
  

 

Sognebladet 

for Vilslev og Jedsted  
April - Maj - Juni 2020 (nr. 15) 

Den prægtige tyr ligger roligt på marken og skænker hverken verden eller virus en 

tanke. Herude er der højt til himlen og frihed for øjet at skue langt; man kan slentre 

uden at møde en sjæl. Men en tyr kan man se - og høre! - når man går og lytter og 

lever sit jævne og muntre, virksomme liv på jord.  Den ligger bare der og glor.  
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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 forretninger. Bidrag indbetales 
til KBA’s konto: reg.nr.: 5971 konto: 8002757 Kasserer Sanne Lønborg 
holder styr på pengene.  

Næste deadline:  
20. juni 2020 

 
Indlæg sendes til  

Ole Witte Madsen på om@km.dk  

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 tlf. 28 41 50 
39, asejerup@gmail.com 

Forsiden: Alex Callesens tyr en 
forårsdag i marts, fotograferet af 
Ole Witte Madsen. Naturen bekym-
rer sig ikke om alt det, vi fylder vo-
re hoveder med. Det er afstressende 
at gå en tur, og det er sundt at se på 
tyren og lade lidt alvor og tungsind 
gå væk. Mon tyren  driver gæk?  

Om sognebladet for Vilslev og Jedsted 

Foreningerne  
- hvilke foreninger findes der?  
- hvad betyder forkortelserne?  
- hvordan bliver man medlem?  
 
Der er mange foreninger og organi-
sationer i sognet, og på næstsidste 
side findes en oversigt.   
KBA = Kongeådal Borger– og Ak-
tivitetsforening  
KSF = Kongeådal Sportsforening 
4H = Hånd, Hoved, Hjerte og Hel-
bred. 
 
Ønsker man at høre mere om for-
eningerne og om, hvordan man bli-
ver medlem, skal man ikke tøve 
med at bruge kontaktinfo på næst-
sidste side her i bladet.  
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Ripenseren fandt hjem til Vilslev 

Karen Skak Søndergaard er født i 
Ribe og opvokset på Obbekærvej 
16, hvor hun havde sin barndom 
med sin søster og bror. Skolegangen 
foregik på Valdemarskolen. Hendes 
far hed Henning Søndergaard og var 
snedker. Hendes mor hed Aase og 
havde damefrisørsalon i hjemmet, 
og underviste desuden i porcelæns-
maling.  
 
Karens farfar var også snedker og 
havde det gule hus i Sortebrødrega-
de, mens hans far var kommunal 
lygtetænder i Ribe. Det ripensiske 
blod flyder stærkt i Karens årer.  
 
Da hendes forældre blev skilt i 1974 
kastede hendes far, Henning, sig 
over noget helt andet; stiftede Ribe 
Bådcenter og byggede både. Da han 
gik på pension som 50-årig, solgte 
han firmaet til Bjarne Kiholm. Den 
første båd, Henning byggede, hed 
’Diana Ribe’ og er efter sigende den 
smukkeste båd i Ribe.  

Karen fik ’Diana Ribe’, og hun ny-
der at sejle ud på havet, hvor sjæle-
freden sænker sig til lyden af bølge-
skvulp. Derude er der åbne vidder 
og højt til himlen, og der kan hun 
være og nyde roen.  

Men hvorfor flytte til Vilslev? 
Svaret er ganske enkelt: kærlighed. 
For 20 år siden mødte hun Torben, 
der havde et hus i Brokær. De søgte 
sammen et nyt sted at bo, og da de 
kom forbi huset på Sønderbyvej 7, 
faldt de straks for beliggenheden. 
På sydsiden af huset er der store 
vinduer, så man kan se både mark 
og vand og fugle, der flokkes om-
kring fuglefoderbrættet. Torben er 
desuden jæger og har fået gode jagt-
kammerater i området.  
 
Engang drømte Karen om at blive 
skuespiller, og den drøm har hun 
igennem mange år udlevet ved at 
være engageret i revyer mange ste-
der. Både i ’Sluserevyen’ på Kam-
merslusen, som hun var med til at 
starte op, samt dilettant i Høm, 
Kalvslund og Hjortlund. Desuden 
tager hun ud at optræde som ’Gerda 
Knudsen’ til private fester.  
 
Karens humor 
Livet er ikke let, 
men latter letter!, 
kunne man bruge 
som skudsmål på 
Karen. Hendes 
talrige opslag på 
facebook siger 
noget om hendes 
humor, der ser ud til at falde i god 
jord og manges smag.   
 

Ole Witte Madsen 
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I disse Coronatider sker der intet i 
forsamlingshuset. Efter banko ons-
dag d. 11. marts kom alle forbud, og 
på meget kort tid var kalenderen for 
aktiviteter i huset ryddet: general-
forsamlinger, fester, banko, fælles-
spisning, loppemarked osv. Aflyst 
eller udsat på ubestemt tid. Og så-
dan er det så lige nu, og hvor længe 
det varer, er der ingen, der ved.  
 
Alle opfordres til at følge udviklin-
gen i pressen og vores sider på Fa-
cebook: Vilslev Forsamlingshus og 
Borgerforeningen, hvor vi melder 
ud, så snart vi igen kan mødes om 
diverse aktiviteter. 
 
Vi nåede dog et par ting i forsam-
lingshuset før alt dette: Takket være 
pengegaver til jubilæet i november 
2019 har det været muligt for os at 
købe gardiner til de otte vinduer i 
den store sal, og det er Sørens Farve 
og Tapet i Bramming, der har syet 
og monteret dem. Vi fik rigtig fin 
faglig vejledning  af ovennævnte 
firma og er i bestyrelsen meget til-

fredse med farvevalg og design og 
har efterfølgende fået mange positi-
ve tilbagemeldinger fra brugere af 
huset. 

 
Aldrig så snart et ønske er opfyldt, 
opstår der som oftest et nyt. I besty-
relsen kunne vi godt lige se, hvor 
flot salen kunne blive, hvis scene-
tæppet blev udskiftet og farvemæs-
sigt kom til at matche gardinerne. 
Her må vi sige tak til vores Støtte-
forening, som gav os mulighed for 
at få det ønske realiseret. Et nyt sce-
netæppe er således bestilt hos sam-
me firma, men vi har nu sat produk-
tionen på stand-by, da vi ikke lige 
nu kan overskue, hvor mange pen-
ge, corona-nedlukningen kan kom-
me til at koste forsamlingshuset. 

Nyt  fra Vilslev forsamlingshus 
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Heldigvis melder både Kim (som  
er ansvarlig for alle udlejninger), og 
vores kokke nu ud, at bl.a. nye dato-
er for konfirmationer har fået telefo-
nerne til at kime igen om nye udlej-
ninger af forsamlingshuset. 
 
For rent farvemæssigt at få det hele 
til at spille sammen i den store sal, 
mangler vi at få alle stole skiftet ud 
med nogle, der har et gråmeleret 
sæde. Når det så også er på plads, 
kan vore gæster virkelig sætte deres 
præg på borddækningen uden hen-
syntagen til salens andre farver. 
Store ønsker, men det er altid godt 
at stile højt. 
 
Endelig har vi fået et nyt gaskomfur 
i køkkenet. Det har længe været på 
ønskelisten, da det gamle virkelig 
var slidt ned, og det har også længe 
været øverste prioritet, indtil det er 
blevet overhalet af akutte behov 
som f.eks. en ny kompressor til fry-
serummet. 
 
