsted (ungdomshøjskolen): 19:15–20:00
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nyt om Åhuset
Kære Vilslev/Jedsted borgere

spørgsmål om de donerede beløb.
Dertil kan vi sige, at kontante bidrag og kontoindbetalinger står i
Andelskassen på Åhusets byggekonto. Beløb indbetalt gennem DGI
har vi forholdsvis god tid til at bruge, så der er ingen grund til at være
bekymret desangående. Der er altså
god tid, hvad disse midler angår.

Som tidligere nævnt har vores fælles projekt, Åhuset, været sendt i
nabohøring. Fristen for at indgive
indsigelse var den 2. maj. I det tilfælde, at der ikke kom indsigelser,
ville vi umiddelbart få udstedt byggetilladelse.
Vi har modtaget 2 konstruktive indsigelser og er i en meget positiv dialog om disse indsigelser. Vi er ikke
i tvivl om, at vi inden sommerferien
kan sende et enigt forslag til forvaltningen i Esbjerg Kommune.

Men med hensyn til bevillinger fra
diverse fonde er der en bevillingsperiode, som skal overholdes, og af
hensyn til vore hjælpere er det vigtigt, at vi snart får grønt lys til at
starte byggeriet op. I hører mere
snarest.

Dialogen vedrører regler for brug af
huset, adgangsforhold, udendørsarealer og placering af huset. Byggeudvalget er også i dialog med kommunens rådgiver desangående.

Vi ser frem til, at kunne komme i
gang med projektet, og det bliver
virkelig spændende. Vi tror og håber, at det vil give et godt sammenhold i sognet til alles glæde.

Mange af vore hjælpere i Vilslev/
Jedsted tripper efter at komme i
gang, og udvalget får også utallige

På vegne af byggeudvalget
Henning Jakobsen
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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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fra Kongeådal 4H
- Hånd, Hoved, Hjerte og Helbred
Da vi startede ny 4H-sæson i marts måned, var vi
lidt spændte på, hvor mange børn, der ville dukke
op. Vi har de sidste år måttet sige farvel til en del
børn, der havde været med i 4H i 10 eller flere år.
Men heldigvis dukkede der nogle nye friske børn
op, så vi i år har 16 medlemmer.
Børnene arbejder med forskellige ting. I år har vi
nogen der arbejder med hund, kanin, kat, knallert, lækre madpakker, have, fodbold og fugl.
Som I kan se, er det kun fantasien, der sætter
grænser.
Hvert barn har en arbejdsbog, der lige netop handler
om det emne, som barnet har valgt,
Vi i bestyrelsen har lige været rundt hos børnene på
vores første 4H-besøg. Børnene har fortalt om, hvordan de plejer og passer netop det, de har valgt at arbejde med.
Det er en fornøjelse at besøge børnene - de er så stolte og glade for at vise
deres dyr og lignende frem - og for os er det især dejligt at se, hvordan de
tager ansvar.
Hvis der nu skulle være nogen, som skulle få lyst til at gå til 4H, så bare henved jer - så finder vi ud af det.
Hilsen
Sonja Hulgaard
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fra Kongeådal Husholdningsforening
Tirsdag den 20. august
Vi besøger Ribe Biogas, Koldingvej
19, Ribe. Erik Husted, som er formand for bestyrelsen, vil vise billeder og fortælle om stedets historie
og udvikling til i dag. Vi slutter af
med en rundvisning - tag ikke de
nyeste sko på eller tag evt. skiftesko
med. Tilmelding senest den 20. august. Vi kører fra Kongeådal Brug
kl. 18.45

Der serveres kaffe og sund, fedtfattig kage. Tilmelding senest den 1.
oktober
Tirsdag den 5. november
Vi besøger Naturplank, Ørstedsvej
8, Ribe, som producerer og sælger
bl.a. plankeborde. Firmaet startede i
et lille skur i 2015 og er siden flyttet
til de større lokaler på Ørstedsvej.
Vi skal høre lidt om virksomheden
og se deres (uopvarmede) showroom - medbring derfor varmt tøj.
Tilmelding nødvendigt senest den
21. oktober. Max 30 personer. Vi
kører fra Kongeådal Brug kl. 18.40

Torsdag den 12. september kl. 19
Vi besøger Jedsted Dambrug.
Denne aften er der mulighed for at
blive vist rundt af René Christensen, som vil fortælle om den store
investering og ombygning af det
gamle dambrug. Dambruget får ikke
længere vand fra Kongeåen, men
vand via dræn og boringer. Vandet
vil blive renset og genbrugt. Mød
op på dambruget og få et spændende foredrag.

