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

Alle indlæg er velkomne, såvel
hånd– som maskinskrevne. Send
også gerne billeder, annoncer, reklamer osv.

Alle er velkomne til mødet, hvor jeg
byder på en let frokost.
Vi ser på kalenderen for 2020.

- Ole Witte Madsen

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. december 2019
Indlæg sendes til
Ole Witte Madsen på om@km.dk

Bladet udkommer 4 gange årligt og dækker perioderne:
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(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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Witt’ omkring: Elviras liv og levned
Historien om Elvira Olivia Lauridsen er blandt andet fortællingen om
en kvinde med store drømme, og
om en kvinde som oplevede såvel
succes som fiasko. Oplysningerne
om Elviras liv og levned har jeg
hentet fra en bred kreds af folk, der
kendte hende på forskellige måder.
De har bidraget både med faktuelle
oplysninger og personlige oplevelser samt nogle af de historier, der
gik om Elvira. Alle bidragydere har
haft mulighed for at læse artiklen
igennem, inden den blev bragt.

og ære, men jeg ønsker at aflive
rygter og præsentere faktuelle oplysninger samt afdække, hvem hun
var, og hvorfor det gik for hende,
som det gjorde. For skæbnen var
hård ved Elvira, og hun endte sine
dage forladt af mange.

Slægtsbog
I Slægtsbog om A ndreas V ishoff
Mariager, hans hustru, deres forfædre og efterkommere, Dansk
Slægtshistorisk Institut ApS, Vejle
1981, står Elvira Knudsen anført
under nr. III.E.9 og herfra er kopieret fra siderne 114-116, samt fra
side 95-96 om hendes forældre med
nummer III.E.:
III.E. Georg Knudsen, går dejer ,
er født den 19. september 1889 i
Alslev, og han døde den 8. oktober
1942 i Esbjerg. Han blev gift i
Grimstrup med Maren Hansine Jensen, der er født den 21. juli 1864 i
Roust, Grimstrup sogn, som datter
af Kresten Jensen og hustru Anne
Marie, og hun døde den 23. juni
1977 i Esbjerg, begravet i Grimstrup. Georg Knudsen gik i Alslev
skole, kom ud at passe køer fra han
var 7 år, senere landbrugsmedhjælper og fodermester i Sønderjylland,
købte ved sit giftermål en ejendom i

Elvira var for mange sådan én person, man ofte snakkede om, men
ikke så ofte snakkede med. Formålet med denne artikel er at forsøge
at give et samlet billede af Elvira, så
sandt og oprigtigt som muligt. Jeg
ønsker ikke at tilsværte hendes navn
3

Sadderup med et tilliggende på 25
tdr. land, havde først i tyverne en
ejendom i Roust med et tilliggende
på 50 tdr. land, flyttede til Grimstrup, hvor han havde en gård med et
tilliggende på 50 tdr. land, og 10-12
køer, afhændede denne gård og
købte en gård i Tirslund på 35-40
tdr. land, købte efteråret 1927 en
gård i Nørre Gunderup med et tilliggende på 25-30 tdr. land, havde den
til 1932, da ægteparret blev bestyrer
af Vinnumgård, i Døstrup, købte i
1934 en ejendom i Andrup med et
tilliggende på 14-15 tdr. land havde
den til sidst i trediverne. Maren
Hnasine Jensen fik sin opvækst hos
en moster på gården Havdal, gik i
Roust skole, husassistent forskellige
steder bl.a. i Sønderjylland, under
ægteskabet medarbejdende hustru,
passede i nogle år sine forældre, der
havde en ejendom i Skads. De har
børnene:

III.E.9. Elvira Knudsen er født
den 3. december 1925 i Føvling.
Hun blev gift den 19. december
1943 i V. Nebel med Svend Harry
Lauridsen, murermester, der er født
den 15. juli 1920 i Balle som søn af
Niels Lauridsen og hustru Mary.
Ægteskabet er opløst. Bosat: Bjergvej 20, Vilslev, Gredstedbro. Elvira
Knudsen gik i Døstrup, Andrup og
Briksbøl skoler, tjente som husassistent til sit giftermål, købte i 1965
en landejendom i Vilslev, afhændede jorden og driver nu genbrugsforretning og har ved siden af 2 udlejningshuse i Esbjerg. De har børnene:

Hans Peder Knudsen
Gertrud Marie Kathrine Knudsen
Kristian Jensen Knudsen
Mary Palma Knudsen
Otto Verner Knudsen
Hans Peder Knudsen
Leon Knudsen
Elvira Knudsen
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III.E.9.b.
Vagn Lauridsen, murer, er født den
22. april 1945 i V. Nebel. Han samlever med Anna Grethe Christensen,
ekspeditrice, der er født den 1. juni
1945 i Lifstrup, som datter af Mads
Christensen og Hustru Clara Rigmor Nielsen. Bosat: Lilbækvej 8, V.
Nebel, Esbjerg. De har børnene: 1)
Kim Lauridsen, født den 18. marts
1969 i Esbjerg. 2) Vivi Lauridsen,
født den 3. maj 1971 i Esbjerg.

a. Sonja Lauridsen
b. Vagn Lauridsen
c. Benny Ejvind Lauridsen
III.E.9.a.
Sonja Lauridsen, informationsassistent, er født den 3. januar 1944 i V.
Nebel. Hun blev gift den 27. marts
1965 i V. Nebel med Ivan Ditlev
Weis Christensen, elektriker, der er
født den 25. juni 1943 i Nordenskov, som søn af Hardy Chr. Weis
Christensen og hustru Inger Margrethe Thomsen. Bosat Landsbyvænget 1, V. Nebel, Esbjerg. Sonja
Lauridsen bestod i 1961 mellemskoleeksamen, uddannet 1964 som
advokatsekretær og har siden 1977
været informationsassistent på Esbjerg Lufthavn. Ivan Ditlev Weis
Christensen bestod 1960 realeksamen, udlært 1965 som elektriker i
Nordenskov, har siden arbejdet ved
sit fag i Esbjerg, Århus og Silkeborg, flyttede 1967 tilbage til V.
Nebel, har siden 1973 været ansat
på Esbjerg Central Sygehus, aftjente
1966 sin værnepligt i Rårup og Ålborg.