Vi plejer at give gulvet i den store 
sal en behandling efter loppemarke-
det, så det står fint til konfirmati-
onsfesterne. Sådan bliver det ikke i 
år, da der heldigvis er booket mange 
dage til fester fra juni og fremefter. 
Vi planlægger således at bruge den 
stille tid nu til at få ordnet gulvet, 
og så må vi se på det igen efter lop-
pemarkedet, hvornår der så end bli-
ver en ledig weekend til det. 
 
Hvor vi dog glæder os til igen at se 
hinanden til alle de sædvanlige sam-

menkomster i forsamlingshuset og 
andre steder, men lige nu handler 
det om at passe på sig selv og hin-
anden ved at blive hjemme og bruge 
diverse medier til kommunikation 
og opmuntring. 
 
Midt i alt det alvorlige og tragiske 
med coronaen er det nødvendigt at 
tænke frem til en ny tid på den an-
den side af denne mærkelige situati-
on og forestille sig, at det igen må 
blive muligt f.eks. at lave revy, som 
nogen allerede har efterspurgt kræf-
ter til. Til den tid er vi forhåbentlig 
alle kommet godt igennem denne 
svære tid, og så kan man da godt 
forestille sig et par revynumre om 
tiden her: 
 
Hvordan vil vi mon alle se ud, hvis 
vi i flere måneder ikke har kunnet 
komme til frisør, tandlæge m.m.? 
 
Al respekt for alvoren i pandemien 
og dens forfærdelige konsekvenser, 
men erfaringen siger, at når vi fy-
sisk efterlever alle krav og forord-
ninger, overlever vi bedst mentalt, 
hvis vi kan bruge humoren, når alt 
andet er svært. Om ikke lige nu, så 
på sigt. 
 

Kirsten Blom 
Formand for bestyrelsen for  

forsamlingshuset 
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var død. Min bedstemor Hansigne 
Kirstine Laurine Jørgensen, født 
Andersen, er født i Tradsborg. Hun 
havde fire søskende, Ane Lauridsen, 
gift med Carl Lauridsen, de boede i 
Smørpøt i Skads sogn. 
 
Kristian Andersen, gift med Mette, 
boede i Tradsborg på deres føde-
hjem. Der var vi tit på ferie, sam-
men med min bedstemor. Det var 
dejligt at komme på ferie, og de 
havde heste, så vi var altid ude at 
køre i jumbe, når de skulle til køb-
mand i Tjæreborg eller i Ålbæk 
brugs. Det skete også vi skulle ud 
og se til kreaturerne i udeengen, 
som de kaldte den, så havde vi saf-
tevand og kage med. De havde to 
børn, Hans, som blev gift med Stin-
ne, og de overtog gården, da Kristi-
an og Mette gik på pension.  
 
Datteren hed Betty, og hun blev gift 
med Jørgen Lund Jepsen, og de boe-
de på hans fødehjem i Sjelborg, 
hvor vi også tit var på ferie. De hav-
de et efter datiden moderne land-
brug med to traktorer og alt i dati-
dens maskiner. De havde en ung 
karl, som kom efter skoletid. Han 
tog Sinne og mig med ned til stran-
den, hvor vi var ude at bade; hans 
far og mor havde et ishus nede ved 
stranden, så vi fik også en is. Når vi 
var på ferie, gik vi altid en aftentur 
ned til stranden. Vi gik gennem 
Marbæk plantage, hvor vi så nogle 
udgravninger, jeg har ikke været der 

Bror, som blev døbt med det borger-
lige navn, Niels Georg Helle, blev 
født på Jedsted  Klostervej 23, over-
tog sin fars fødehjem og boede på 
Jedsted Klostervej 16 fra 1966 til 
1996. Han syntes det var godt at bo i 
Jedsted pga. familie og gode naboer. 
Han flyttede til Ribe bl.a. fordi, det 
er en hyggelig by. Han fortæller:  
 
Mine erindringer, det jeg kan huske, 
og har fået fortalt. 
 
Min mors forældre og familie 
Jeg er født den 26-07-1945 i Jedsted, 
på adressen Jedsted klostervej 23, 
nøjagtig klokkeslæt har jeg ikke fået 
at vide, men det var lige over mid-
dag, og det var meget varmt den dag. 
Min far var i marken, da han blev 
kaldt hjem. Jeg har en storesøster, 
som er født 13 mdr. før mig, så vi 
har fået meget ud af hinanden, da der 
ikke er den store aldersforskel på os. 
Min far Therkel Helle er født i Jed-
sted den 08-09-1910 på den gård, 
hvor Anders bor. Min mor er født i 
Århus den 19-12-1922, men blev 
adopteret af Hansigne og Georg Jør-
gensen i Tradsborg. 
 
Min bedstefar på min mors side, 
Georg Jørgensen, døde lige før jeg 
blev født. Han havde fået ledegigt, 
og havde det ikke godt de sidste år af 
sit  liv. Han havde en bror, Jens Jør-
gensen, som boede i Tjæreborg. Ham 
ved jeg ikke så meget om, da forbin-
delsen gled ud, efter min bedstefar 

Bror Helle fra Jedsted  
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siden, men nu hvor jeg får det fri-
sket op, skal vi ud og se det igen. Vi 
sluttede aftenturen af med at få en is 
nede på restaurant Rødhætte.  
 
Anders og hans kone boede i Bram-
ming. De var med i det første hold, 
der flyttede ind på Solgården, men 
de var der ikke så lang tid før de 
døde, men jeg kan svagt huske, at vi 
har besøgt dem der. 
 
Kirstine og hendes mand boede i 
Darum. Dem besøgte vi tit, og jeg 
kan huske, vi var kørende over til 
dem på traktor. Hendes mand døde 
kort tid efter, de var flyttet i hus. De 
havde været bestyrer på præstegår-
den i Darum. Når Kirstine var på 
besøg hos min bedstemor, skulle vi 
altid spille kort. Det var skevensel, 
men både min bedstemor og hendes 
søster kunne lide at snyde. De kun-
ne tage det nederste kort med lille-
fingeren, og de troede ikke, at vi så 
det. 
 
Bedste, det blev hun kaldt både af 
os og af vores venner, boede i huset 
ved siden af os. Leon og Ina købte 
huset, da hun var død, de har lavet 
hele huset om og bygget til. Da min 
bedstefar døde, skulle Bedste ud at 
arbejde. Hun plukkede høns i Gred-
stedbro. Hvor det var, ved jeg ikke, 
for det er noget jeg har fået fortalt. 
Fra jeg kan huske, gjorde hun rent 
på Jedsted Skole. Hun var på skolen 
om morgenen, da skulle hun tænde 
op i kakkelovnen, så der var varmt, 
når skoletimen begyndte. Hun var 

også bestyrer i forsamlingshuset, 
som siden er lavet om til parcelhus; 
Ida og Egon bor der i dag. Der har 
jeg mange minder fra, for når min 
mor og far hjalp til, så vi var også 
med. Vi var ude i køkkenet, og når 
vi blev trætte, sov vi på en hylde, 
som var under bordet.  
 