Mandag den 2. december kl. 19
Sangaften i konfirmandstuen ved
Vilslev Kirke. Roll og Dorte spiller,
vi synger. Der serveres gløgg, kaffe,
te og hjemmebagte småkager.

Mandag den 7. oktober kl. 19.00
Livsstilsændring.
Foredrag
ved
Annbritt
Hinze
fra
Hj-Healthy
Living og Charlotte Gregersen.

Tirsdag den 23. januar kl. 19
Familieterapeut og rådgiver Doris
Thomsen Skovrup hjælper mennesker videre. Hos Doris er der mulighed for individuel terapi samt undervisning, Denne aften vil hun tale
om den tredje alder og om, hvordan
vi med praktisk metoder kan leve
mere og tænke mindre m.m.

Charlotte fortæller om sin livsstilsændring og store vægttab sammen
med hendes coach Annbritt, som
laver personlige kostplaner og træningsprogrammer, der passer til den
enkeltes behov.

Mandag d. 3. februar 2020 kl. 17
Kursus i at lave vegetarmad. Kom
og få inspiration til selv at lave
nem, grøn og klimavenlig mad i
hverdagen, når Lone Kathrin Hansen fra Café K-ærlig holder kursus i
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Brætspil - kom med

Gredstedbro skoles hjemkundskabslokale. Vi skal lære om forskellige
råvarer og får fif til at lave velsmagende retter. Pris: 100 kr. pr. person
ekskl. drikkevarer. Tilmelding nødvendig senest 17. januar. Max 25
personer. Er der mindre end 20 tilmeldinger, bliver arrangementet
aflyst.

Brætspilscafé i Sognehuset
For skolebørn i alle aldre
Kan en dansker spille kinaskak?
Tør du udfordre dine kammerater i
ludo?
Hvem ryger i fængsel og hvem vinder de mange Matador-penge?

Tirsdag den 10. marts kl. 19
Tove Vejrup vil fortælle og vise
billeder fra sin rejse til Vietnam maj
2018, hvor hun sammen med bl.a.
sine to sønner besøgte børnehjemmet, hvorfra Peter blev adopteret i
1999. Her mødtes de med Peters
biologiske familie og blev også inviteret med dem hjem på besøg.
OBS: Foregår i konfirmandstuen.
Max 40 personer. Tilmelding senest
den 6. marts.

Kom og spil med dine kammerater
og mange andre. Vi hygger os med
brætspil i et par timer, og i Gredstedbro Brugs kan man nemt købe
slik og sodavand.
Det er gratis at deltage, og man kan
bare møde op, når man har tid og
lyst.
Alle klassetrin og aldersgrupper er
velkomne. Har du et brætspil, som
du gerne vil spille med andre, skal
du bare tage det med.

Torsdag den 2. april kl. 19.30
Generalforsamling i spejderhuset
Knudepunktet bag Kongeådal Mejeri. Dagsorden ifølge vedtægterne.
Dækket kaffebord. Husk en pakke
til bankospillet (værdi ca. 25 kr.)

Tidspunkter:
Fredag 30. august kl. 14-16
Fredag 20. september kl. 14-16
Fredag 11. oktober kl. 14-16
Fredag 1. november kl. 14-16
Fredag 22. november kl. 14-16

Arrangementerne finder sted i spejderhuset Knudepunktet bag Kongeådal mejeri medmindre andet er anført.

Sted: Sognehuset, Gr edstedbr o
Pris: Gr atis

Tilmelding til arrangementer skal
ske til Grethe Nielsen på tlf. 20 48
60 49 - helst SMS.
Kontingent er 50 kr. Foreningen
sørger for kaffe og kage til alle arr.
mod betaling af 25 kr. pr. pers.

OBS: Når vi star ter op den 30.
august byder vi på is, saftevand og
slik til alle, der kommer og gennemfører et spil.
Ole Witte Madsen
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fra Vilslev Forsamlingshus
Der sker stadig meget i forsamlingshuset. Heldigvis mest godt i form af
fester og banko, men i april havde vi
en træls oplevelse: fryserummet viste
pludselig 4,5 plusgrader! Alt det, vi
selv kunne, blev tjekket og skiftet,
men intet hjalp, så der var kun tilbage at ringe efter professionel hjælp.