III.E.9.c.
Benny Ejvind Lauridsen, radio og
tv-forhandler, er født den 4. april
1951 i V. Nebel. Han samlever med
Karen Marie Riddesholm, der er
født den 30. maj 1950 i V. Nebel
som datter af Aksel Riddesholm og
hans hustru Anna Christensen. Bosat Lilbækvej 3, V. Nebel, Esbjerg.
Benny Ejvind Lauridsen gik i V.
Nebel og Esbjerg skoler, udlært
1972 som radiomekaniker i Tjæreborg, aftjente sin værnepligt i Padborg, etablerede 1972 radio og tv
forretning, fra 1975 forretning i V.
Nebel. Karen Marie Riddesholm gik
i skole i V. Nebel og Esbjerg, udlært 1969 som kontorassistent ved
S. C. Sørensen, Esbjerg fortsatte
samme sted til 1971, derefter ½ år
hos Dansk Andels Ægeksport, og
har siden været ansat hos A/S,
Kjærgaard, Esbjerg. De har datte-

De har børnene: 1) Claus Weis
Christensen, født den 29. december
1965 i Langå. 2) Susanne Christensen, født den 1. august 1967 i Esbjerg. 3) Tom Christensen, født den
9. november 1969 i Esbjerg.
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ren: Anne Riddesholm Lauridsen,
født den 13. august 1976 i Esbjerg.
Elvira blev altså gift med Harry kun
13 dage efter, at hun var fyldt 18 år
og således var blevet myndig. Det
skyldtes nok hendes lykkelige omstændigheder, og hun fødte sin datter under en måned efter vielsen.

På brudebilledet kan man måske
godt ane, hvad der lurer under den
store brudebuket. Som unge, gift
kvinde i Esbjerg var Elvira noget
ved musikken og bl.a. gik velklædt i
spadseredragt. Det var i hendes velmagtsdage, hvor der var penge nok.
Slægtsbogens meget formelle tone
nævner hverken årstallet eller grunden til skilsmissen mellem Elvira og
Harry.

Livet på Bjergvej 20 i Vilslev
Efter skilsmissen skulle der for Elvira ske noget nyt, fortæller Karin Signe Hundebøl, der boede hos sine forældre på Bjergvej 22 fra 1955 til
1972. Således var Karin nabo til Elvira i sin barndom og ungdom, og
kom af og til på besøg hos hende.
Elvira fik renoveret huset med nyt
køkken og nyt, storblomstret gulvtæppe i stuen. Hele den ene væg var
fyldt op med platter. Hun havde desuden heste, og hun tog ud til landmændene i området og mejetærskede
og havde også selv en ballepresser.

Elvira beholdt Harrys efternavn
selvom Harry blev gift igen og fik
en datter med sin nye kone. Dog
blev Elvira ved skilsmissen ganske
velhavende, og hun investerede såvel i to udlejningsejendomme i Esbjerg samt i ejendommen på Bjergvej 20, hvor hun begyndte et nyt liv
efter en del år som murermesterfrue
med en tilværelse, hun – iflg. Karin
Signe Hundebøl - måske ikke altid
syntes var spændende nok.

Imens hun boede på Bjerget lærte
hun Leif Arne
Lauridsen at kende, og han boede i
Esbjerg og var
vist tagmaler.
Sammen begyndte
de at tømme dødsboer, men da Elvi6

ra havde svært ved at sælge sine
ting, samledes der efterhånden meget på ejendommen. På et tidspunkt
flyttede Elvira og Arne ud af stuehuset og boede i en campingvogn
derude.

Elvira efterkom ikke henstillingen,
men flyttede til Jernvedlund, hvor
ejendommen efterhånden kom til at
se ligedan ud.
Tilværelsen i den gamle købmandsbutik i Jernved
iflg. Helge Paulsen var Arne Lauridsen produkthandler, og de købte
de den gamle købmandsbutik i Jernved (Gørdingvej 58) af Frede
Thomsen, som havde drevet butikken indtil begyndelsen af 1970’erne.

En overgang havde hun 10-12 dalmatinere på ejendommen, som hun
avlede på og solgte af. Hundene boede på ejendommen, selvom Elvira
flyttede til Jernved. Hun cyklede i
mange år mellem Jernved og Vilslev for at passe hundene, der også
fungerede som vagthunde på ejendommen. Ejendommen forfaldt mere og mere, og den 3. juni 1994
kunne man i Jydske Vestkysten læse:

Frede

En kvinde på 69 år idømt
tvangsbøde på 800 kr. for ikke at
rydde op på sin grund. Allerede
i september 1993 havde hun fået
et påbud. Ejendommen skal
’holdes i sømmelig stand’ som
myndighederne siger.

Thomsen
Helge Paulsens forældre, Mie og
Kette (Christian) Paulsen var i en
periode genboer til Frede Thomsen.
Han var ikke socialt anlagt og for7

blev ugift og barnløs. Han boede
hjemme hos sine forældre, Mathilde
og Niels Thomsen, og overtog Købmandsbutikken efter sin far. Da Niels døde, blev Frede boende med sin
mor over butikken, og drev den indtil han gik på pension.