Da vi blev lidt ældre, fik vi lov til at 
være længere oppe. Der blev holdt 
gåse- og andespil to gange lige før 
jul. Det var med levende ænder og 
gæs, som stod i bure ude i forgan-
gen, så der var en værre kaglen. Der 
var altid 1 eller 2 hold, som spillede 
kort bagefter. De spillede poker, og 
de blev ved til den lyse morgen. 
Min mor og bedstemor havde smurt 
noget smørrebrød, som de så fik hen 
på natten. Jeg kan huske, at når jeg 
hentede rundstykker, kunne jeg mø-
de dem, når de gik hjem. Det skete, 
at der var en, som havde en gås eller 
en and under armen.  
 
Min far stod ikke tilbage angående 
kortspillet. Han malkede gerne, når 
han kom hjem for så at sove resten 
af formiddagen. Der blev også holdt 
bal flere gange om året. Det var 
ungdomsforeningen, gymnastikfor-
eningen og ringriderforeningen, der 
afholdt det. Jeg kan bedst huske 
dem, der blev holdt af ringriderfor-
eningen. Anton Andersen, Niels 
Peder Mogensen (Nidde). Jeg me-
ner også, Jørgen Jørgensen var i be-
styrelsen, men det var Anton, som 
var formand. Ballerne blev kaldt for 
Anton og Nidde bal, de var meget 
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berømte dengang. Når Anton blev i 
godt humør, kunne han danse på en 
bænk, og selvom han var godt ved 
den, faldt han aldrig ned. Der blev 
holdt ringridning hvert år, og Jørgen 
Jørgensen blev næsten altid konge, 
men da hans hest var ved at være 
for gammel, overtog Thomas Jeppe-
sen fra Hillerup kongetitlen. Jeg har 
været med til det én gang, hvor jeg 
red omridning med Poul Erik om 
sidstepladsen, jeg tabte. Ringridnin-
gen blev holdt omme på Klinkeban-
ken. Der blev redet op langs med 
Peder Klaus, hvor den første galge 
stod, og den anden stod langs med 
cykelstien. Jeg samlede ringe op for 
galgepasseren, og det var altid Ar-
nold Andersen. Jeg fik 1 kr. for det, 
og den måtte jeg bruge til at købe is 
for.  Jeg har været med til cykel-
ringridning, hvor jeg blev kronprins 
og vandt et tinkrus. Men ringridnin-
gen  holdt op eftersom flere og flere 
fik traktor, men det er jo kommet i 
gang igen, mere om det senere. 
 
Engang da vi var ved at køre hø ind, 
faldt min bedstemor igennem loftet, 
hvorved hun brækkede benet. Hun 
kom aldrig til at gå rigtigt igen, da 
det ene ben blev stift. Jeg kan hu-
ske, der var stor opstandelse, for 
ambulancen kom. Det var jo sjæl-
dent, at den kom; det var dengang, 
man satte et gult flag fast i kofange-
ren, når man kørte med udrykning. 
Der var bræddeloft, så det var ikke 
for sikkert, men så fik de hvælvin-
ger op; jeg kan huske, at min far 
hentede gamle jernbaneskinner fra 

en nedlagt jernbane ved Varde. Da 
hun gik på pension, havde hun nog-
le gravsteder, som hun passede på 
kirkegården. Hun døde i 1975; hun 
sov lige så stille ind på Ribe syge-
hus. 
 
Mine bedsteforældre på min fars 
side var Niels Helle Andersen, som 
er født i Jedsted, der hvor Esben 
Olesen bor i dag. I 1904 blev han 
gift med Kirstine Knudsen, som var 
født i Vilslev, der hvor Sinne og 
Ernst boede. 
 
Min fars forældre 
I den første periode kan jeg ikke 
huske noget fra, men jeg vil fortælle  
lidt om min familie, og hvad jeg har 
fået fortalt. 
 
Min bedstemor (Kirstine) havde 2 
søskende, Peder og Signe. Ingen af 
dem var gift, og de boede sammen i 
et hus i Vilslev hele deres liv. Signe 
tror jeg ikke har været længere væk 
fra Vilslev end Esbjerg. Peder hav-
de været soldat, og jeg kan huske, at 
han havde en granat stående på sit 
skrivebord. Den var med kobber-
kant, som altid var fint pudset. Jeg 
fik lov til at skille den ad, når vi var 
på besøg. De drev landbrug hele 
deres liv; de havde ca. 10 tønder 
land. De har fortalt, at i 1911, da 
stormfloden var på sit højeste, måtte 
de have fårene op på loftet, for van-
det stod så højt i stalden, at de ville 
drukne, hvis de ikke kom derop. Vi 
var altid inviteret over til dem en 
dag i julen, til julehygge; da spillede 
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de skevensel. Jeg sad og så på, og 
passede pengene; de spillede 1-2 
øres, og jeg var ikke ret gammel før 
jeg også kunne spille skevensel. Det 
er desværre et spil, som er gået ud, 
men det var meget spændende. Sin-
ne og Ernst købte senere huset, hvor 
de boede indtil 2005. 
 
Når vi var til fødselsdag hos dem, 
var der nogle ældre damer der. Det 
var de to farvepiger, som boede ude 
i Spangen, hvor de havde haft et 
farveri. Så var der også Kathrine 
Garner, jeg ved ikke, om det er hen-
des rigtige navn, men hun boede i 
huset lige over for. Jeg kan især hu-
ske deres kjoler, som var meget fi-
ne, og de var magen til dem, man 
ser i de gamle  Morten Korch film.  
 
Senere kom Kristian Godtfredsen 
og hans kone med i a bylav, som 
man kaldte det. Ham kan jeg også 
fortælle lidt om. Han var byens skri-
bent til Vestkysten, og der var altid 
stor interesse for at læse hans ind-
læg, når der var nogen der havde 
fødselsdag, sølvbryllup, eller guld-
bryllup, for han var en rigtig lun 
mand, så der kunne godt komme en 
spydig bemærkning. Han var med 
til alle foreningsgeneralforsamlin-
ger i Jedsted og Vilslev. Han var 
også markmand, og det vil sige, at 
han passede kreaturerne, som gik 
ude i marsken om sommeren. Den-
gang var der ingen mulepumper el-
ler møller, som kunne pumpe vand 
op til dem. Han slog vand op med 
en spand, og så skulle han også hol-

de øje med, om de var der alle. Hvis 
der var en, der var løbet ud, kom 
han ind og fortalte det, når han var 
på vej hjem. Så fik han kaffe og et 
spejlæg. Det fik de næsten altid, når 
der kom nogen til formiddagskaffe; 
de sluttede af med en kaffepunch.  
 
Han havde afløst Laust markmand, 
han var gift med Katrine, de boede 
der, hvor Hanne og Ejner Riisbøl 
har lavet storkereder på huset. Min 
far havde 3 søskende, det var Hans, 
Karen og Sigurd. Hans var kun 20 
år, da han rejste til Amerika, 
(Phønix Arizona). Han var derovre 
under depressionen, men han kom 
igennem det ved at arbejde for John 
Andersen. Han hjalp mange af de 
danskere, som var rejst derover. De 
fik ingen løn, men de fik noget at 
spise plus et sted at være. Det har vi 
fået fortalt af Margrethe Brok, som 
vi besøgte derovre. Hun kørte os 
rundt, og fortalte om de danskere, 
som har haft deres virker der. Men 
de fik så deres løn, da det begyndte 
at gå bedre for farmerne. Hans hav-
de bestilt en rejse hjem, men så kom 
krigen, så det var nok for farligt at 
sejle hjem, og desværre døde han i 
1942. 
 
