
  

 

Sognebladet 

for Vilslev og Jedsted  
Januar - Februar - Marts 2020 

Læs blandt andet:  
Hvem er ungdomsredaktør Anne Sejerup?  
Takketalen ved Å-husets rejsegilde  
Hvad blev der af dem? De flyttede fra Vilslev og Jedsted (del 1) 
Vilslev Forsamlingshus’ 100 års jubilæum  
 

- og få en masse viden om alle de arrangementer, der foregår herude! 
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Bladet udkommer 4 gange årligt og dækker perioderne:  

januar - februar - marts    (deadline 20. december) 

april - maj - juni     (deadline 20. marts) 

juli - august - september   (deadline 20. juni) 

oktober - november - december   (deadline 20. september) 

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

Næste deadline:  
20. marts 2020 

 
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.  

 

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. 

 

Anne Sejerup er ungdomsredaktør 

og kan kontaktes på mailen:  

asejerup@gmail.com 

Forsiden 
Foto af Kongeåens vand på marken 
mellem Spangen og kirkediget.  
Foto: Ole Witte Madsen, okt. 2019  

Om sognebladet for Vilslev og Jedsted 

Ornitolog Asbjørn Holm holdt fore-
drag om fugle i Vilslev marsk og 
eng ved reception på Kongeåen 
2019.  

mailto:madspl@yahoo.dk
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Da sognebladet både i 2017 og 2018 har kørt med et lille underskud, sænke-
de jeg i 2019 antallet af trykte blade til 100 stk. pr. nummer. I starten af 2019 
blev foreningerne enige om at bidrage med et årligt beløb, så bladets økono-
mi blev sikker. Man må sige, at det lykkedes, og endda gav et pænt overskud 
til at dække tidligere års underskud. 
 
Bladet kan naturligvis læses og downloades gratis online på kongeaadal.dk 
og kan også fremsendes via mail; jeg skal bare have din mailadresse.  
 
I 2019 prøvede jeg at få trykt 10 stk. sogneblade i A4-format, og de for-
svandt hurtigt fra Brugsen. Jeg håber, de har bragt glæde, og jeg vil gerne 
høre, om der er interesse for at få trykt flere af den størrelse?  
 
Det er stadig muligt at give frivillige bidrag, så vi kan sikre et gratis sogne-
blad for alle i Jedsted og Vilslev. Kongeådal Borger– og Aktivitetsforening 
(KBA) står for at holde styr på sognebladets økonomi. Bidrag indbetales til 
KBAs konto: reg.nr.: 5971 konto: 8002757.  
 

Ole Witte Madsen 

Sognebladets regnskab for 2019 

Postering 2019 Indtægter  Udgifter 

Jan-feb-mar (24 sider, 100 stk.)  690,00 kr.  

Apr-maj-jun (28 sider, 100 stk.)  805,00 kr.  

Jul-aug-sep (28 sider, 100 stk.)    805,00 kr.  

Okt-nov-dec (36 sider, 100 stk.)  1.035,00 kr.  

Kongeådal Husholdningsforening       1.000,00 kr.   

KBA          500,00 kr.   

KSF          500,00 kr.   

Vilslev-Kokken          500,00 kr.   

Jedsted Grandelaug          500,00 kr.   

Vilslev Forsamlingshus          500,00 kr.   

Vilslev og Omegns Seniorklub          500,00 kr.   

Private bidrag          500,00 kr.   

   

I alt:  4.500,00 kr.    3.335,00 kr.  

   

Endelig resultat:  1.165,00 kr.  
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Filosoffen og teologen K.E. Løgs-
trup er berømt for i sin bog ’Den 
etiske fordring’ (1956) at skrive: 
”Den enkelte har aldrig noget med 
et andet menneske at gøre, uden at 
han holder noget af dets liv i sin 
egen hånd. Det kan være lidt, en 
forbigående stemning, en oplagt-
hed, man får til at visne, eller som 
man vækker, en lede, man uddyber 
eller hæver. Man kan også være 
forfærdende meget, så det simpelt-
hen står til en enkelte, om den an-
dens liv lykkes eller ej.”  
 
Vi var en lille håndfuld, der i de-
cember mødtes i præstegården til 
samtalecafé for at tale om det store 
emne: næstekærlighed. Efter et par 
timers samtale, hvor vi kom meget 
vidt omkring og blandt andet disku-
terede citatet af Løgstrup, stod det 
dog efterhånden klart for mig, at 
den almindelige, dagligdags form 
for næstekærlighed kan opsumme-
res i det enkle spørgsmål: Er der 
noget, jeg kan gøre for dig?  
 
I spørgsmålet ligger der et ønske 
om at yde hjælp, stor eller lille, og 
idet man aldrig kan vide, hvad den 
anden trænger til, kan det for én 
selv føles som en lille håndsræk-
ning, men for den anden være en 
umådelig kærkommen hjælp.  
 
Det kan godt være grænseoverskri-
dende sådan at tilbyde sin hjælp 
over for fremmede, men som i så 

meget andet kan man øve sig i at 
gøre det, og så bliver det nemmere 
med tiden. Er man for genert til at 
spørge direkte, kan man gøre de 
ting, man ved, den anden har brug 
for: hold døren for andre i Brugsen, 
hjælp med at rydde op i forsam-
lingshuset efter banko, smil til dem, 
der cykler forbi osv. Store og små 
venlige handlinger kan gøre en po-
sitiv forskel.  
 
I mine samtaler med borgere i sog-
net lyder det gang på gang, at det 
netop er de små venligheder, den 
almindelige omsorg og medfølelse, 
der gør det så godt at bo her. Vi er 
ikke så mange, at vi bliver alt for 
fremmede for hinanden. Man kan 
næppe skrive i en salgsannonce, at 
borgerne er gode medmennesker, 
men det er alligevel dét, der gør den 
store forskel både i dagligdagen og i 
det lange løb.  
 
Sognebladet er også en håndsræk-
ning og et forsøg på at besvare, om 
der er noget, jeg kan gøre for dig?  
 
Jeg kan oplyse dig om mange akti-
viteter og tiltag, berige din hverdag 
lidt med små historier og billeder.  
 
Men er der ellers noget, jeg kan gø-
re for dig?  
 