år, måske 2-5 år. I en udateret artikel fra JydskeVestkysten kan man
læse:
Hus torpederet af skraldevogn
Chokeret beboer: Ingen kom
noget til ved sammenstød.
Af Ole Sønderstrup

Efter Mathildes død forblev stuehuset stående, som da hun levede, og
stuen var fyldt med antikke møbler
ligesom loftet var fyldt med klenodier. Persiennerne var rullet ned om
dagen for at skåne møblerne imod
sollyset.

JERNVEDLUND: En renovationsvogn tørnede i går eftermiddag ind i huset på Gørdingvej
58 i Jernvedlund, ligesom en
campingvogn ved huset blev torperet. Føreren af renovationsvognen var på vej mod Gørding.
Sammenstødet med huset skete,
da han ville undgå at påkøre en
bil på vej mod Jernvedlund, der
var kommet over i den modsatte
vejbane. Heldigvis var der ingen
hjemme i huset, og føreren af
renovationsvognen slap med
skrammer. Der blev ved påkørslen slået et stort hul i huset, og
der var fare for, at en del af huset skulle styrte sammen, da
Falck trak vognen fri. Det skete
dog heldigvis ikke. Elvira Lauridsen, der ejer huset, var i Sønder Hygum, da hun fik besked
om det skete. – Jeg blev naturligvis chokeret. Indtil videre kan
jeg bo i en anden af mine vogne,
indtil huset bliver sat i stand,
sagde hun, mens Falck gjorde

Frede Thomsen er formodentligt
begravet på Jernved kirkegård ved
sine forældre. På et foto fra Kirsten
og Helge Paulsens bryllup i september 1978 ses Frede Thomsen i sit
stive puds.
Elvira holdt meget af gamle ting og
antikke møbler, og i den gamle købmandsbutik var der en del antikt.
Elvira og Arne startede med at købe
antikke ting, men efterhånden gik
det sådan, at hun samlede på alt muligt, som hobede sig op som skrammel i hendes ejendomme.
På et tidspunkt kørte der en lastbil
ind i købmandsbutikken, og huset
blev ubeboelig. Derfor boede Elvira
i en campingvogn ved huset i nogle
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klar til at trække renovationsvognen fri. Falck måtte have en
bjærgningsvogn fra Toftlund til
at trække vognen ud.
[Artiklen er ledsaget af et foto af
renovationsvognen, der holder inde
i huset. På billedet ses to campingvogne.]

huset, ville vi rive det ned og
rydde op, og det var en aftale,
som vi alle ville få noget ud af,
siger Arne Hansen fra Jernved.
Der mødte 30 frivillige op, og
selvom det var et stort arbejde,
så gik arbejdet rigtig godt. Vi fik
ryddet grunden, og nu håber vi
så at kommunen kan sælge den
til folk, der ønsker at bygge hus
der, siger han.

I 2008 blev ejendommen af mange
betragtet som et øjebæ, og i Ugeavisen kan man læse, hvordan frivillige
tog sagen i egen hånd.

- Vi har fået forskønnet byen, og
vi fik igen bevist, at vi kan stå
sammen i Jernved. Vi har styrket
vores sammenhold i Jernved, og
der er flere ting i støbeskeen. Vi
har fem årlige møder i fællesudvalget i Jernved, og vi går med
planer om at etablere en langsigtet plan for, hvad der skal ske
herude. Vi har nogle grønne områder, der skal forskønnes, og
samtidig har vi et ønske om at
etablere et torv ved den gamle
skole.

Beboerne i Jernved har ved
frivilligt arbejde ryddet op på
en grund (28. november 2008)
I de små samfund er sammenholdet hele fundamentet for et
godt landsbyliv. Det har man
lært i Jernved, hvor man gentagne gange har vist, at beboerne
kan udrette meget, når man står
sammen. Det seneste projekt har
været at rydde op på en grund,
der skæmmede byen.

Helge Paulsen fortæller, at der ved
tømningen af huset skulle være blevet bortkørt 20 containere med skidt
og skrammel. Træet i huset blev
dog hentet af en lokal til brændsel.

- Ejendommen Gørdingvej 58
lignede nærmest en blanding af
en marskandiser og en losseplads. Problemet var, at grunden var helt overdænget med
skidt og skæmmede området. Vi
lavede en aftale med kommunen,
som gik ud på, at hvis de købte

Historier, rygter, sladder
Elvira var et oplagt offer for landsbyborgernes snak i krogene. Her
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bringer jeg et lille udpluk af det, jeg
har opsnappet i mine samtaler med
forskellige.

den. Inga har derfor et hul i sit bekendtskab med Elvira fra da hun var
14 år til midt 50’erne. Rita fortalte
Inga om Elvira, hvorved Inga genoptog kontakten til Elvira og begyndte at besøge hende, og det var
positivt for dem begge.

Elviras liv ændrede sig med Arne,
og de levede tilsyneladende et heftigt liv, der bl.a. betød flere ture til
Gredstedbro Kro, hvor de drak. På
en af deres drukture gik det sådan,
at de kom op at skændes, og Elvira
kørte hjem. Arne ringede så til politiet og anmeldte hende for spirituskørsel, og da Elvira havde fået en
bøde og var kommet hjem, ringede
hun til politiet og gjorde dem opmærksom på, at de skulle være opmærksomme på at kunne fange en
spiritusbilist fra Gredstedbro Kro.

Inga husker Elvira som en livsglad person, og
når Inga kom på
besøg, var hun
glad og ville gerne ud at køre en
tur i kørestolen.
Som ung havde Elvira taget kørekort, hvilket var usædvanligt i hendes samtid; der skulle mod til at gøre noget andet end de fleste. Hun
var en flot og velklædt kvinde, som
altid var glad. Da hun boede i Vester Nebel hjalp hun til med høsten
hos landmænd i området. Ved familiesammenkomster, bryllupper og
begravelser, kom hun bl.a. hen til
Inga og spurgte, hvordan det gik
med mand og børn.