Det første som jeg rigtigt kan huske, 
er, da vi fik traktor, i 1951, mener 
jeg. Den kom på en lastbil, og den 
blev læsset af på skråningen ud for 
fælles-fryseren. Det var en Ford, 
som meget lignede en grå Fergur-
son, og den blev købt ved KS. Kri-
stensen i Bramming. 
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Jeg har altid syntes, at høhøsten var 
den bedste tid, da vi var ude i enge-
ne en hel dag ad gangen, og jeg kan 
huske, at min bedstefar var med 
derude. Han gik altid og rev efter, 
for der skulle ikke gå noget hø til 
spilde; hø var den bedste foder, som 
de havde til studene om vinteren, så 
det var vigtigt, at der blev bjærget 
noget godt hø. Vi, Sinne og jeg, fik 
lov at sidde oppe i stakken, når høet 
skulle tømmes sammen, men vi 
skulle springe af, når tømmen skulle 
vendes. Det var meget sjovt. Der 
gik også mange storke rundt derude; 
det var et flot syn. Jeg var med min 
bedstemor i skolen, når hun var der. 
Så legede jeg sammen med dem der 
gik i skole. Der var engang, jeg 
faldt og fik en revne i hovedet, så de 
store drenge fulgte mig hjem, og de 
fik ringet efter Dejgård. Han var 
læge i Gredstedbro og kørte i en 
Citroen. Jeg kan huske, at jeg fik en 
daler, hvis jeg ikke græd. Jeg fik et 
par klemmer i flængen. Om læge 
Dejgård, sagde de, at han var meget 
nysgerrig. 
 
Skoletiden 
Jeg begyndte i skolen, da jeg var 6 
år. Vi begyndte 1. april; jeg blev 7 
år i juli. Der var 2 lærere på skolen, 
Svenningsen og frk. Thøgersen. Jeg 
gik ved frk. Thøgersen; hun var me-
get flink, men vi skulle sidde stille. 
Jeg har siden fået fortalt, at jeg ikke 
rigtig kunne holde min mund, det 
havde hun påtalt, men jeg skulle 
have svaret, at jeg var nødt til sige 
det, mens jeg kan huske det. Jeg 

startede på  Jedsted skole, men der 
gik jeg kun det første år, så var der 
blevet bygget en ny skole, Konge-
ådal skole, hvor Jedsted blev slået 
sammen med Vilslev. Jeg kan hu-
ske, at vi fik wienerbrød og soda-
vand den dag. Den første vinter vi 
gik der, havde de mange problemer 
med oliefyret, og det skete ret jævn-
lig, at det var gået i stykker. Så fik 
vi fri, for der var meget koldt; det 
havde vi ikke noget imod.  
 
Vi gik 2 klasser sammen, der var 4 
lærer på skolen,  lærer Hansen, som 
var førstelærer, Svenningsen, frk. 
Thøgersen og fru Bonnemann. Læ-
rer Hansen havde 6.-7. klasse, 
Svenningsen havde 4.-5. og Fru 
Bonnemann havde 3. klasse og frk. 
Thøgersen havde 1.-2. klasse. Jeg 
havde en god tid i skolen. Vi har 
lige haft 50 års jubilæum, fra vi var 
blevet konfirmeret, men der er des-
værre 4 der er døde; det er Frede 
Petersen, Kurt Lassen, Ib Hansen og 
Jytte Hansen.  

Skoleudflugt 
 

Når vi skulle på  udflugt med sko-
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len, kørte min far os til Gredstedbro 
station med traktor og gummivogn, 
(Den blev kaldt gummivogn, fordi 
der var gummihjul på, det var et 
stort fremskridt fra de gamle kasse-
vogne med jernhjul). Der var sat 
stole op på gummivognen, hvor vi 
så sad. Min bedstemor var altid 
med, jeg tror, det var, fordi hun var 
pedel.  
 
Men det holdt jo op, da vi begyndte 
i den nye skole. I hele min skoletid 
gik vi også i skole om lørdagen. Vi 
havde en time fri hver dag fra kl. 12 
til 13, da var vi hjemme og spise 
middagsmad. Vi fik altid varm mad 
til middag. Når vi var hjemme til 
middag, skete det engang imellem, 
at jeg gik et smut ind til min bedste-
mor og spurgte, om jeg måtte få en 
25-øre, så kunne jeg købe 50 spej-
derhagl i brugsen. Dem havde de 
stående i en stor dåse. Vi har en så-
dan dåse stående, som vi bruger til 
småkager. Jeg kan huske, da spej-
derhagl steg til 1 øre - det var vi 
godt sure over.  
 
Vi var ikke ret gamle, før vi skulle 
hjælpe til, når vi kom hjem fra sko-
le. Når roerne skulle tyndes ud, 
kravlede vi efter dem; de lavede 
blokke, så skulle vi skille dem ad, 
så der kun stod en plante; det kunne 
vi godt være lidt sure over, når de 
andre bare kunne lege, Om somme-
ren gik vi kun i skole til kl. 12.00. 
 

Skrevet af Bror Helle 

Lørdag den 23. november 2019 fej-
rede forsamlingshuset 100-års jubi-
læum og bogen Vilslev Forsam-
lingshus - 100 år i lyst og nød blev i 
den forbindelse udgivet.  
 
På trods af ihærdigt arbejde med 
bogen har der dog vist sig at være 
fejl og mangler, som vi naturligvis 
gerne vil råde bod på.  
 
S. 43: Billedet af festen, malet af 
August Kruse, er ikke fra Gudrun 
og Henrys sølvbryllup, men iflg. 
Henry er det fra Gudruns 50-års 
fødselsdag, hvor August fik lov at 
sidde og tegne og male i løbet af 
festen.  
 
Skulle der være flere fejl og mang-
ler i bogen om forsamlingshuset, 
hører jeg gerne fra jer, så vi kan få 
det korrigeret.  
 
Hvis der er flere gode, sjove og vig-
tige historier, som vi ikke har fået 
med i bogen om forsamlingshuset, 
må I også meget gerne sende dem 
til mig, så de kan blive bragt her i 
sognebladet.  
 

Med venlig hilsem,  
Ole Witte Madsen 

Tlf. 25 89 41 90 
om@km.dk 

 

Rettelser til bogen om 
forsamlingshuset 
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VALG TIL MENIGHEDSRÅD I VILSLEV SOGN  
I efteråret skal der være valg til menighedsrådene i hele landet, også i Vils-
lev. Det skal ske efter helt nye love. Den overordnede køreplan er et oriente-
ringsmøde i alle landets sogne den 12. maj samt et valgmøde den 15. sep-
tember. Her i sognet mødes vi i konfirmandstuen kl. 19.00 den 12. maj.  
 
Det nye er, at på valgmødet den 15. september bliver der både opstillet og 
valgt medlemmer til menighedsrådet. Det svarer altså til, hvad man kender 
fra en forenings generalforsamling. 
 
Der er dog indbygget en demokratisk ventil, så man efterfølgende kan opstil-
le en alternativ liste, såfremt man mener sig dårligt repræsenteret af de valg-
te. Hvis der indkommer flere lister, skal der afholdes et egentligt valg, sva-
rende til valg til byrådet. Det skal så afholdes den 17. november 2020.  
 