Ole Witte Madsen  
Tlf. 25 89 41 90 

om@km.dk 

Er der noget, jeg kan gøre for dig? 
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Aktiviteter på Blå stue, Karstensminde 

Dato Tid Aktivitet  Dato Tid Aktivitet 

Tor 2/1 9.30 Stolegymnastik  Man 17/2 9.30 Beboers livshistorie  

Man 6/1 9.30 Kirsten læser   Tirs 18/2 9.30 Aktivitet v. Åse 

Tirs 7/1 9.30 Syng med Ivan   Ons 19/2 9.30 Gåtur / aktivitet  

Ons 8/1 9.30 Gåtur / aktivitet   Tors 20/2 9.30 Stolegymnastik  

Tors 9/1 9.30 Stolegymnastik   Man 24/2 9.30 Kirsten læser  

Man 13/1 9.30 Kirsten læser   Tirs 25/2 9.30 Banko  

Tirs 14/1 9.30 Banko  Ons 26/2 9.30 Gåtur / aktivitet  

Ons 15/1 9.30 Gåtur / aktivitet   Tors 27/2 9.30 Stolegymnastik  

Tors 16/1 9.30 Stolegymnastik      

Man 20/1 9.30 Kirsten læser   Man 2/3 9.30 REPORTO SKO 

Tirs 21/1 9.30 Aktivitet v. Åse   Tirs 3/3 9.30 Syng med Ivan  

Ons 22/1 9.30 v. Ole Madsen  Ons 4/3 9.30 Gåtur / aktivitet  

Tors 23/1 9.30 Stolegymnastik   Tors 5/3 9.30 Stolegymnastik  

Man 27/1 9.30 Kirsten læser   Man 9/3 9.30 Kirsten læser  

Tirs 28/1 9.30 Banko  Tirs 10/3 9.30 Banko  

Ons 29/1 9.30 Gåtur / aktivitet   Ons 11/3 9.30 Gåtur / aktivitet  

Tors 30/1 9.30 Stolegymnastik   Tors 12/3 9.30 Stolegymnastik  

    Man 16/3 9.30 Kirsten læser  

Man 3/2 9.30 Kirsten læser   Tirs 17/3 9.30 PAGAARD TØJ 

Tirs 4/2 9.30 Syng med Ivan   Ons 18/3 9.30 Gåtur / aktivitet  

Ons 5/2 9.30 Gåtur / aktivitet   Tors 19/3 9.30 Stolegymnastik  

Tors 6/2 9.30 Stolegymnastik   Man 23/3 9.30 Kirsten læser  

Man 10/2 9.30 Kirsten læser   Tirs 24/3 9.30 Banko  

Tirs 11/2 9.30 Banko  Ons 25/3 9.30 Gåtur / aktivitet  

Ons 12/2 9.30 Gåtur / aktivitet   Tors 26/3 9.30 Stolegymnastik  

Tors 13/2 9.30 Stolegymnastik   Man 30/3 9.30 Kirsten læser  

    Tirs 31/3 9.30 Aktivitet v. Åse  

Ønsker du at høre om, hvad der sker på Karstensminde, eller øn-
sker du at deltage i nogle af aktiviteterne, skal du endelig bare 
møde op.  
 

Du er også velkommen til at kontakte Karstensminde på tlf. 75 43 
14 44. Karstensmindes adresse er: Hans Jensens Vej 1, 6771 
Gredstedbro.  
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virker bekendt. Så kan det muligvis 
være fordi, du er stødt på mig i 
Kongeådal Brugs. Her bruger jeg 
også noget af min tid, når jeg er 
kommet hjem fra skolen. Jeg har 
arbejdet her i lidt over et år nu, og 
jeg er faktisk rigtig glad for det. På 
en måde kan mit arbejde få en effekt 
af et pusterum, hvor jeg kan få lov 
til at tage lidt afstand til de lange 
matematikafleveringer og de mange 
andre læselektier. På den anden side 
kan det også føles som lidt mange 
bolde i luften på én gang. Både med 
fritidsinteresser, arbejde, skole, lek-
tier og stadig at huske vennerne. 
Men når alt kommer til alt, så har 
jeg faktisk ikke noget imod de man-
ge bolde. For mig er det rart, at jeg 
stort set altid har noget at tage mig 
til. Især når alt det, jeg laver, også er 
noget, jeg gør for mig selv, og at det 
er noget, der gør mig glad. Samtidig 
er det også en tilfredsstillelse for 
mig, at der tikker nogle penge ind 
på kontoen hver måned. Det giver 
sådan en følelse af selvstændighed 
og frihed.  
 
Som datter af to tilflyttere har jeg 
heller ikke været en af dem, alle al-
tid har kendt. Men i forbindelse med 
mit arbejde i brugsen, føler jeg og-
så, at jeg på en eller anden måde er 
blevet mere integreret i det skønne 
lille samfund, som alle sådan vær-

Mit navn er Anne Sejerup, og jeg er 
16 år gammel, som det ser ud lige 
nu. For ikke så længe siden blev jeg 
spurgt, om jeg ikke ville have lyst til 
at være ungdomsredaktør for sogne-
bladet. Det har jeg selvfølgelig tak-
ket ja til. Man kan vel sige, at jeg 
altid har haft en passion for at skrive. 
Jeg har i mange år været på forfatter-
skole i mine sommerferier, lige så 
vel som når andre børn er taget på 
fodboldskole, ridelejr og lignende. 
Ligeledes har jeg været i erhvervs-
praktik hos Bramming Ugeavis i fol-
keskolen. Så at få lov til at skrive 
artikler her til sognebladet, virker 
som den perfekte idé for mig.  
 
Her i sommers begyndte jeg på en 
STX-ungdomsuddannelse på Ribe 
Katedralskole, som efterhånden hu-
ser mange uddannelser. En STX er 
det, som de fleste nok vil associere 
med en almen gymnasial uddannelse. 
Men bare inden for en STX er der 
også mange veje, man kan gå. Nogle 
er vilde med matematik, naturfag 
eller samfundsorienterede fag. Selv 
er jeg helt vild med sprog og har der-
for valgt den sproglige retning. Det 
vil så sige, at jeg har tre fremmed-
sprog, nemlig engelsk, spansk og 
italiensk.   
 
Det kan være, at du synes, du har set 
mig før, eller at navnet Anne Sejerup 

Velkommen til ungdomsredaktøren! 

Anne Sejerup er blevet engageret som ungdomsredaktør på Sognebladet, for 

sognebladet skal også være for de unge. Men hvem er hun?  
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ner om herude. Det er rart at være et 
sted, hvor brugsen ikke bare er en 
brugs, og hvor vi faktisk kender 
navnet på vores nabo. Efter jeg har 
arbejdet i brugsen, er jeg altid ble-
vet hilst på på gaden, hvis jeg er ude 
at gå en tur eller på vej til arbejde. 
For på trods af de få kvadratkilome-
ter, så er det her et sted, hvor vi 
kommer hinanden ved.  
 