De anmeldte altså hinanden (dog
formodentlig kun denne ene gang),
og derudover røg de ofte i slagsmål
med hinanden. Engang gik det så
galt, at de skød efter hinanden med
pistoler eller rifler på ejendommen
på Bjerget.
Tilværelsen og det sidste ophold:
Margrethegården
Det er uvist, hvornår Elvira kom på
plejehjem, men hun boede der nogle
år. Inga Madsen er en niece til Elvira, men hun mistede sine forældre
tidligt, og kom i en plejefamilie,
hvor hun fik sig en bonussøster Rita, der arbejdede på Margrethegår-

På plejehjemmet sad hun meget for
sig selv og blandede sig ikke med
de andre. Hun sagde generelt ikke
så meget, og hun ønskede ikke at
tale om sine børn eller huse. Skæbnen har været ond ved hende, og da
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hun ankom til plejehjemmet, var
hun så godt som stum over for plejerne. Ved skilsmissen slog børnene
hånden af Elvira, men de kom alle
og besøgte hende en sidste gang, da
Elvira lå på det sidste.

Elvira døde på Margrethegården
den 14. februar 2014 og sognepræst
Ruth
Svendsen,
KalvslundObbekær-Sankt Katharine sogne,
forestod bisættelsen af Elvira den
20. februar 2014, og hun blev sat
ned i gravstedet, hvor Arne også var
bisat. Arne døde i 10. november
1998 og Elvira købte gravstedet på
Jernved kirkegård. Ved Elviras bisættelse deltog kun omkring en
håndfuld, og højtideligheden sluttede ved graven.

Da Inga ryddede op i plejehjemslejligheden efter Elviras død, fandt
hun nogle avisudklip samt billeder,
hvilket var de eneste personlige
ejendele, hun havde. Da hun kom til
plejehjemmet, havde hun kun det
tøj med sig, som hun havde på, og
hun havde kun sin pension. Da hun
flyttede på Margrethegården var
alle hendes søskende døde.

Også Arnes bisættelse sluttede ved
graven, og i dødsannoncen omtaler
Elvira ham som sin ”kære ven og
kammerat igennem mange år”.

I forbindelse med hendes død og
bortgang fandt Inga ud af, at der
stadig var gæld i ejendommen på
Bjerget på omkring 100.000 kr.,
men Elvira havde formået at spare
ca. 60.000 kr. op af sin pension.

Hvad så nu?
Ejendommen på Bjergvej 22 i Vilslev ligger stadig som en ruin. På
boliga.dk står grunden (den 14. juni
2019) til salg som helårsgrund. Prisen er 61.250 kr. (hvilket også er
udbetalingssummen). Grunden blev
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Bankospisning

sat til salg i december 2018 og har
således ligget i 185 dage. Grunden
er anført til at være 1400 m2. Det
ser ud til, at der engang imellem
forsvinder noget fra ejendommen,
men om foråret skjules det meste af
et tæppe af vildtvoksende buske og
ukrudt.

Efter en til tider varm sommer, starter Vilslev-Kokken igen nogle onsdage i efteråret med spisning før
banko i Vilslev Forsamlingshus.

Den tomme grund på Gørdingvej 58
i Jernved ligger stadig øde hen. På
et møde mellem Økonomiudvalget
og Lokalråd Ribe Nord tirsdag den
2. juni 2009 kl. 18.00 (kan findes på
nettet) under punkt 23. anføres:

Man kan selvfølgelig også købe
drikkevarer til fornuftige priser.

Vi byder på en lækker buffet med
forskellige retter - som køkkenet
bestemmer - til en meget rimelig
pris på 45 kr. pr. person.

Der er spisning på følgende datoer:
2/10, 16/10, 30/10 og 13/11 alle dage med start kl. 17.30.

Hvad er kommunens plan med
grunden, hvor den tidligere købmandsbutik lå Gørdingvej 58?

Man kan tilmelde sig ugen før ved
banko, på listen i Dagli'Brugsen
Kongeådal eller hos Kirsten Blom
på tlf. 2480 4992.

Lokalrådet oplyste, at de har sået
græs på grunden, og at det har medfulgt mere vedligeholdelse. Der foreligger ikke nogen konkrete planer
med Gørdingvej 58. Der var enighed om, at det undersøges, hvorvidt
grunden kan sælges. (Teknik &
Miljø)

Vi håber på god opbakning til både
spisning og efterfølgende banko.
Med venlig hilsen
VilslevKokken
Preben og Jens

- Ole Witte Madsen
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Sankt Hans på Børnetoften
Søndag den 23. juni 2019
Poul kom med halm og fik bålet
samlet sammen. Lisbet og Inge hentede borde ved Brugsen. Der samledes omkring 100 gæster, og Kevin
Asmussen holdt en flot tale. Børnene hyggede sig med at lave snobrød,
mens de voksne drak kaffe med dejlig hjemmebag fra Kongeådal husholdningsforening.
Inge Helle
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fra Vilslev Forsamlingshus
Halløjsa, hvor tiden går! Nogle er
allerede begyndt at snakke om jul,
men stop nu lige lidt.

Allerede
nu
kan vi sige tak
til Vilslevkokkene og Klaus
i Brugsen for
sponseringer til
dagen, og vi
håber, at vi i
næste nummer
skal sige tak til en masse frivillige,
som vil bidrage med kager til et
kæmpe fødselsdagskagebord.