Sidenhen har vi fået ny kompressor,
som er placeret udenfor, da det sparer en masse omdrejninger, som forhåbentlig kan ses på elregningen.
En dyr investering, men noget skulle gøres, og vi tror, dette var det rigtige.
Alt er bragt tilbage i fryserummet
igen, og det kører, som det skal.

Den venlige mand fra Køleteknik
måtte konstatere, at kompressoren
var brændt sammen, og han kunne
ikke hjælpe os, før han fik skaffet en
ny.

100-års jubilæum
Som tidligere omtalt er højdepunktet i 2019, at Vilslev Forsamlingshus i november har 100-års jubilæum. Det skal naturligvis fejres, og
det gør vi

Klokken var 18, fryserummet var
selvfølgelig nærmest fyldt, da vi var
midt i konfirmationstiden, så hvad
nu?

Søndag d. 24. november kl. 10-17
Det endelige program for dagen er
ikke helt på plads endnu, men i bestyrelsen arbejder vi på, at der er
forskellige aktiviteter hen over dagen, ligesom der vil være gang i
køkkenet, så man i løbet af dagen
kan nyde diverse mad og drikke. Vi
drømmer om, at frivillige vil bidrage med en kage til et kæmpe fødselsdagskagebord.

Alarmopkald til kokke, bestyrelse og
støtteforening: ”Så er der brug for
alle kræfter og ledig frysekapacitet –
fryserummet skal tømmes – NU.”
Og halløj da, hvor det gik! I løbet af
få øjeblikke var repræsentanter for
alle tilkaldte samt naboer mødt op
med kasser, poser m.m. og ikke
mindst med oplysninger om, hvor der
var ledig fryseplads i byen og endda
hos familie andre steder. Kl. 21.30
var alt sorteret og genanbragt!

Rundt ved ydervæggene i den store
sal forestiller vi os en udstilling af
billeder, tekster, tøj og genstande
fra de ti årtier, hvor huset har fungeret som forsamlingshus. Vi håber, at
gæster i alle aldre på den måde kan
få en fornemmelse af den samtid
huset har virket i.

Rigtig træls episode, men bestemt
også en fantastisk oplevelse af fællesskab og hjælpsomhed fra alle sider. Tusind tak. Det er da sammenhold, når det er bedst.
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I den forbindelse er vi meget interesserede i at se og låne billeder og genstande, der kan gøre de 100 år levende. Desuden vil vi gerne høre de historier, oplevelser og særlige situationer, som mange må kunne huske
fra fester eller andre begivenheder i
huset.
Intet er for stort eller småt, og alle
kan henvende sig til undertegnede.
Gerne snarest, da vi også lige nu er
ved at indsamle og skrive diverse
tekster til et jubilæumsskrift om huset, og det skal naturligvis være klart
til festdagen.
I bestyrelsen glæder vi os rigtigt meget til at fejre husets jubilæum og
sammen få et lille historisk tilbageblik. Den endelige plan for dagen
bringes i næste nummer af dette blad.
Arbejdsdage
Men selvfølgelig skal fødselaren
pyntes op før den store dag, og i dette
tilfælde er det både udvendigt og indvendigt.
Vi vil hen over sommeren fjerne alger fra murene, hvorefter der skal
kalkes. Træværk skal males, og der
skal gøres forskellige ting ved køkkenindgangen, i vaske- og depotrummet samt generelt gøres hovedrent
indendørs.
Flere har sagt, at de gerne vil give en
hånd med, hvis der skal laves noget i
forsamlingshuset, og det vil vi nu
gerne sige ja tak til.
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Vi forestiller os at arrangere nogle
arbejdsdage, hvor vi på et opslag i
Brugsen skriver hvornår, og hvad
der skal laves, så man kan skrive sig
på, hvad man gerne vil bidrage
med. Kokkene har lovet at sørge for
forplejning på sådanne dage.
Prisstigninger
På trods af mange udlejninger i
2018 var økonomien i Forsamlingshuset dette år ikke god.
Vi har derfor i bestyrelsen vedtaget
at gennemføre visse ændringer, så
vi igen kan få økonomien på fode.
En af disse ændringer er en generel
stigning i leje af huset.
Nærmere oplysninger herom kan
ses i den nye folder, der kan hentes i
Forsamlingshusets forgang
Banko
Det ser igen lyst ud for banko i
Vilslev Forsamlingshus. Alle har
accepteret nye priser og taget godt
imod nye spil. Bankospisning har
været en stor succes og tages op
igen til efteråret.
Hen over sommeren vil Bankoudvalget med passende mellemrum
servere gratis kaffe og kage til alle
fremmødte.
Bestyrelsen for forsamlingshuset og
Bankoudvalget ønsker alle en rigtig
god sommer.
Kirsten Blom