Hvad mine indlæg skal handle om, 
er stadig noget, jeg går og sysler 
med. Meget af det, jeg vælger at 

skrive om, vil nok være noget, der 
inkluderer ungdommen og mit syn 
som ung på disse ting. Det skal nok 
blive godt. Jeg glæder mig til at se, 
hvad dette nye år vil bringe, såvel i 
forhold til min nye uddannelse og 
så sandelig også denne stilling som 
ungdomsredaktør for bladet.  
 
Jeg håber, I alle er kommet godt ind 
i det nye år. 
 

Anne Sejerup 
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der bankes, bores, tømres og samles 
vægge, så har man alle maskinerne 
til det oppe på Vestervang. Er der 
brug for en mark til at mellempar-
kere jord og rødder på, så har vi 
det. Smedearbejde er ikke noget 
problem. VVS-arbejde er ikke noget 
problem. Malere har vi. 
 
I fællesskab kan vi det hele. Vilslev 
og Jedsted fylder måske ikke så me-
get på verdenskortet, men vi kan 
helt vildt meget.  
 
Men det kommer ikke af sig selv. Vi 
har et uforligneligt byggeudvalg: 
Det er Henning, Jesper, Esben, In-
ge, Mads Peter og Birgit.  
 
Byggeudvalget styrer byggeproces-
sen, styrer leverandørerne og sam-
arbejdspartnere, styrer økonomien 
og fondene, finder hjælpere, og 
hjælper hinanden med at huske al-
ting - uden byggeudvalget, var der 
ikke noget Å-hus. Tusind tak til jer.  
 
Tusind tak til alle, der er her week-

Endnu et år går på hæld. KBA og 
KSF kan se tilbage på endnu et fint 
og begivenhedsrigt år. I august må-
ned havde vi første spadestik til Å-
huset. Allerede i november var der 
rejsegilde. Det er et byggeprojekt, 
der imponerer ALLE. Stående på en 
vakkelvorn ølkasse ved rejsegildet 
fik jeg sagt et par ord. Vi kan ikke 
takke jer nok, der er med til at få Å-
huset op at stå, så derfor bringes ta-
len fra rejsegildet her i Sognebladet:  

 
Det, der er fore-
gået her på 
sportspladsen si-
den 1. spadestik 
den 29. august er 
enestående. Helt 
og aldeles fanta-
stisk.  
 
Når man, som jeg, 
følger med fra 
sidelinjen og ople-
ver, hvordan der 
weekend efter 
weekend bøvles på 

herovre, så bliver man bare impone-
ret og glad.  
 
Tænk over alt der, vi kan i fælles-
skab. Skal der graves, så har vi gre-
jet til det og nogen, der kan få 
sportspladsen til at ligne en golfbane 
igen.  
 
Skal der fældes og fjernes træer, så 
findes grejet og folkene til det.  Skal 

Julenyt fra Kongeådal Borger- og Aktivitetsforening 
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end efter weekend og giver en hånd 
med.  Tusind tak til jer, der sørger 
for lækker mad til byggefolkene. 
Der bliver snakket om, at forplej-
ningen er rigtig god.  

Også en tak til Esbjerg Kommune 
for et godt samarbejde. Tak til alle, 
der har hjulpet, så økonomien er på 
plads.  
Vi er ikke helt ved vejs ende endnu. 
I skal fortsat komme weekend efter 
weekend. Om ikke andet, så for den 
gode mad. 
 
Vi har en slutdato. I forbindelse 
med byfesten omkring d. 13. juni 
2020 står Å-huset færdigt og skal 
indvies. Det kan I lige så godt skri-
ve i kalenderen med det samme.  

 
 
Tak til Kongeådal Brugs, der spon-
sorerer pølser i dag. Den første øl/
sodavand i dag  giver sportsforenin-
gen.  
 
Jeg håber for os alle sammen, at vi 
med Å-huset får et hus, vi flittigt vil 
bruge og mødes i. Et hus, der skal 
være mødestedet for vores forenin-
ger, vores fodboldspillere, unge og 
gamle. Et hus, der skal stå i rigtig 
mange år. Endnu engang tusind tak 
til alle vores håndværkere. Og til 
jer alle sammen.  
 
I forbindelse med høstfesten i sep-
tember måned blev der over to afte-
ner opført revy i Vilslev Forsam-
lingshus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fra sketchen ’Selfies’, med Nanna 

Jørgensen og Laura Hansen. 
 

Det var mange år siden, der sidst 
blev spillet revy i Vilslev, så vi var 
naturligvis spændte på, hvordan det 
ville blive modtaget. Det gik over al 
forventning.  
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Inge Helle (t.h.) blev meget velfor-
tjent kåret til Årets Borger 2019. 
Inge Jørgensen (t.v.) overrakte bu-
ketten på vegne af KBA.  
 
En mørk november-torsdag-aften 
var der portvins-smagning i spejder-
hytten. Det var en utrolig hyggelig 
aften. Den blev mere og mere hyg-
gelig, efterhånden som vi fik arbej-
det os gennem 8 forskellige portvi-
ne. Vinene blev præsenteret af 
Klaus ”Brugsmand” og hans udde-
ler-kollega fra Toftlund.  

 

Sketchen ’Karlegymnastik’ blev ledet 
af en veloplagt Ejner Nielsen. 

 
Begge aftener var forsamlingshuset 
stuvende fuldt, og tæt på 180 leende 
tilskuere har set revyen. Det er efter 
vores målestok en ubetinget succes.  
 
Revyen tog sig udelukkende af loka-
le emner, og alle kunne genkende sig 
selv eller naboen i mange af numre-
ne. Tusind tak til hele revy-holdet, 
der har lagt et kæmpe arbejde i årets 
revy-forestilling. 
 

Cancan blev udført af yndige mænd 
 
Sketchen ’Vilslev på 
vandkortet’ var et 
mere humoristisk 
indslag i en politisk 
betændt debat.  
 
 



11 

 
I begyndelsen af det nye år invite-
rer vi til et møde, hvor alle, der 
har ideer til byfesten og gerne vil 
være med til, at det bliver en fan-
tastisk byfest, er velkomne.  
 
Har du lyst til at være med i en 
arbejdsgruppe, der søger fonde til 
Å-huset, så vil vi meget gerne hø-
re fra dig.  
 
Husk at vi har en jerncontainer 
stående bag Kongeådal Brugs. 
Brug den. Lad være med at køre 
gammelt jern og øldåser på con-
tainerpladsen. Put det i vores 
jerncontainer.  
 