Inden vi når dertil, skal der ske
mange spændende ting:
Forsamlingshuset skal være ramme
om to høstfester, hvoraf den ene er
med revy. Så er der den sædvanlige
hobbyudstilling, diverse seniorarrangementer og private fester, vores
ugentlige banko, reception på Kongeåen og selvfølgelig julefrokoster i
december, og mere kommer til, for
heldigvis er der løbende nye
bookinger af vores forsamlingshus,
som er blevet et travlt sted.

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.

Bestyrelsen og frivillige rundt om
den er også midt i en meget travl
tid, for der er rigtig meget, der skal
være klar til at fejre

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.

FORSAMLINGSHUSETS
100-ÅRS JUBILÆUM
Lørdag d. 23. november kl. 10-17
Det endelige program for dagen er
nu helt på plads og kan ses her i bladet og ved opslag i Brugsen og selvfølgelig 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 klar
til festdagen.

Som det fremgår af programmet, vil
der være forskellige aktiviteter hen
over dagen, ligesom der vil være
gang i køkkenet, så man i løbet af
dagen kan nyde diverse mad og
drikke.
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I bestyrelsen glæder vi os rigtigt
meget til at fejre husets jubilæum
og sammen få et lille historisk tilbageblik af et centralt hus og dets
samtid.

laves noget i forsamlingshuset, siger
vi lige nu:
Hold øje med opslag og sedler i
Brugsen for der vil vi bekendtgøre,
hvornår vi har brug for hjælp til
hvad, og så kan man melde sig til
det, man har lyst, kræfter og overskud til, og kokkene har lovet at
sørge for forplejning på sådanne
arbejdsdage.

Forberedelser
Selvfølgelig skal fødselaren pyntes
op til den store dag, og det både ude
og inde.
Hen over sommeren har en skøn
forsamling af bestyrelsesmedlemmer og frivillige fjernet alger fra
murene og kalket og malet. Tak for
det!

Gaver
Flere har spurgt om, hvad Forsamlingshuset ønsker sig i fødselsdagsgave, og på husets vegne svarer vi:
penge til fornyelser og forskønnelser – det må være
enhver ældre dames bedste
ønske, tænker vi, og da vi
synes, det ikke vil være
passende og sædvane at
skulle betale entré for at
deltage i en fødselsdagsfest, vil vi i stedet lave en
lille gavekasse, så de, der
har lyst, kan give en lille
gave, så damen kan få nogle af sine ønsker opfyldt.

I skrivende stund mangler vi fortsat
at kalke, male og ændre forskellige
ting ved køkkenindgangen, men det
har vi lovning på arbejdskraft til.
Og før den store dag skal hele huset
være gjort hovedrent.

Og der er en lang ønskeliste, skulle
vi hilse og sige.
Kirsten Blom

Så til alle jer, der har sagt, at I gerne
vil give en hånd med, hvis der skal
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Rundt i sognet

Banko
Det er godt nok svært at skrive noget generelt om Banko, for sidst
skrev jeg, at det igen så lyst ud for
banko i Vilslev Forsamlingshus.
Det gjorde det bestemt også, men
nu har vi lige været igennem en periode, hvor deltagerantallet i flere
uger har været under den økonomiske smertegrænse. Vi håber, det
skyldes sommerferien, og at flere
igen får lyst til at deltage i løbet af
efteråret og vinteren.

Jedsted Grandelaug
har lavet en faunastribe i Klinkebakkerne,
og den tiltrak både
bier og mennesker.
Foto: Stig Hegn
Præsten melder, at der i år er 12
konfirmander fra Vilslev sogn og 2
fra Hunderup sogn. Konfirmationen
afholdes i Vilslev søndag den 26.
april kl. 10.
Brætspilscaféen i Sognehuset har
nu kørt 2 gange. Første gang med
14 deltagere, anden gang med 22
deltagende børn. Næste gang er fredag den 11. oktober kl. 13.30

Kokkene tilbyder igen
BANKOSPISNING
onsdag 2. oktober kl. 17.30-18.30
onsdag 16. oktober kl. 17.30-18.30
onsdag 30. oktober kl. 17.30-18.30
onsdag 13. november 17.30-18.30
BUFFET - med forskellige retter
efter kokkenes valg til en pris af
45 kr. pr. person

Billeder af dig!
På kongeaa.dk kan du se mange billeder fra de forgangne år og de afholdte arrangementer - måske er der
også et af dig?

Der sælges også øl og vand til fornuftige priser.
Husk tilmelding ved banko ugen
før, på listen i Kongeådal brugs eller til Kirsten Blom på 24 80 49 92
På bankoudvalgets vegne
Kirsten Blom
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Reception på Kongeåen 2019

KONGEÅEN 2019
Lokalhistorisk årbog for
Jedsted og Vilslev
Reception mandag den 25. november kl. 19
i Vilslev Forsamlingshus
Biolog Asbjørn Holm går gerne på jagt efter store og små fugle i Vilslev enge, marker og haver,
men han skyder ofte løs med sit kamera og har i
tidens løb fået mange fugle på kornet.
Asbjørn Holm holder foredrag om fuglelivet i
sognet og vil vise billeder fra sine mange observationer.
Vi byder på kaffe, og der er som altid godt tid til samtaler om lokalhistoriske
emner og sager.
Entré: 50 kr.
Årbogen 2019: 50 kr.
Indtil videre indeholder årbogen følgende artikler og indlæg:
Året i sognearkivet
En Jedsted-bonde, Chr. Friis
Jedsted kro
Kruse formværktøj
Min barndom - fortalt af mig selv
Om dødsfald og begravelser i Vilslev sogn
Forandringens vinde blæser over begravelsesskikkene
Gamle dukkevogne og en lysforstørrer
Jedsted mark - ud’ ve æ landevej (del 2)
Buit buit buit - matrikelfugle i Vilslev
Kælken, de kaldte ”Kammerjunkeren”
Vel mødt til en hyggelig aften
Ole Witte Madsen
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Åhuset på Kongeådal Sportsplads
Lige noget vedrørende Åhuset på Kongeådal sportsplads.
Vi havde det første
spadestik den 29. august hvor Kurt Bjerrum og Inge Jørgensen sammen gravede
og sagde et par ord.
Den 12. september
blev huset sat af med
de forskellige mål så
man kunne starte med
at udgrave grunden og
lægge en sandpude.
Fredag den 13. september kl 04:30 startede vi med at grave
sokkelrende, og andre
mødte op ved 7-tiden,
da der ville komme beton kl 9. Det
var en hård men god og inspirerende
dag, og ved 18-tiden, var vi færdige
med alt sokkelarbejde. Det er det
man kalder team work.