I Vilslev sogn har det indtil videre været muligt at fastholde traditionen med 
at der kun opstilles én liste med kandidater. 
 
Jeg vil opfordre alle interesserede i sognet til at møde op til orienteringsmø-
det den 12. maj samt valgmødet den 15. september. 
 
Menighedsrådet og foreningerne er en del af det lokale nærdemokrati, vi har. 
Der ligger mange muligheder for at præge samfundsudviklingen. Flere end 
man skulle tro. Jeg håber at se mange kandidater, som vil være med til at 
fastholde en rummelig folkekirke. 
 
Er du interesseret i at stille op som kandidat?   
Så ring eller skriv til mig på telefon 20 15 03 97 eller mail binger@bbsyd.dk 
Med venlig hilsen, Ivan Binger   

mailto:binger@bbsyd.dk
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I 1987 købte Bodil og jeg Jedsted 
Møllevej 8, et lille rødt murstenshus 
på 84 m2 med fuld kælder. Genbo-
en Egon Kristensen gjorde os op-
mærksom på, at der ved høje vand-
stande i åen var problemer med 
vand i kælderen, og som han sagde: 
”Den kælder burde bare fyldes op 
med sand, den er ingenting til!”  
 
Dengang syntes vi dog ikke, at det 
var det store problem, men som ti-
den er gået, må man sige, at han har 
fået mere og mere ret. Vi anskaffe-
de os en pumpe hos Ejner Nielsen, 
den har hjulpet os igennem mange 
oversvømmelser siden; oversvøm-
melser der er blevet voldsommere 
og voldsommere med tiden. Siden 
efteråret 2017 må man sige, at for-
holdene ind imellem har været ret 
ekstreme.  
 
AHA! 2017 - det var der, stryget 
blev etableret uden om Jedsted Møl-

le, kan det have noget med det at 
gøre? ”Nej”, er mit svar, vi havde 
også så høje vandstande inden i for-
bindelse med store nedbørsmæng-
der. Det hele drejer sig om, hvor 
mange liter, der passerer i sekundet, 
og det er det samme før og efter en 
opstemning, og før og efter et stryg. 
 
Forholdene har ændret sig, større 
nedbørsmængder og voldsommere, 
flere befæstede arealer som veje, 
belægninger og tage. Står der vand 
på markerne, sørger bonden selvføl-
gelig for at holde sine grøfter opren-
set eller dræner markerne. Alt sam-
men vil det være med til en hurtige-
re tilførsel af vand til åen, som jo er 
hovedvejen i denne sammenhæng.  
 
Kongeåen ligger i en stor dal mel-
lem Rødding bakkeø mod syd og 
Jernved bakkeø mod nord, mod øst 
er det den østjyske højderyg næsten 
over til Lunderskov; 453 km2 af-

Kongeåen  
En gammel mand med prostata-problemer? 
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vander den. Tilløbene herfra har et 
godt fald (jeg har målt de fleste af 
dem), så fra disse højdedrag tager 
det ikke ret lang tid for vandet at 
komme ned til åen. Hurtigt går den 
over sine bredder og vandet suser 
ned gennem ådalen mod os arme 
mennesker, der er så heldige at bo 
her, hvor alt vandet skal forbi. Til 
sidst ender vandmasserne ude i mar-
sken, som lynhurtig oversvømmes, 
især hvis vinden er barsk fra en 
vestlig retning, men også fordi alt 
vandet skal igennem en sluse med 5 
gennemløb, hvoraf der kun er åbnet 
2 eller 3. Sidste forhindring ligger 
så ca. 500 meter ude i Vadehavet, 
hvor bunden ligger helt oppe om-
kring kote nul.  
 
Hvorfor er der kun 2 eller 3 af gen-
nemløbene i slusen der er åbnet? En 
af de der ”farlige” vandløbsbiolo-
ger har engang fortalt mig, at Kon-
geåen er en af de mest materialefø-
rende vandløb i Danmark, og det er 
netop det, der gør, at vores sluse har 
et problem: den sander til. Fra det vi 
kalder Bid 1, der hvor man i gamle 
dage stemmede vand op til overris-
ling af markerne i marsken, til slu-
sen gennem diget, er der et for-
holdsvist lille fald, strømhastighe-
den falder og sandet aflejres, også i 
slusen, der jo fungerer mekanisk 
ved hjælp af tidevandet.  
 
For at holde slusen funktionsdygtig, 
har man valgt at lukke to eller tre 
porte. Derved presses alt vandet 
igennem de resterende, som så kan 

holde sig rene for sand og dermed 
fungere som de skal, men dermed 
må slusen jo også være årsag til en 
langsommere afvanding af marsken.  
 
Der har været en masse diskussion 
om, at kommunen ikke har vedlige-
holdt åen og de tilstødende kanaler i 
marsken efter forskrifterne. Jeg har 
selv lavet målingerne på selve åen 
og kanalerne og synes, jeg har fået 
beskrevet vandløbenes rammer på 
en måde, der er så tæt på sandheden 
som muligt. Den måde der måles på 
er selvfølgelig efterprøvet i praksis, 
og det har vist sig, at det giver et 
meget præcist billede i forholdet 
mellem teori og praksis. Derfor bru-
ges det af rådgivende ingeniører og 
vandløbsmyndighederne. Også 
landbrugsorganisationerne anerken-
der metoden. Vi har flere gange de-
monstreret den både for dem, lods-
ejerudvalg og vandløbslaug. Man er 
nu i stedet begyndt at interessere sig 
for vandløbsregulativerne, er de up 
to date, eller skal der nye til pga. 
klimaændringerne? Måske skulle vi 
mennesker til at overveje, om det 
ikke er os, der burde indrette os ef-
ter naturen i stedet for omvendt.  
 
Kommunens vedligehold af å og 
kanaler er på et niveau der gør, at 
det ikke kan være det, der er årsa-
gen til de store oversvømmelser. 
Om man havde gravet åen dobbelt 
så bred og dyb, så ville det hele alli-
gevel have sejlet derude. I de her 
tilfælde vil jeg påstå, at hovedårsa-
gen er mængden af vand kombine-
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ret med en sluse, der kører med 
kraftig nedsat kapacitet, der er årsag 
til forholdsvis langvarige og høje 
vandstande i marsken. Man kan vel 
nærmest sammenligne tilstanden 
med en gammel mand, der har pro-
blemer med prostataen og dermed 
vandladningen. 

Hvis forholdene skal forbedres, 
hvad kan der så gøres? Sandfang er 
ekstrem vigtige, og de skal etableres 
inden sandet når marsken. Måske et 
lille sandfang umiddelbart inden 
slusen i en overgangsperiode også 
ville være en god ide, vi skal have 
slusen til at fungere. En helt ny a la 
Ribe kammersluse ville måske være 
det allerbedste. En ting mere der 
ville have en god effekt på en hurti-
gere afvanding, var at etablere en 
dybere rende ud gennem vaden. 
Bunden herude ligger lige så høj 
som bunden i åen ca. 700 meter 
nedstrøms Bid 1. Ser man på ebbe-
vandspejlet ved Kongeåen og sam-
menligner den med vandspejlet ved 
Ribe Kammersluse, så er vandspej-
let ved Kongeåen over en meter hø-
jere. Jeg vil vove den påstand at det 
skyldes den høje vade vi har uden-
for slusen!  