Vi samler fortsat aviser fire gange 
om året. Aviserne giver ca. 10.000 
kr. til foreningen om året. Så gem 
aviser og reklamer til os.  
 
Hold desuden øje med opslag i 
Brugsen, e-mail og facebook.  
 
 
Tak for et godt år.   
Glædelig jul og et godt og lykke-
bringende nytår til alle ønsker   
 
Kongeådal Borger- og Aktivitets-
forening (KBA) og  Kongeådal 
Sportsforening (KSF) 
 
 

December måned begyndte med jule-
mandsvækning ved Kongeådal 
Brugs. Igen i år var mange børn og 
voksne mødt frem for at vække jule-
manden og tænde juletræet. Tusind 
tak til vores trofaste hjælpere, der 
sørger for juletræer med lys rundt 
omkring i byen. Også tak til Konge-
ådal Brugs, der i år serverede gløgg 
og æbleskiver i forbindelse med jule-
mandsvækning.  
 
Lige nu ser vi frem til juletræsfesten 
d. 21. december i Vilslev Forsam-
lingshus.  
 
I det nye år har vi følgende på pro-
grammet:  
 
Tirsdag d. 28. januar 2020 
Kl. 19.00 i Spejderhytten 
Generalforsamling for Kongeådal 
Borger- og Aktivitetsforening og 
Kongeådal Sportsforening  
 
Søndag d. 23. februar 2020 
Børnegudstjeneste i Vilslev Kirke 
FASTELAVNSFEST i Vilslev For-
samlingshus 
 
Torsdag d. 19. marts 2020 
Landsbysamvirkets fællesspisning i 
Vilslev Forsamlingshus 
 
 
Sæt allerede nu et kæmpekryds i 
kalenderen: 
 

10. - 13. juni 2020 
+++   BYFEST   +++ 
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fra Kongeådal Husholdningsforening 

Tirsdag den 23. januar kl. 19 
Familieterapeut 
og rådgiver Do-
ris Thomsen 
Skovrup hjælper 
mennesker vide-
re. Hos Doris er 
der mulighed for 
individuel terapi 
samt undervis-
ning. Denne af-
ten vil hun tale 
om den tredje 
alder og om, 
hvordan vi med praktiske metoder 
kan leve mere og tænke mindre 
m.m.  
 
 
Mandag d. 3. februar 2020 kl. 17 
Kursus i at 
lave vegetar-
mad. Kom og 
få inspiration 
til selv at lave 
nem, grøn og 
klimavenlig 
mad i hverda-
gen, 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 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 børnehjem-
met, hvorfra Peter blev adopteret i 
1999. Her mødtes de med Peters 
biologiske familie og blev også in-
viteret med dem hjem på besøg. 
OBS: Foregår i spejderhuset. Max 
40 personer. Tilmelding senest den 
6. marts.  
 
Torsdag den 2. april kl. 19.30  
Generalforsamling i spejderhuset 
Knudepunktet bag Kongeådal Meje-
ri. Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Dækket kaffebord. Husk en pakke 
til bankospillet (værdi ca. 25 kr.) 
 
Arrangementerne finder sted i spej-
derhuset Knudepunktet bag Konge-
ådal Mejeri medmindre andet er an-
ført.  
 
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.  
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AKTION ”REN LANDSBY” OG  
ARBEJDSDAG  

LØRDAG DEN 28. MARTS 2020 
 
Mød blot op på Jedsted Torv  - ved flagstangen - i varmt tøj og praktisk 
fodtøj  Kl. 10.00 
 
Efter en kort briefing fordeles vi i arbejdshold— rengøring langs veje, 
vedligehold på Torvet, klippe og fælde buske og træer i Klinkebakkerne 
og langs Jedsted Klostervej.  
 
Der udleveres sække og gule trafiksikre veste til børn og voksne. 
 
 

»Vi opfordrer alle til at møde op, jo flere der er med, jo sjovere og lettere 
går det, og det er en god lejlighed til at få lidt frisk luft og motion.  

Samt møde naboerne til en hyggesnak 

JEDSTED GRANDELAUG 

Vi afslutter med  grillpølser, øl og vand ved Knudepunktet.  
 

Bestyrelsen 
Formand Ivan Binger 

20 15 03 97, binger@bbsyd.dk  
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I løbet af året byder Vilslev-kokken 
ind til hyggelig fællespisning i for-
samlingshuset. Hold øje med opslag 
i Brugsen.  
 
Torsdag den 16. januar kl. 18 er der 
fællesspisning med suppe og flæ-
skesteg.  
 
Onsdag den 12. februar er der ban-
kospisning kl. 17.30. 
 
Torsdag den 19. marts kl. 18 byder 
Landsbysamvirket på fælles spis-
ning.  
 
Torsdag den 16. april er der fælles-
spisning kl. 18.00. 
 
Tirsdag den 23. juni er det Sankt 
Hans, og der er fællesspisning kl. 
18, og bålet tændes kl. 20. 
 
Tirsdag den 10. oktober kl. 18.30  
indbydes til mortensaften fælles-
spisning.  
 
Lørdag den 5. december kl 18.30  
indbydes til  kokkenes julefrokost. 
 

 
Til højre ses dybt  

koncentrerede   
bankospillere 

Som tidligere beskrevet svinger det 
noget med opbakningen til banko, 
men de seneste mange gange har 
det set godt ud, da der har været 
over 80 deltagere. Dejligt. Og den 
sidste gang før jul toppede vi med 
97 deltagere – se det kan vi lide. 
Banko gav denne aften kaffe og ka-
ge til alle deltagere, hvilket altid er 
populært. Tak til Svend Erik Hul-
gaard for at stå for dette og den ef-
terfølgende juleafslutning for ban-
koudvalget og alle hjælpere. 
 
Banko starter igen onsdag d. 8. ja-
nuar kl. 19.15, og denne aften sæl-
ges der medlemskort til Banko 
2020.  Kokkene arrangerer i det nye 
år bankospisning en gang om måne-
den frem til foråret. 
 
Datoer oplyses og tilmelding fore-
går ved banko. 
 
Tak for i år, glædelig jul og på gen-
syn i 2020. 
 

Kirsten Blom  
 

nyt fra Banko Vilslev-kokken 
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Nørklegruppen // Kongeådal  
siger god jul og godt nytår. 

Vi er  en flok flittige piger, der 
mødes torsdage i ulige uger. Vi 
mødes til hygge over en kop kaffe/
the, mens vi deler gode råd, 
mønstre og en masse snak. 
 