Alle er selvfølgelig velkommen til
at kikke ind og se, hvor vidt vi er
kommet. Måske også en god snak

Kloakarbejdet er ved at blive udført,
og her i weekenden d. 20-21-22 september vil sandlaget blive rettet til
og gulvet isoleres med flamingoplader inkl. lægning af rionet til gulvvarmeslanger i hele huset. Det er
bare så dejligt, at der nu sker noget
med byggeriet; og en ting er sikkert:
Intet Åhus uden al den frivillighed
økonomisk og arbejdsmæssigt.

Byggeperioden forventes at tage
omkring 8 måneder, og vi håber at
kunne gennemføre processen uden
forstyrrelser og forsinkelser.
Henning Jakobsen
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fra Seniorklubben
Efterårsprogrammet startet med stor tilslutning
Vilslev og Omegns Seniorklub startede efterårsprogrammet onsdag den 11. september med stor
succes, da 55 medlemmer havde meldt sig til et
besøg hos Havfold Vingård, hvor Henny og Niels
Hans Alsted gav os et spændende indblik i, hvordan de avler og producerer vin.

De mange fremmødte blev rigtig forkælet med vinsmagning ad libitum bl.a. nyligt præmierede vine ved Dansk Vinskue 2019 - flankesteak, ost, kaffe og småkager. Jo, Henny og Niels Hans havde gjort rigtig meget ud af at
kræse for os, bare synd at vejret ikke var med os, da vi skulle en tur i vinmarken - lidt en våd omgang. En stor tak skal lyde fordi de ville have os på
besøg.

Høstfest (se side 22)
Det næste store arrangement i seniorklubben er høstfesten den 8. oktober,
hvor vi starter med spisning kl. 18. Underholdningen har vi lagt i hænderne
på Lis og Per, som starter kl. 20. I pausen får vi kaffe og lagkage. Tag gerne
naboen med, da ikke-medlemmer også er velkomne. Husk at tilmelde jer til
Kaj på 5127 1801 senest den 2. oktober.
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Hobbyudstilling
den 9. og 10. november

Sydafrika
Onsdag den 23. oktober kl. 14 skal
vi en tur til Sydafrika - dog ikke
fysisk - men da får vi besøg af Synnøve Bøtker Mortensen, som kommer med et foredrag som hun kalder
»En tur til Sydafrika i ord og billeder«.

Trods en meget turbulent tid i Støtteforeningen for Vilslev Forsamlingshus, hvor 2 bestyrelsesmedlemmer har trukket sig og de 2 suppleanter er blevet indkaldt, lykkes
det alligevel at afholde årets hobbyudstilling i forsamlingshuset.

Musik og sang
Spilop fra Vamdrup kommer og underholder os onsdag den 6. november kl. 14 med sang og musik.

Bestyrelsen har indhentet hjælp fra
den tidligere formand for støtteforeningen, Svend Erik Hulgaard, som
har ydet en kæmpe indsats for at
finde udstillere. Trods det, at vi har
været en måned for sent ude, er det
lykkedes ham at skaffe de 14-15
udstillere, der skal til, for at det bliver en succes. En kæmpe tak til
ham for det store arbejde.

Borgmesteren
Borgmester Jesper
Frost
Rasmussen
besøger os onsdag
den 20. november,
hvor han vil fortælle os lidt om ældrepolitik og om sin tid
som borgmester i
Esbjerg Kommune.
Foto: Fotograf Anja

Nu skal vi i gang med at finde hjælpere til servicering og skaffe gevinster til den store og populære tombola som altid er et tilløbsstykke.

Efter kaffen kommer AudioNova
for at fortælle os lidt om det at være
hørehæmmet og hvad der kan gøres
ved det.

Vi håber, at rigtig mange vil besøge
Vilslev Forsamlingshus den weekend - vi tager kun et beskedent entrébeløb.

Julehygge
Sæsonen slutter med julehygge onsdag den 4. december. Vi får besøg
af Pernille Troldborg fra Gørding
som julehygger med julehistorie og
sang.

Som sædvanlig er der mulighed for
at købe varm middagsmad om søndagen, så der er rig mulighed for at
invitere konen, manden eller naboen
i byen!

Alle arrangementer foregår i Vilslev
Forsamlingshus.