Står man på diget ved Kammerslu-
sen og kikker ud over Vadehavet, 
ser man åen løbe i en dyb rende ud 
gennem vaden, sådan er det ikke 
ved Kongeåen. Kunne det også væ-
re en forklaring på at Ribe å tømmer 
marsken langt hurtigere end Konge-
åen? På et tidspunkt blev der ved 

Kongeåen gravet en lille rende ud 
gennem vaden. Ifølge et par lods-
ejere, jeg har talt med, bevirkede 
det en tydelig forbedring af afstrøm-
ningen fra marsk kanalerne til åen.  
 
En gennemgravning  på ca. 1,5 km 
fra forlandet vil helt sikkert kunne 
sænke ebbe-vandspejlskoten om-
kring slusen og et stykke ind i åen, 
hvilket igen vil øge faldet fra kana-
lerne til åen, lig med en hurtigere 
afstrømning herfra. Jeg har målt på 
strømrenden gennem vaden, og vil 
mene, at man skal helt derud for at 
opnå en god effekt; her ligger koten 
nede i ca. -0,80 m. Sandfangene 
skulle så gerne forhindre, at renden 
tilsander igen, som den har gjort 
hidtil. Måske vil det i ekstreme til-
fælde endda have en positiv effekt 
på vandstanden i min kælder.  
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Oversvømmelser slipper vi helt sik-
kert aldrig for, men jeg tror, at ved 
at gøre noget lignende som ovenstå-
ende ville forholdene blive mere 
tålelige. Noget tyder dog på at for-
holdene langsomt bliver værre, så 
for landbruget vil det nok kun være 
et spørgsmål om tid før en stor del 
af marsken ikke længere vil være 
”bøvlet” værd. 

I skrivende stund har jeg så hørt, at 
der arbejdes på et projekt omkring 
marsken ved Kongeåen. Det er 
kommunen, et lodsejerudvalg, Syd-
vestjysk Landboforening og det råd-
givende ingeniør firma Orbicon 
som konsulent, der har sat sig sam-
men for at finde en løsning, alle kan 
være tilfredse med. Det bliver vir-
kelig spændende at se resultatet af 
deres arbejde. Efter hvad jeg har 
hørt, er der en positiv dialog i gang.  

Jeg håber inderligt, at det her ender 
ud i noget, alle vil kunne glæde sig 
over. For landbruget en tryghed for 
at man fortsat kan bruge de højere 
dele af marsken og få byttet de mest 
problematiske jorde ud med noget 
mere landbrugsvenligt. For jægere, 
fiskere, fuglekikkere, vandringsfolk, 
kanosejlere og andre en forhåbent-
lig ny, spændende natur at færdes i.  

 
En gensnoning af åen i det gamle 
forløb ville bare være prikken over 
i´et og en hel fantastisk gevinst for 
naturen og landskabet, og ikke 
mindst for os der er så heldige at bo 
herude. 
 

Karl Johan Bendorff 
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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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Sognekalender for Vilslev og Jedsted 

OBS: Alle arrangementer er blevet aflyst fra 12. marts og til og med 13. 
april. Der er risiko for, at arrangementer fremover bliver aflyst. Hold dig ori-
enteret på facebook eller kontakt arrangøren af de enkelte begivenheder.  

Dag Dato Tid Aktivitet 

Ons   19.15 Banko i forsamlingshuset hver onsdag 

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

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

Søn 5/4 11.00 Gudstjeneste med fejring af guldkonfirmander 

Tors 9/4 17.00 
Skærtorsdag. Gudstjeneste i Hunderup med påskemål-
tid. Læs mere i kirkebladet, og husk gratis madbillet.  

Fre 10/4 9.30 Langfredag. Gudstjeneste med kirkekaffe  

Søn 12/4 11 Påskedag. Gudstjeneste 

Man 13/4 16.00 
Anden påskedag. Musikgudstjeneste med Ribes dren-
gekor.  

Tirs 21/4   Sangaften med Kristian la Cour i Sognehuset 

Søn 26/4 10.00 Gudstjeneste i stedet for konfirmation  

    

Lør 2/5 9.00 Avisindsamling (s. 32) 

Tors 7/5 19.00 Store Bededagsaften med varme hveder 

Fre 8/5 9.30 Gudstjeneste v. Katrine Gaub 

Søn 10/5 11.00 Gudstjeneste v. Katrine Gaub 

Tir 12/5 19.00 Orienteringsmøde om valg til menighedsråd (s. 12) 

Søn 17/5 9.15 Gudstjeneste v. Uffe Vestergaard 

Tir 19/5 18.30 Petanque og stigegolf hos Carl Blaaberg (s. 19) 

Søn 24/5 11.00 Gudstjeneste v. Ole Witte Madsen 

Tir 26/5   Udflugt til Schackenborg slot (s. 25) 

Søn 31/5 9.30 Gudstjeneste  v. Ole Witte Madsen 

Søn 31/5 9.30 Cykeltur til diget (s. 24) 

    

Tir 9/6 19.00 Besøg i Sinnes Havhus (s. 19) 

Tor 18/6 18.30 Besøg på Ribelund Museum (s. 19) 

 Fre 20/6  12.00  Deadline til sognebladet 

  27.-31. aug    5-dages tur til Kassel (s. 19) 

    

Ons 10/6-13/6 Byfest på Sportspladsen (s. 31) 
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På grund af Corona-situationen måtte Støtteforeningen for Vilslev Forsam-
lingshus desværre med kort varsel aflyse generalforsamlingen den 12. marts. 
Den vil blive afviklet på et senere tidspunkt, når forholdene tillader det. Lop-
pemarkedet, som skulle have været afviklet den 28. marts, er også blevet af-
lyst. Det bliver afholdt senere på året, når der bliver åbnet for, at større ar-
rangementer kan afvikles, og der er mulighed for at få en ledig weekend i 
forsamlingshuset. 

Støtteforeningen udskyder loppemarked 

Konfirmationerne er udskudt 

Konfirmationerne i hele landet er udskudt til efter pinse. Præsterne rundt om 
har valgt forskellige datoer, nogle i august og september, og nogle i juni. Så-
ledes har også jeg satset på, at vi kan gennemføre konfirmation søndag den 
7. juni kl. 10 i Vilslev Kirke. Vi håber og beder til, at det kan lade sig gøre.  

Ole Witte Madsen 

Sognekalender for Vilslev og Jedsted 

Dag Dato Tid Aktivitet 

Ons   19.15 Banko i forsamlingshuset hver onsdag 

Tir  1/9  Søren Ryge i forsamlingshuset (s. 26) 

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

Tir 15/9   Menighedsrådets valgmøde (s. 12) 

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) 

Søn 25/10 12.00 Frokost+ kalendermøde i konfirmandstuen (s. 24) 

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) 

Indvielse af Å-huset 

I forbindelse med byfesten vil Å-huset 
blive indviet. Det sker lørdag d. 13. juni 
kl. 11.30.   
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Kalendermøde 
Husk kalendermødet i Vilslev præstegård søndag den 25. oktober 2020 efter 
gudstjenesten kl. 11 i Vilslev Kirke. Alle er velkomne til mødet, hvor jeg 
byder på en let frokost. Formålet er at vi mødes på tværs af foreningerne og 
så småt sætter datoer i kalenderen for 2021.  