Det hele startede med, at vi fik en 
god idé om at prøve at invitere til 
strikke-/hækleaften. Det blev en 
stor succes; vi har været en del 
medlemmer, men der har også 
været udskiftning, så nu er vi ca. 
20 aktive damer. De kommer fra 
Esbjerg, Hviding, Hillerup, Ribe, 
Bramming og Lintrup, og så er vi 
blevet lidt flere fra Jedsted/
Vilslev, men der er stadig plads til 
flere. Vi er i aldersgruppen 23 – 
63 år, og vi har det sjovt. 

 
P.t. bliver det afholdt i spejderhytten, 
men vi ser frem til at komme over i 
nye lokaler i Å-huset. 
 
Prisen pr. gang er 30,- så er der kaffe/
the og lidt lækkert til; det til kaffen 
skiftes vi til at tage med. Hvis det har 
interesse, så starter vi op igen d. 2. 
januar 2020 kl. 19.00.  
 
Ved spørgsmål kan jeg kontaktes på 
22 46 57 50. 
 

Julehilsner fra damerne  
& Pernille Poulsen 
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Et par gange i efteråret 2019 mødtes 
jeg med en flok tidligere beboere 
fra Jedsted og Vilslev for at høre 
dem fortælle om dengang, de boede 
herude. Når vi mødes over en kop 
kaffe går snakken lystigt, og der 
kommer mange sjove minder og 
spændende historier frem om tiden 
og personerne i sognet for mange år 
siden. For at få lidt struktur på de 
mange samtaler, gav jeg dem føl-
gende spørgsmål, så de hver især 
kunne komme til orde: 
  
1) Hvor boede du i Vilslev/Jedsted? 
(Adresse, hvis hus var det?)  
 
2) Hvornår og hvor længe boede du 
der?  
 
3) Hvad var godt ved at bo i Vils-
lev/Jedsted? (Skole, arbejde, naboer 
osv.)  
 
4) Hvad fik dig til at flytte til Ribe? 
(Hvad bruger du tiden og hverdagen 
på i Ribe?)  
 
5) Hvad kunne gøres bedre i Vils-
lev/Jedsted? Hvad savner du, at der 
er i området? Hvis du skulle anbefa-
le andre at bosætte sig i Vilslev/
Jedsted, hvad ville du så lægge vægt 
på?  
 
 

God læselyst!  
Med venlig hilsen, 
Ole Witte Madsen 

Kristiane Bendorff fortæller:  
Jeg flyttede 
til Vilslev fra 
Bramming, 
da jeg var 3 
år. Jeg flytte-
de til Konge-
ådalen 3, 
hvor mine 
forældre 

(Else Marie Bendorff og Aksel 
Primdal) havde bygget et hus. Efter 
mine forældre gik fra hinanden flyt-
tede vi først til Vilslevvej  og senere 
om i Vesterbyen i Christian Checks 
hus. Vi endte dog på Forbrovej 3, 
da min mor giftede sig med Niels 
Peter Knudsen. I 1996, hvor jeg fik 
mit første barn, flyttede jeg tilbage 
til Vilslev, hvor jeg sammen med 
min kæreste, købte Arne 9-tå´s hus. 
Få år efter flyttede jeg igen til Ribe. 
 
Jeg flyttede til Vilslev i 1978 og 
boede der indtil jeg flyttede til Ribe, 
da jeg var 18 år. 
 
Da jeg var barn syntes jeg at det 
gode ved at bo i Vilslev, var at alle 
kendte hinanden. Det var et trygt 
sted at være. Jeg brugte også meget 
tid sammen med Alice Helle, som 
var min bedste veninde og stadig er, 
på Rideskolen. Vi kunne både ride 
rundt i byen og omme i skoven. Det 
var i det hele taget rart at kunne væ-
re ude i naturen. Jeg både fiskede, 
lavede bål og legede i skoven. Det 
var også rart, at skolen var i byen, 

Witt’ omkring: Fra Vilslev-Jedsted til Ribe  
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Sognekalender for Vilslev og Jedsted 

Dag Dato Tid Aktivitet 

Ons  19.15 Banko i forsamlingshuset hver onsdag 

Tors 2/1 19.00 Nørkleklubben starter op (s. 16)  

Man 6/1 19.00 Sangaften i Vilslev konfirmandstue (se kirkebladet) 

Ons 8/1 14.00 Sang og sjov med gårdmusikanterne (s. 25) 

Tirs 14/1 17.00 Kirkekoret øver i konfirmandstuen  

Tor 16/1 18.00 Suppeaften i forsamlingshuset (s. 13)  

Ons 22/1 14.00 Foredrag v. journalist Deniz B. Serinci (d. 25)  

Tors 23/1 19.00 Foredrag: Den tredje alder (s. 12) 

Fre 24/1 13.30 Brætspilscafé (s. 23)  

Tirs 28/1 19.00 Generalforsamling i KBA (d. 11) 

Ons 29/1 19.00 Filmaften i Sognehuset (se kirkebladet) 

Søn 2/2 16.30 Kyndelmissegudstjeneste i Vilslev Kirke (kirkeblad) 

Man 3/2 17.00 Kursus i at lave vegetarmad (s. 12) 

Ons 5/2 12.00 Middag med generalforsamling i Seniorklubben (s. 25) 

Tirs 18/2 16.30 Småbørnsgudstjeneste i Vilslev Kirke (se kirkebladet) 

Ons 19/2 14.00 Lysbilledforedrag ved Vibeke Tang, Ribe (s. 25)  

Ons 19/2 19.00 

Solveig Aagaard fortæller om gamle breve fra 1. Ver-

denskrig: Tro, håb og kærlighed (Se kirkebladet) 

Fre 21/2 13.30 Brætspilscafé (s. 23)  

Søn 23/2 14.00 Børnegudstjeneste og fastelavnsfest (s. 11)  

Lør  2/3 10.00 Ren Landsby i Jedsted (s. 14)  

Ons 4/3 14.00 Musikalsk underholdning v. guitar-Finn (s. 25)  

Lør 7/3 10.00 Dåbsgudstjeneste i kirken (se kirkebladet) 

Tirs 10/3 19.00 Tove Vejrup: Min tur til Vietnam (s. 12)  

Tirs 17/3 18.00 Foredrag med Søren Ryge (s. 25) 

Ons 18/3 19.30 Koncert i Jernved Kirke med Rød Stue  

Tors 19/3 18.00 Landsbysamvirkets fællesspisning (s. 11)  