Støt op om arrangementet - det er til
glæde for udstillerne og hjælp til
forsamlingshuset.
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Sognekalender for Vilslev og Jedsted
Dag Dato Tid
Aktivitet
Ons
19.15 Banko i forsamlingshuset hver onsdag
Lør 28/9 19.00 Høstfest med lokalrevy (s. 14-16)
Tirs
Ons
Tors
Tors
Søn

1/10
2/10
3/10
3/10
6/10

19.00
17.30
11.00
19.00
9.30

Man
Man
Tirs
Fred
Ons
Søn
Ons
Søn
Søn
Tirs
Ons

7/10
7/10
8/10
11/10
16/10
20/10
23/10
27/10
27/10
29/10
30/10

19.00
19.00
18.00
14.00
17.30
9.30
14.00
11.00
12.00
19.00
17.30

Fred
Søn
Man
Tirs
Ons
Lør
Lør
Søn
Søn

1/11
3/11
4/11
5/11
6/11
9/11
9/11
10/11
10/11

14.00
9.30
19.00
18.40
14.00
9.00

Revy-forestilling med kaffe (s. 17)
Bankospisning (s. 12)
Babysalmesang i Gredstedbro Kirke
Studiekreds starter op i præstegården - se kirkebladet
Gudstjeneste med kirkekaffe
Koncert og fællessang med Willy Egmose i Vilslev
Kirke (se kirkebladet)
Foredrag om livsstilsændring (s. 32)
Høstfest med Lis og Per (s. 22)
Brætspilscafé i sognehuset (s. 21)
Bankospisning (s. 12)
Gudstjeneste
Foredrag: En tur til Sydafrika (s. 25)
Gudstjeneste
Kalendermøde i Vilslev præstegård (s. 2)
Menighedsmøde i konfirmandstuen (se kirkebladet)
Bankospisning (s. 12)

Brætspilscafé i sognehuset (se kirkebladet)
Allehelgen med gudstjeneste og kirkekaffe
Sangaften i Vilslev konfirmandstue (se kirkebladet)
Udflugt til Naturplank (s. 32)
Underholdning ved Spilop fra Vamdrup (s. 25)
Avisindsamling (s. 29)
Hobbyudstilling i Vilslev Forsamlingshus
Hobbyudstilling i Vilslev Forsamlingshus
11
Gudstjeneste
Foredrag v. Roll Præstegaard om Jens og Jeppe - forTirs 12/11 19.00 tællinger og fællessang (Sognehuset, Gredstedbro)
Ons 13/11 17.30 Bankospisning (s. 12)
Tors 14/11 19.00 Studiekreds: Tilgivelse? (se kirkebladet)
Søn 17/11 9.30 Gudstjeneste
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Sognekalender for Vilslev og Jedsted
Dag
Ons
Fred
Lør
Søn
Man

Dato
20/11
22/11
23/11
24/11
25/11

Tid
Aktivitet
14.00 Foredrag ved borgmester Jesper Frost (s. 25)
14.00 Brætspilscafé i sognehuset (s. 21)
Vilslev Forsamlingshus 100 års jubilæum (s. 31)
11.00 Gudstjeneste
19.00 Reception på Kongeåen - Lokalhistorisk årbog (s. 21)

Søn
Søn
Man
Man
Ons
Ons
Tors
Lør
Tors
Man

1/12
1/12
2/12
2/12
4/12
11/12
12/12
21/12
23/1
3/2

Ons 19/2

11.00 Gudstjeneste med børnekor fra Gredstedbro Skole
Vækning af julemand (s. 29)
19.00 Sangaften med gløgg (s. 32)
19.00 Sangaften i Vilslev konfirmandstue
14.00 Julehygge med sang v. Pernille Troldborg (s. 25)
10.00 Kirke for de små (jul) (se kirkebladet)
19.00 Studiekreds: Næstekærlighed? (Se kirkebladet)
Juletræsfest (s. 29)
19.00 Foredrag: Den tredje alder (s. 32)
17.00 Kursus i at lave vegetarmad (s. 32)
Solveig Aagaard fortæller om gamle breve fra 1. Ver19.00 denskrig (Se kirkebladet)

Lør 7/3
Tirs 10/3

10.00 Dåbsgudstjeneste i kirken (Se kirkebladet)
19.00 Tove Vejrup: Min tur til Vietnam (s. 32)

Tors 2/4

19.30 Generalforsamling i Husholdningsforeningen (s. 32)

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 fra Kongeådal Borger- og Aktivitetsforening
De næste arrangementer er
Høstfesten er et totalarrangement,
Høstfest med revy lørdag d. 28. hvor vi i den grad har lagt os i selen,
september
for at det skal blive en uforglemmelig
aften.
Revy med kaffebord tirsdag d. 1.
oktober.
Vores dygtige huskokke serverer inden forestillingen en lækker buffet.
En flok af vores egne ildsjæle har Efter revy-forestillingen vil et 3været i gang siden januar måned for mandsorkester spille op til dans.
at få revyen op at stå. Vi håber derfor, at I vil støtte talrigt op.
Vi giver den gas i Vilslev den aften
og håber, at mange vil bakke op om
Det er en lokalrevy, fordi den er arrangementet.
lokal!!! Revyen kommer rundt om
mange hotte emner, som muskel- Det er mange år siden, der sidst har
bundter og danseben, Kongeåen og været spillet revy i Vilslev Forsamden kommunale forvaltning, ja-tak lingshus. Vi er glade for, at lokale
tilbud og selfi-stænger.
kræfter med vores gode Ejnar Smed i
spidsen tog initiativ til at få stablet en
Revyen akkompagneres af musiker, forestilling på benene, og aktørerne
Preben Kruse. Musikken i kombina- glæder sig til at fyre den af på scenen.
tion med den energi, hjerteblod, tid,
seriøsitet, humør og ildhu, der er Hvis man er forhindret d. 28. septemlagt i forberedelserne til forestillin- ber, er der en chance mere for at se
gen, gør, at man kan glæde sig til en revyen, nemlig tirsdag d. 1. oktober.
virkelig sjov oplevelse.
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Møde med borgmesteren
Sammen med Lokalråd Nord og
repræsentanter fra flere andre lokalråd i området har Inge Jørgensen og
jeg været til møde med borgmesteren og medlemmer byrådet, fordi
kommunen arbejder med ny landdistriktspolitik.