Ole Witte Madsen 
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Med to arrangementer tilbage i vin-
terhalvåret ramte Corona-virussen 
Danmark for alvor og Seniorklub-
ben måtte aflyse foredragene den 
17. marts og den 1. april. 
 
Begge foredrag vil blive gennem-
ført senere, og hvad foredraget med 
Søren Ryge angår, er der underskre-
vet en kontrakt, der gør, at Søren 
Ryge besøger os 1. september - om 
Coronaen vil. Det håber vi meget, 
og vi glæder os meget til at modtage 
tilmelding  fra dem, der blev skuffe-
de over aflysningen - mere end 150 
personer var tilmeldt til smørrebrød 
og foredrag. 

Ved vore arrangementer i januar 
kvartal mødte 30-40 personer op - 
vi har god plads til flere.  
 
Valgene ved generalforsamlingen 
var alle genvalg, så bestyrelsesmed-
lemmerne fremgår af årsprogram-
met på side 21. 
 
Sommerprogrammet er færdig og 
bliver omdelt inden længe. 
 
Petanque og stigegolf er planlagt til 
19. maj og udflugt til Schackenborg 
Slot m.m. 26. maj er nok i farezo-
nen for aflysning - men lad os nu se. 
 
Turen til Sinnes havhus 9. juni og 
Kør-selv aftentur til Ribelunds Mu-
seum forventer/ håber  vi kan gen-
nemføres som planlagt. 
Den store udflugt til Ditlevsdal Bi-
son Farm med efterfølgende guidet 
rundtur i H.C. Andersens fodspor på 
Nordfyn samt besøg på Kongsdal 
Åben have den 15. august regner vi 
helt sikkert med bliver gennemført. 
 
Efterårets første arrangement i Vils-
lev Forsamlingshus bliver 1. sep-
tember med foredrag v. Søren Ryge. 
 
Der vil blive omdelt mere informa-
tion i juli måned om udflugten til 
Nordfyn og om foredraget med Sø-
ren Ryge. 
 

Svend Erik Hulgaard 

Orientering fra Vilslev og Omegns Seniorklub 

Den 4. marts var Guitar-Finn på 
besøg, og som en overraskelse hav-
de han taget sangerinden Bodil 
Lauridsen med som er næsten lokal. 
Hun er født og opvokset i Jernved.  
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Corona-virus ændrede med et hele 
verdenen og også vores lille sam-
fund. Mange mennesker blev sendt 
hjem fra arbejde, og man måtte ikke 
færdes i store flokke, ja, alt blev 
stort set lukket ned. 
  
Brugsen fik pludselig en meget vig-
tig rolle i lokalsamfundet. Man be-
høver ikke køre til de store byer og 
stå i kø med risiko for at blive smit-
tet. 
 
Brugsens vigtigste opgaver er at 
sikre, at fødevareforsyningen holdes 
intakt, og give masser af informati-
oner om håndteringen af corona og 
varesituationen i butikken,  og jeg 
synes - uden at prale - at det er lyk-
kedes ganske godt. Også stor ros til 
brugsens personale. 
  
Vi har heldigvis ikke været udsat 
for hamstring; nogle har selvfølge-
lig købt ekstra ind til husholdnin-
gen, nu da man var hjemme. 
 
I har respekteret de retningslinjer 
der blev udstukket i butikken, og 
alle har været utroligt søde og venli-
ge overfor personalet. Det vil vi 
gerne takke for. 
  
Vi håber, når vi engang forhåbent-
lig inden længe, kommer ud på den 
anden side, indser hvor vigtig Brug-
sen er for et lokalsamfund som vo-
res, for det får vi brug for. 
 

Selvom vi de seneste uger har væk-
stet en hel del, så er vi stadig udfor-
dret på omsætning og indtjening. 
  
Både regnskabet for 2019 og starten 
på 2020 har ikke været godt, med et 
større underskud. Dog er regnskabet 
for 2019 bedre end frygtet, men der 
skal mere til. 
 
I har vist, at man godt kan stå sam-
men og støtte brugsen i den svære 
tid med corona. Vi har en fremgang 
på ca. 25%, og en større indtjening, 
så vores håb er, at I stadig vil lægge 
størstedelen af jeres indkøb lokalt, 
så vi sikrer Brugsen i fremtiden. Det 
får vi brug for. 
  
Vore motto har altid været:  

Vi kan hvis vi VIL 
 
Den seneste tid har det været:  

Vi PASSER på jer 
- så skulle vi ikke også i fremtiden 
PASSE på VORES Brugs. 
  
med venlig hilsen 
3366 dagli`brugsen  kongeådal 
Uddeler, Klaus Thuesen 

Nyt fra Dagli’Brugsen Kongeådal 
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er et citat, hvor der står: ”MOT styr-
ker unges robusthed og livsme-
string”. Det er i meget korte træk 
beskrevet, hvad MOT egentlig er. 
Men hvis det skal være helt rigtigt, 
er det også et svært spørgsmål at 
besvare, da MOT kan betyde så me-
get forskelligt alt efter, hvem der 
kommunikerer det, og hvem den 
enkelte modtager er. Det gør også, 
at det er svært at måle, hvilken for-
skel MOT gør, for det er nemlig ik-
ke noget, vi bare kan måle i grafer 
og tal.  
 
MOT foregår, som så meget andet 
undervisning, med en lærer, som 
underviser i faget, men i stedet for 
at snakke om ligninger, kortfilms-

Jeg blev for første gang præsenteret 
for MOT engang i syvende klasse, 
og jeg har også været så heldig at få 
lov til at arbejde mere med det siden, 
og det er jeg vildt taknemmelig for. 
MOT er det norske ord for mod. Du 
har måske hørt en smule om det før, 
hvis du har børn, børnebørn, venner 
eller søskende, der går i skole her i 
området måske i Ribe eller Gredsted-
bro. Men det er måske også begræn-
set, hvor meget du egentlig ved om 
det. For hvad er det her MOT egent-
lig for en størrelse, og hvordan kan 
det være, at jeg og mange andre 
brænder så meget for det?  
 
Noget af det første, du ser, når du går 
ind på MOT-Danmarks hjemmeside, 

Hvad er MOT? 
Af Anne Sejerup 

 MOT-projektgruppe ildsjælesamling 2019 
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analyse eller forskellige vulkanty-
per, så berører vi emner som egen-
styrke, drømme, selvtillid og selv-
værd, forstærke det positive, se det 
hele menneske og meget meget me-
re. Vi arbejder med en 50/50-
strategi med fokus på individet og 
fællesskabet, og det gør vi særligt 
gennem tre værdier, som man uan-
set alder eller baggrund kan tage i 
brug. 
 