Fre 20/3  Deadline til sognebladet (s. 2)  

Lør 28/3  Juniorkonfirmandernes sociale dag  

Ons 1/4 14.00 Jette Seidenschnurr: Tidligere Jehovas Vidne (s. 25) 

Tors 2/4 17.00 Konfirmanderne opfører påskeskuespil i Vilslev Kirke  

Tors 2/4 19.30 Generalforsamling i Husholdningsforeningen (s. 12)  

Tirs 21/4  Sangaften med Kristian la Cour i Sognehuset  
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Sognekalender for Vilslev og Jedsted 

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 

Dag Dato Tid Aktivitet 

Ons 9/9 14.00 Mona Thorsager fortæller om H. C. Andersen (s. 26)  

Fre  25/9 18.00 Jubilæums– og høstfest i Seniorklubben (s. 26)  

Ons 7/10 14.00 Rejseforedrag om Alaska og Youkun (s. 26)  

Ons 21/10 14.00 Musikunderholdning v. Harmonika Banditterne (s. 26) 

Ons 4/11 14.00 Livet med en demens ægtemand (s. 26) 

Ons 18/11 14.00 Lysbilledforedrag om den danske natur (s. 26) 

Fre 27/11 18.00 Juleafslutning i Seniorklubben (s. 26)  

Brydningen mellem lys og mørke er højaktuel her i 
vintertiden både i naturen og inde i vore huse, og 
såmænd også i kirken, hvor lys-mørke temaet også 
har en åndelig betydning. Her ses Vilslev Kirkes 
altertavle med bagbelysning; oprindeligt var der 3 
vinduer bag alteret, som senere er blevet muret til. 
Bagbelysningen kan dog illustrere solopgangen, og 
når kirken ligger hen i mørke, er det enormt stem-
ningsfuldt. Ved kyndelmissegudstjenesten i kirken 
søndag den 2. februar kl. 16.30 sætter vi fokus på 
lyset. Kom og bliv oplyst.  
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og manglede vi noget, var der brug-
sen.  
 
Da jeg var 18 år, var jeg bare så træt 
af at bo på landet. Jeg syntes, at der 
var for langt til alting, og træt af at 
alle vidste, hvem jeg var og at være 
placeret i en bestemt rolle. Jeg 
trængte til at prøve noget andet og 
stå på egne ben. Ribe var ikke så 
langt væk, og der havde jeg nye 
venner, så det var Ribe, det blev. 
Jeg elsker stadig at bo i Ribe, og i 
dag bor jeg i gågaden ikke langt fra 
min butik, som jeg bruger det meste 
af min tid på.  
 
Jeg synes ikke, der mangler noget i 
Vilslev. Byen ligger godt mellem 
Ribe, Bramming og Esbjerg. Der er 
en god brugs, og skolen er nu 3 km 
væk, men ingen tager skade af mo-
tion, så det går nok. Det ser ud som 
om, der stadig er et godt fællesskab, 
hvis ikke bedre, end før... Så hvis 
man gerne vil bo på landet, må 
Vilslev være oplagt. 
 
Bitten Laubjerg boede på Jedsted 

Møllevej 6, 
altså Jedsted 
Mølle. Der 
boede hun fra 
1970-2000, 
og hun synes, 
det var godt 
at bo i Vils-
lev, fordi der 

var en del sjove, spændende og an-
derledes mennesker. Hun flyttede til 
Ribe, fordi mølle-ejendommen blev 

for stor for hende. Hvis hun skulle 
anbefale andre at bosætte sig i Jed-
sted-Vilslev, ville hun lægge vægt 
på det gode naboskab og hjælpsom-
heden.  
 
Ketty Lauridsen fortæller: Min 
mand, Jakob Lauridsen, og jeg boe-
de på  Vilslevvej 32. Ejendommen 
købte vi af Ingeborg og Broder 
Christensen. Vi flyttede hertil i au-
gust 1960, solgte jorden fra ved 
jordfordeling i 1969 og blev boende 
i huset. Min mand døde i 2008, og 
jeg blev boende selv og flyttede så 
til Ribe i 2017. Det blev 57 gode år 
i Vilslev.  
 
Vores to piger havde kort skolevej, 
og kunne altid færdes fra og til sko-
le, busforbindelse, tog i Gredsted-
bro, indkøbsmuligheder tæt på med 
Kongeådal Brugs. Fantastiske nabo-
er, som vi havde et godt forhold til. 
Jeg har altid tænkt, at vi boede i et 
smørhul.  
 
Jeg flyttede til Ribe, fordi hus og 
have krævede for meget af én per-
son. Jeg ville oprindeligt gerne ind 
på mejerigrunden i Gredstedbro, 
men der var ikke noget ledigt. Så 
var jeg så heldig at få en lejlighed 
på Bøgealle under Obbekjærfonden, 
og det er jeg rigtig glad for.  
 
Tiden bruger jeg blandt andet i fæl-
leshuset her i Bøgealle, Ældresagen, 
Vilslev Pensionistforening, og jeg 
ses ofte med mine ”gamle” naboer i 
Vilslev.  
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Som ældre ville det måske være 
godt med mulighed for at flytte i 
mindre boliger, så man kunne blive 
boende i Vilslev.  
 
Else Marie Bendorff fortæller: 

Jeg  boede i 
”Kathrines 
Minde”, der 
lå på Ve-
sterbyvej 2. 
Mine foræl-
dre havde 
købt det i 
1954. Jeg 
boede der 

hele min barndom og ungdom. Boe-
de i Bramming fra 1973-1978, 
vendte så tilbage. Byggede Konge-
ådal 3. Blev skilt i 1984. Boede til 
leje 2 steder, indtil jeg flyttede til 
Forbrovej 3 i 1987. Mistede min 
mand Peter i 2016, hvorefter jeg 
solgte huset og flyttede til Ribe 1. 
juli 2017.  
 
Jeg havde en god og tryg barndom, 
var glad for skolen og naboerne. Vi 
var mange børn i det nabolag. Ung-
dommen var også god med skole-
gang i Gredstedbro. Havde altid 
mange venner og veninder. Som 
voksen har det også været godt at 
bo der. Fik en god mand, og gode 
naboer på Forbrovej, som jeg stadig 
har kontakt med.  
 