Sommernyt fra Kongeådal Borgerog Aktivitetsforening
Vejrguderne var ikke med os den
sidste søndag i maj, hvor der traditionen tro var arrangeret cykeltur til
diget. En lille hård kerne dukkede
alligevel op, og dermed trådte plan
B i kraft, som var kaffe, rundstykker og hyggesnak i Klubhuset. Det
blev en rigtig god formiddag. Om
end det ikke helt kunne måle sig
med den rigtige cykeltur til diget
med varme pølser og rundboldturnering. Vi vender stærkt tilbage næste år.

KBA og KSF siger mange tak for et
vellykket arrangement. Tak til alle
vores sponsorer, alle tilskuere og
fremmødte på sportspladsen og ikke
mindst alle de frivillige hjælpere
ude på ruterne, i tidtagning, opvarmning, ved mikrofonen og i pølseteltet. Uden jeres hjælp ville vi
ikke kunne stable sådan et stort arrangement på benene. Tak for hjælpen. Man kan printe diplom på
www.run2u.dk, under resultater.
Her finder man også alle løbstider.
I kan finde dejlige billeder på facebook og www.kongeaadal.dk.

Torsdag d. 20. juni gentog vi succesen og afholdt familiefest, Minitri,
motionsløb og travetur på sportspladsen. 141 deltagere gennemførte
de forskellige distancer. Det er hidtil deltager-rekord, og det er vi stolte af i bestyrelsen. Mange fra lokalområdet var også kommet for at
hygge, spise pølser, drikke en øl og
vand, og heppe på familiemedlemmer, der havde taget udfordringen
op med en af distancerne.

DM i landevejscykling kommer
gennem Vilslev d. 29. og 30. juni
Esbjerg Kommune er vært for arrangementet og håber, at vi vil være
medvirkende til en festlig afvikling
af DM.
”Det er vigtigt at tiltrække denne
type sportsbegivenheder til kommunen, da det er en enestående mulighed for at skabe opmærksomhed
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omkring kommunens mange aktiver
og skønne steder. Esbjerg Kommune vil gerne inddrage lokalsamfundene i festlighederne og beder derfor om opbakning til at tage godt
imod rytterne og bidrage til en fantastisk stemning - f.eks. ved at opfordre landsbyborgerne til at stille
sig ud til vejen, hvor rytterne passerer, med flag og opmuntrende råb.

Derudover har vi bedt om at få skiftet læskuret ved rideskolen og at få
et læskur på modsatte side af vejen
overfor brugsen. Hvis vi får det, vil
vi give afkald på busstoppestedet på
hjørnet af Kongeådal og Vilslevvej.
Stoppestedet bliver brugt ekstremt
sjældent. Disse to ønsker er taget
med i prioriteringen i Esbjerg Kommune, men der er ikke taget nogen
beslutning.

Cykelfeltet er naturligvis hurtigt
igennem de forskellige landsbyer,
men glade ansigter, hujende opråb
og en masse flag, der kipper, skaber
en stor visuel effekt og gør indtryk.”

Efter sommerferien er følgende
på programmet:
D. 17. august samler vi aviser. Vær
søde at stille jeres aviser ud til vejene. Der er penge i dem for foreningen. I gennemsnit giver det en indtægt på 10.000-12.000 kr. om året
til foreningen.
Pap kan ikke afleveres til æggebakkefabrikken og skal sorteres fra.

Cykelrytterne kører 3 gange fra Ribe ud langs diget, på Bjergvej, Vesterbyvej og Vilslevvej gennem
Vilslev mod Gredstedbro.
Der er afgang fra Ribe
Lørdag d. 29. juni kl. 14.30 Linjeløb U19 Herre.
Søndag d. 30. juni kl. 10.30 Linjeløb Dame Elite.
Søndag d. 30. juni kl. 12.30 Linjeløb Herre Elite.