Ellers glæder vi os over, at byggeriet af Å-huset er kommet godt i
gang. Det er et supergodt og spændende projekt for vores små byer.
Datoer til 2019-kalenderen:
Høstfest med revy 28.9.19
Revy med kaffebord 1.10.19
Avisindsamling 9.11.19
Vækning af julemanden 1.12.19
Juletræsfest 21.12.19

Nogle af de punkter, vi fik fremført
var, at Gredstedbro Skole skal styrkes og ikke udsultes, at Kongeåen
skal vedligeholdes, at man er interesseret i at etablere byggegrunde
for at sikre udvikling i de små byer,
og at vi ikke vil ”begrænses”, ved
f.eks. at en vej som Hillerup Engevej skal lukkes.

Venlig hilsen
Bestyrelsen
Kongeådal Borger- og Aktivitetsforening
Kongeådal Sportsforening

Og at kommunen skal lytte til de
mennesker, der bor i de små byer.
Det var et godt møde. Det var helt
tydeligt, at det ikke var første gang,
at borgmesteren hørte, hvad vi ønsker for Gredstedbro Skole.

29

Guld og bronze til lokale vinavlere

Fra venstre Henny Alsted, Niels Hans Alsted og Hans Knudsen.
Den 7. september deltog nogle af de
lokale vinavlere i Dansk Vinskue.
Det blev i år afholdt på hotel Vilcon
ved Slagelse. Igen fik vi medaljer
og udmærkelser med hjem, denne
gang dog af det ædleste metal, nemlig guld.

Vi andre der var med måtte ”nøjes”
med bedømmelserne god og særlig
udmærkelse for vore vine, hvilket vi
nu også kan være ganske tilfredse
med. Jeg må sige, at vi gør det godt
herude i Vilslev–Jedsted. Hvem
ville for 20 år siden have troet på, at
der skulle laves medaljevine i vores
små landsbyer. Vinene bedømmes
af professionelle smagere efter regler der bruges i de store udenlandske vinlande, så det er ikke bare
pjat.

Det var Niels Hans Alsted der præsterede at lave en vin, der af dommerne blev vurderet til en guldmedalje; en medalje der ikke uddeles
til mange i fædrelandet. Vinen er
Havfolds rødvin årgang 2018 og der
er mange af dem ifølge Niels Hans.

Igen, går du rundt med en lille vinavler i maven, så henvend dig til en
af os, vi skal hellere end gerne hjælpe dig i gang, og vi skulle gerne ende med at blive Danmarks svar på
Bordeaux!!!
Med venlig hilsen
Karl Johan

Havfolds Vingård modtog ud over
det, også en flot bronzemedalje for
deres hvidvin 2018. Hans Knudsen
fra vingården Farm modtog også en
bronzemedalje for sin rødvin 2018.
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fra Kongeådal Husholdningsforening
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.
Der serveres kaffe og sund, fedtfattig kage. Tilmelding senest den 1.
oktober

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
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.

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
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.
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nyt fra
Dagli’ Brugsen
Kongeådal

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.

Fredag den 13. september blev vi
igen en del af Dagli’brugs-kæden,
som vi var det for år siden. I Lokalbrugs-kæden var der kun 26 butikker tilbage, og så valgte Coop at
lukke den ned. Derfor havde vi intet
andet valg end at blive til
Dagli`Brugs.

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.)

Der er ikke den store forskel mellem de to kæder, men vi er mere
forpligtet nu til at modtage fordelingsvarer, og reklameavisen bliver
med dobbelt så mange tilbud som
før, og vi er også er med i TV markedsføring.

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

Det betyder så til gengæld også, at
vi skal betale til fælles markedsføring, men vi håber til gengæld at
øge omsætningen, når der nu er flere varer på tilbud.

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.

Nyhed i brugsen:
Fra den 23. september er der nu muligt at modtage pakker fra Bring.
Vi har i løbet af de første 8 måneder
formået at nedbringe vores underskud med hele 140.000 kr., takket
være en fremgang på 6%, men vi er
ikke i mål endnu, og med øgede IT
omkostninger de næste par år, er det
stadig nødvendig at omsætningen
stiger fremadrettet.
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Bestyrelsen
Bestyrelsen består af
Anders Knudsen (formand)
Arne Lauritzen
Ellen Nielsen
Esben Olesen
Klaus Thorø Nielsen
Lissy Hansen
Tonny Gregersen

En af grundene til den øgede omsætning er vores Ja Tak-tilbud på
facebook, men det er jo også en
kunst at finde varer, der kan sælges
i større mængder, uden at det går ud
over den daglige omsætning. Vi vil
naturligvis også fortsætte med SMS
-tilbuddene, da vi godt ved, at ikke
alle er på facebook.
Frivillige
Vi arbejder også med at finde nogle
frivillige, som vil donere et par timer om måneden med forskellige
gøremål i Brugsen, da personalet
ofte går alene, og med større og
større mængder pakker, går der meget tid med at hente og udlevere
dem, så det kunne være en af opgaverne for de frivillige.
En anden opgave kunne også være
at lave demoer af nye varer, vedligehold og male udendørs og m.m.
derom mere senere.
Hilsen bestyrelsen
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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 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 Arne Lauritzen
30 87 65 89, arnelau@mail.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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I december måned vækker vi julemanden den 1. december, og
i løbet af december måned hygger vi med julens mange traditioner både i kirken og i sognet. Kig ind i bladet og hold øje
med plakater og opslag i Brugsen og på facebook.
Vi glæder os i denne søde tid!