Jeg flyttede til Ribe, da jeg mistede 
min mand. Vi nåede at være sam-
men i 29 år (gift i 28 år) Jeg havde 
ikke lyst til at bo i huset alene. Her i 

Ribe har jeg brugt meget tid i min 
datters butik, som lige er lukket i 
november 2019. Derudover går jeg 
til vandgymnastik og går ture med 
min hund. Nu når jeg ikke skal ar-
bejde i butikken mere, er det planen 
at begynde at gå til gymnastik igen. 
Desuden er jeg blevet opfordret til 
frivilligt arbejde, hvilket jeg regner 
med at starter op på i 2020.  
 
Hvad kunne gøres bedre i Vilslev? 
Det er svært at svare på, da jeg ikke 
har været utilfreds med at bo i Vils-
lev. Der er en god brugs, gymnastik 
med mere i Gredstedbro. Det er ba-
re at møde op til de tiltag, der er.  
 
Aase Elley fortæller:  

Jeg er født i 
Vilslev (der, 
hvor Henny 
og John bor) 
Har i min 
barndom boet 
4-5 forskelli-
ge steder i 
Vilslev. Har 

selv haft 3 huse i Vilslev (som enlig 
med et barn). Det sidste hus, Vils-
levvej 36, byggede jeg sammen 
med min mand, Henning Jacobsen. 
Jeg flyttede til Ribe i år 2004.  
 
For mig var det godt at bo i Vilslev, 
fordi jeg som enlig med et barn hav-
de mine forældre der. Da jeg fik en 
mand, ja, så blev jeg rigtig accepte-
ret. Da vi flyttede til Vilslevvej 36, 
fik vi mange pragtfulde naboer. På  
skolen med Roll som leder og man-
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ge dygtige lærere havde stor betyd-
ning for vores børns trivsel. Jeg ar-
bejdede som afdelingsleder på Ri-
belund. Min mand arbejdede mange 
år på boreplatform og var meget 
væk hjemmefra.  
 
Jeg flyttede til Ribe i år 2004, fordi 
mine børn var flyttet hjemmefra og 
fordi drømmestedet i Ribe blev en 
mulighed. Efter stop på arbejdsmar-
kedet blev jeg aktiv i bestyrelsesar-
bejde i Ribe Boligforenings besty-
relse. Ellers bruger jeg tiden i Ribe  
på at passe børnebørn, bowle, spille 
golf og dart. For ca. 4 måneder si-
den stoppede jeg med alt, så nu bor 
jeg her kun.  
 
Hvad der kunne forbedres kan jeg 
ikke rigtig svare på, men med præ-
sten (Ole Madsen) der har sat man-
ge ting i gang både for børn og for 
voksne, og det nye Å-hus og andre 
foreninger, der er aktive, så ser det 
ud til, at Vilslev/Jedsted er en aktiv 
landsby.  
 
Men-men, en lille opsang til borger-
ne i Vilslev/Jedsted: Brug nu brug-
sen lidt mere, end I gør. Den dag 
brugsen ikke er der mere, så vil det 
ikke være så attraktivt at flytte til 
Vilslev eller Jedsted.  
 
Lilian Weis fortæller: Jeg er  født 
i Mariesminde på Vilslevvej. Min 
mand og jeg købte den gamle cykel-
forretning på Sandvej 1 i april 1963. 
Vi restaurerede det hele og stalden 
med. Det blev et dejligt hus, og vi 

fik 4 børn. I 1975 
blev jeg skilt. Jeg 
boede i Vilslev i 
knap 40 år og der-
efter 16 år på 
Kjærmarken 23 i 
Gredstedbro. Efter 
en del sygdom blev 
huset for meget. 
Derfor flyttede jeg 
til Ribe, hvor jeg 
havde mange be-
kendte.  
 
Det var godt at bo i Vilslev, for der 
var altid travlhed i mit hjem. Var 
mine forældre ikke i værksted eller 
butik (med næsten tusind ting), så 
var der ting, der skulle laves efter 
fyraften. Jeg var ikke så glad for at 
gå i skole. Jeg gik med blade og 
spillede klaver. Jeg kom rundt til 
mange rare mennesker.  
 
Jeg arbejdede meget i Ribe, dog og-
så i Esbjerg med psykisk handicap-
pede. Det har altid ligget mig på 
sinde at arbejde med svage og han-
dicappede. Nu bor jeg i Ribe og går 
til forskelligt, såsom koncert og 
sang, og jeg læser og skriver meget.  
 
Hvad kunne der gøres bedre i Vils-
lev? Hvis bare der var et bofælles-
skab, altså et bosted for ældre (med 
min alder), det man også kalder ol-
dekolle. For mig betyder omgivel-
serne meget; Kongeåen, ja, det hele, 
at komme ud til havet, gå en tur i 
Jedsted skov osv. Så jeg tror det 
ville være godt for mig. At komme i 
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præstegården, hvor Birthe og jeg 
legede meget. 
 
Min mor var den første taxa-
vognmand i et stort opland. Hun 
startede omkring 1932 - jeg ved det 
ikke helt nøjagtigt. Og så blev hun 
ved helt indtil 1939, det år min sø-
ster Magny blev dræbt - hun blev 
kun 7 år. Her skete der en stor for-
andring i vores hjem. Det var også 
sådan,  at mor tog sig meget arbejde 
på, om aftenen sad hun mange gan-
ge og spædede hjul op (det betød, 
hun satte egerne i cykelhjul).  
 
Hun hentede varer i både Ribe og 
Esbjerg. Hun var kasserer i Hus-
holdningsforeningen, og ligeledes i 
Julens Glæde, hvor Kristine Hansen 
kørte rundt engang om ugen og 
samlede penge til julen; det var fak-
tisk et stort arbejde. Pengene blev så 
fordelt ud til jul i små poser. Også 
min far var optaget af at hjælpe, og 
han var i foreningen Ungdans og 
foredragsforeningen.  
 
Som 8-årig startede jeg allerede 
med at skulle køre blade, dog kun i 
Vilslev til at begynde med. Senere 
kom Jedsted med, fordi min bror fik 
lov at blive fri. Jeg løb jo også med 
telefonbeskeder, især til bønder. 
Der var ikke mange, der havde tele-
fon på det tidspunkt.  
 
I næste nummer af sognebladet 
bringes et indlæg skrevet af Bror, 
eller Niels Georg Helle, som hans 
borgerlige navn lyder.  

Alle skolebørn er velkomne  
til at slå og banke hinanden  

– i brætspil!  

Lige efter skoletid åbner vi for end-
nu en række eftermiddage med 
brætspil i Sognehuset. Her kan du 
spille mange forskellige spil, og der 
er masser af nye spil at lære. Vi er 
en flok voksne, som sørger for gode 
rammer, kage og saftevand, så bør-
nene kan fokusere på at få nogle 
hyggelige timer.  
 