Husk at sætte kryds i kalenderen:
28. september 2019 HØSTFEST
OG REVY
1. oktober 2019 Revy med kaffebord

Tag kaffekurv, havestol og flag med
ud til vejen i god tid. De kommer
stærkt.

Se omtale andetsteds i Sognebladet.
God sommer til alle
Venlig hilsen

Status på nye bus-læskure
Det næste, der sker, er formentlig,
at der kommer et større læskur med
cykelparkering ved forsamlingshuset.

Bestyrelsen
Kongeådal Borger- og Aktivitetsforening
Kongeådal Sportsforening
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Seniorklubbens lille udflugt
Vilslev og Omegns Seniorklub afholdt sommerens "lille" udflugt
mandag den 27. maj. Turen gik til
Zeppelin- og Garnisionsmuseet i
Tønder. Set fra vejen ligner det ikke
noget særligt, og man kan komme
til at tænke på "Skrothandel" med
rester fra krigens tid.

get tæt på begivenheder fra 1. verdenskrig. Måske husker vi især de
kæmpestore luftskibe - Zeppelinerne - og deres hangarer - vist i modeller og fotos.
Lidt før kl. 13 kørte vi ind på Ppladsen ved Klægager Gård, hvor
ejeren tog imod. Vi blev straks ført
til Stalden, hvor vi spiste en såkaldt
"Busmiddag"- Kalvesteg med tilbehør og blandet frugt med råcreme.
Ganske udmærket. Da vi igen gik
ud til bussen, fik vi en tur gennem
det gamle stuehus, hvor meget af
inventaret var bevaret.

Vi ankom lidt før kl.10 og blev
modtaget af Erling - en rigtig sønderjyde, der talte et sprog, som krævede lydhørhed og opmærksomhed
for at blive forstået. Mens vi nød
medbragt kaffe og rundstykker, fortalte Erling levende og entusiastisk
om museet, om de frivillige, der
hjalp, om besværet med at skaffe
midler til selv de mindste ting - dog
måtte han indrømme, at Tønder
kommune havde fået øjnene op for
det arbejde, der blev lavet af frivillige og havde erkendt rimeligheden i
at give et mindre tilskud.

Klægager Gårds ejer førte os nu
rundt på en næsten 2 timer lang tur i
lokalområdet, alt imens han fortalte
om de steder, vi passerede - meget
dygtig fortæller, der virkelig fik fat i
os.
Konklusionen om dagen: Meget
god tur med godt indhold - lidt ærgerlig, at kun 28 af klubbens medlemmer havde taget mod tilbuddet.

Efter kaffen guidede Erling os gennem museets samlinger og fortalte
om de forskellige samlinger. Der
var meget at se, og museets indre og
især dets indhold overstrålede helt
klart det indtryk, man fik ved ankomsten. Det kan klart anbefales at
tage en guidet tur, ligesom man skal
benytte sig af tilbuddet om at se den
video, der kan vises i Cafeen.

Men det håber bestyrelsen, at mange flere vil gøre. når vi kører
den "store tur" 1. august.
Svend Erik Hulgaard

Efter ca. 2 timer forlod vi museet
med en følelse af at have været me26

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 Aktivitetsforening (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
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Boden på Darumvej 22 v. Jane Andersen
Vi starter i foråret med at sælge tulipaner
som pluk-selv. Senere går vi over til at sælge
kartofler. Vi er ikke helt så tidligt på den
som mange andre, men så har vi jo nye kartofler, når de andres er blevet meget større ;-)
Lidt senere kommer der alm. løg og rødløg.
Gulerødder, porrer og rødbeder kommer også til salg på et tidspunkt sammen med sukkermajs. Derudover har vi jo et stykke jord
med geoginer, solsikker m.m., hvor salget
også foregår som pluk-selv.
Vi tager både imod kontanter og på Mobile Pay. Vi har
heldigvis de sidste par året været forskånet for alt for
meget svind. Der forsvandt godt nok 3 poser kartofter
den anden aften, og det er selvfølgelig rigtig træls, at
folk ikke kan la’ tingene være i fred eller i det mindste
at betale for det.

En aften i maj lærte vi noget om, hvad der skal til for at redde en landsby fra
at forfalde på trods af skolelukning og fraflytning. Læs mere inde i bladet.