Det er gratis at deltage.  
Alle skolebørn er velkomne.  
 
Tid: Fredage kl. 13.30-15.30 den 
24. januar, den 21. februar og den 
20. marts.  
 
Sted: Sognehuset, Gredstedbro 
 
Er der nogle forældre, som vil delta-
ge nogle timer eller bage noget ka-
ge, må I endelig kontakte Ole Witte 
Madsen, tlf. 25 89 41 90, mail: 
om@km.dk  

Brætspilscafé 
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Nyt fra Vilslev og Omegns Seniorklub 

 

Efter en forhåbentlig veloverstået jul og nytår, er Seniorklubben klar til at 
tage hul på det nye 2020-program, som byder på mange spændende foredrag 
og musikalske oplevelser. Det er i år 75 år siden at Seniorklubben blev op-
rettet, men meget mere om det senere på året, hvor også jubilæet vil blive 
fejret. 
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Kongeåen 2019 koster 50 kr. og kan købes i brugsen eller ved henvendelse 

hos Helge Kristensen. Det er også muligt at købe tidligere numre af årbogen, 

og der er forskellige andre lokalhistoriske udgivelser, som kan beses og kø-

bes i Sognearkivet, (Vilslevvej 59, Vilslev, 6771 Gredstedbro). Sognearkivet 

har åbent den første tirsdag i måneden 16-18 eller ved henvendelse til arkiv-

leder Stig Hegn på tlf. 51 96 64 73. 
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Lørdag d. 21 december 2019 
blev vores årlige jule-
træsfest afholdt, det gik 

rigtig godt og det virkede 
som om at alle hyggede 
sig. Der var bestilt 65 jule-
poser, derudover var der 

børn i alle aldersgrup-
per, så var der forældre 
og bedsteforældre.  
Tak for god opbakning.   
Rigtig god jul til alle fra 

KBA/KSF  
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Efter spændende måneder, uger og 
dage med tanker, søgen i historien, 
samtaler, møder, skriverier, redige-
ring af jubilæumsskrift, indsamling 
af effekter, opsætning af udstilling 
og klargøring af alt det praktiske 
vedrørende afviklingen af dagen 
oprandt endelig den store dag 
 

Fejringen af Forsamlingshusets 
100-års jubilæum lørdag d. 23. 

november 2019 
 
Og hvilken dag!  
Fantastisk på alle måder!!!    
 
Allerede tilmeldingslisten i Brugsen 
fjernede bekymringen for, om der 
overhovedet ville komme nogen, da 

50 havde skre-
vet sig på til 
morgenkaffen. 
At der så kom 
80, var helt 
overvældende 
og ikke noget 
problem for 
Preben i køk-
kenet, da han 
bare tryllede 

Vilslev Forsamlingshus 

mere mad frem. Det var da ikke ba-
re morgenkaffe, men nærmere 
brunch, Preben! Tusind tak for do-
nation og trylleri.  
 
Lige fra starten og hele dagen var 
der en dejlig stemning blandt gæ-
sterne, og gave efter gave fra for-
eninger og private blev anbragt på 
gavebordet og stoppet i gavekassen. 
Tusind tak. 
 
Selv journali-
sten fra Jydske-
Vestkysten var 
imponeret over 
den store op-
bakning, snak-
kelysten og det gode humør, der 
prægede hele fødselsdagsfesten.  
Udstilling og billeder blev studeret 
grundigt i løbet af dagen, mange 
minder blev delt og høj latter lød 
mange gange over udveksling af 
sjove oplevelser tilbage i tiden både 
i og uden for forsamlingshuset. 
 
Tusind tak til alle, der hen over da-
gen kom med gaver i form af lækre 
kager, så vi fik opfyldt vores ønske 
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om at lave et stort fødselsdagskage-
bord. Og sikke da en overflod af 
alle mulige dejlige kager, som blev 
nydt med største velbehag. Der var 
meget kage i overskud, så der blev 
delt ud og lagt i fryseren, så vi vil 
sende kagebagerne en ekstra tanke 
og tak, når vi i det nye år vil nyde et 
stykke kage til vores bestyrelsesmø-
der  - der er kage til mange møder! 
 
Også tak til 
Klaus i Brug-
sen for dona-
tion af drik-
kevarer, så 
pengene fra 
salg af disse 
kunne gå di-
rekte i gave-
kassen. 
 
Rigtig mange har bidraget med bil-
leder, tøj, genstande, historiske op-
lysninger, fortællinger og meget 
mere til både udstilling og jubilæ-
umsskrift.                                                                                                                                                 

Andre har gennem mange måneder 
lavet et stort arbejde for at samle og 
skrive data og tekster til jubilæums-
skriftet. Det faste hold, der påtog 
sig dette var Helge Kristensen, Sine 
Kulmback, Arne Lauritzen og Ole 
Witte Madsen, der har opsat og re-
digeret hæftet. 
 
Forsamlingshuset nuværende besty-
relse med ægtefæller og andre fri-
villige har knoklet med alt muligt – 
ikke mindst ageret flyttemænd og -
damer, så alt til udstillingen kom 
godt både frem og tilbage. 
 
Tusind tak til alle for flot arbejde og 
forbilledligt samarbejde og tak til 
alle, der mødte op – ca. 150 perso-
ner deltog i løbet af dagen i fødsels-
dagsfesten. 
 
I bestyrelsen er vi glade og over-
vældede over den store opbakning 
til Vilslev Forsamlingshus, og vi er 
lettede over, at det blev så god en 
dag. Nu ser vi frem til et nyt år, 
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hvor arbejdet igen handler om den 
daglige drift, vedligehold og forbed-
ringer af huset, og vi glæder os til at 
bruge den store samlede pengegave 
til nogle af husets mange ønsker.  

Og ligeledes skal vi have taget be-
slutning om, hvad der skal ske ved 
det nye busskur, som Esbjerg Kom-
mune har sat op. Det kostede hæk-
ken, og vi overvejer, om hækken 
over mod Vagn Haahr også skal 
fjernes, da den tager noget af udsy-
net mod vest.  

Tak for i år!  
Glædelig jul og godt nytår! 

Kirsten Blom                                 
 

Se flere billeder fra jubilæet i For-
samlingshusets facebookgruppe.  
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Bogen om Vilslev Forsamlingshus koster 35 kr. og kan købes i 

brugsen eller ved henvendelse til Kirsten Blom, tlf. 24 80 49 92, 

k.blom@pc.dk.   
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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 
og Jedsted Grandelaug  

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 
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