MOT til at leve 
MOT til at sige nej 
MOT til omsorg 
 
De tre kerneværdier her er med til at 
skabe et fælles grundfundament og 
kultur på en skole, men de står altså 
ikke alene. MOTs forstærkningsak-
tiviteter er også virkelig relevante i 
puslespillet om at danne en fælles 
kultur på skolen. Forstærkningsakti-
viteterne er bl.a. drømmeperioden, 
hvor vi arbejder med at sige vores 
drømme højt, for at vi også selv bli-
ver mere fokuserede på, hvad vi bli-
ver nødt til at gøre for selv at nå 
denne drøm. En anden af forstærk-
ningsaktiviteterne er mod til at glæ-
de dagen, som ikke er så svær at 
gætte sig til, hvad det går ud på. Her 
skal vi måske sprede glæde ved den 
lokale brugs, spille banko med de 
ældre fra plejehjemmet eller lege 
med de yngre elever. Ikke kun for at 
gøre andre glade, men også mærke 
hvad det gør ved os at skabe glæde 
hos andre.  
 
Noget andet væsentligt inden for 

MOTs verden er klart de mange ild-
sjæle. For der er mange, som bræn-
der så meget for dette koncept. Det 
er bl.a. de mange vildt dygtige 
MOT-coaches, der bliver uddannet 
hvert år til at stå for en sjov og god 
undervisning. Det kan også være de 
unge motivatorer fra ottende klasse, 
som jeg selv har været så heldig at 
være, der skal undervise en sjette-
klasse i MOT. Særligt unge motiva-
torer er vigtige, da det i stor grad får 
de unge til at integrere sig mere i 
MOT-kulturen og fungere som vig-
tige kulturbyggere på skolen. Men 
en tredje vigtig ildsjæl inden for 
MOT er Stina Grøn, som jeg har 
snakket med i anledning af at skulle 
skrive denne artikel. 
 
Stina er leder for kerneaktivitet i 
MOT-Danmark, og hun brænder 
virkelig for sit arbejde og for at gøre 
en forskel hos de unge mennesker, 
som nogle gange godt kan have lidt 
ondt i livet. Den hjælp har hun valgt 
at praktisere igennem MOT. 
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Som en helhed kan man kalde MOT 
et livsmestringsprogram, hvor vi 
arbejder på forkant, for at opbygge 
robuste unge til at komme bedst 
muligt ud i deres senere liv. Vi læ-
rer at tage og føle på livet og udvide 
vores comfortzone, men stadig hu-
ske at have os selv med i alle situa-
tioner, vi husker også at tænke på 
mennesker omkring os og fælles-
skabet og at se det hele menneske. 
MOT har fået mig til at stå mere 
ved mig selv, huske hvem jeg selv 
er, være opmærksom på mine egne 
grænser, men stadig turde leve livet. 
MOT har også fået mig til at tænke, 
at der nogle gange kan ligge mere 
bag ved et smilende ansigt, for vi 
har jo alle lidt bagage med i rygsæk-
ken. 

 
Anne Sejerup 

ungdomsredaktør på Sognebladet 

”Min største inspiration, og det er 
det hver dag, jeg åbner øjnene, er, 
hvis jeg hver dag kan gøre en forskel 
for nogen, der har det svært, hvis jeg 
kan bidrage til det på en eller anden 
måde. Så kan jeg når jeg skal herfra 
en dag, så kan jeg kigge på mig selv 
og sige, at jeg har gjort det, jeg 
ville”  
 
Det er noget af det, hun mener MOT 
kan, og som hun også har erfaret fra 
de elever, hun har været ude og være 
MOT-coach for. Hun fortæller også 
om, at hun ville ønske, hun havde 
noget ligesom MOT, dengang hun 
var ung, og at det også er en stor del 
af det, der driver hende til dette ar-
bejde. Den forskel, hun føler, hun 
gør for os unge, som hun ønskede, 
hun selv havde haft mulighed for. 
 
”Der er faktisk ikke noget der inspi-
rerer mere end mod” forklarer Stina. 
Vi bliver ved med hele tiden at på-
virke hinanden i vores fremtræden, 
og når det kommer af mod, er der 
bare ikke noget, der inspirerer mere. 
Når du ser nogen stå op for andre, 
som måske bliver mobbet, eller en, 
der tør sige sin mening, har det helt 
sikkert krævet meget mod, og det er 
vildt inspirerende. Det påvirker også 
os mennesker i en retning af, at man 
måske også selv skulle turde stå op 
for andre eller sige sin mening mere 
en gang imellem. ”Og det er den in-
spiration der sker i fællesskabet, den 
er enormt vigtig”. 
 

Fakta 
MOT bliver stiftet i Norge år 
1997 og kom til dk d. 7/11-2013 
 
MOT er på 103 skoler rundt om i 
landet, og over 45.000 elever har 
MOT 
 
MOT køreres primært i udskolin-
gen, men er nu også på efterskoler 
og nogle ungdomsuddannelser 
Hvis du skulle have spørgsmål til 
MOT, er du velkommen til at 
skrive til mig på min mail  
asejerup@gmail.com, eller hvis 
du skulle løbe ind i mig en dag, er 
jeg altid klar på en snak om det ;) 

mailto:asejerup@gmail.com
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Det er med en meget sær følelse, 
jeg sætter mig til tastaturet for at 
skrive til Sognebladet. De sidste 
uger har været så mærkelige og 
uvirkelige. For os alle bliver livet 
sat på hold.  
 
Almindelige foreningsarrangemen-
ter, møder, fællesspisning, private 
festligheder store som små, sports-
begivenheder, konfirmationer… alt 
bliver aflyst. Vi kan ikke mødes, 
som vi plejer. Folk vil blive syge. 
Virksomheder har problemer, og de 
vil kun blive større i den næste tid. 
Nogle af os vil miste vores jobs.   
 
Det er virkelig nogle bekymrende 
uger og måneder, vi går i møde. Vi 
kan kun håbe, at det får en ende in-
den alt for længe. Ingen ved 
det……. Ikke desto mindre går livet 
videre i Borgerforeningen og 
Sportsforeningen.  
 
Vi havde generalforsamling i januar 
og fik nye friske kræfter i bestyrel-
sen. Bestyrelsen for KBA 
(Kongeådal Borger- og Aktivitets-
forening) og KSF (Kongeådal 
Sportsforening) ser nu sådan ud:  
 
Formand:  Marianne P. Kømler  
Næstformand: Inge Jørgensen 
Kasserer: Sanne Lønborg 
Sekretær: Janni Fey Christensen 
H.C. Debel 
Pernille Poulsen 
Anina Andersen 

Et varmt velkommen til Sanne Løn-
borg og Anina Andersen. Vi er gla-
de for, at I vil tage en tørn med be-
styrelsesarbejdet.  
 
En lige så varm tak til Mads Peter 
Lauridsen og Anders Helle for jeres 
store indsats i bestyrelsen. Mads 
Peter har været kassemester i 8 år. 
Tusind tak, Mads Peter. 
 
Byfest 10.-13. juni 2020 
Vi har haft opstartsmøde til byfe-
sten. Vi glæder os i den grad over, 
hvordan folk melder ind og gerne 
vil være med til at få en glad og 
festlig byfest stablet på benene. 
 
Telte og musik er bestilt. Vi har fået 
diverse tilladelser fra kommunen og 
politiet. Rammen er klar. 
 
Corona-skyggen hviler naturligvis 
også over byfesten. Jeg vil dog me-
ne, at det er for tidligt at aflyse. Vi 
ser tiden an lidt endnu.  
 
Telte, borde, stole kan afbestilles 2 
uger før. Musikken skal afbestilles 
senest 15.5.20. Vi skal betale halv-
delen af musikken, hvis de ikke får 
et andet job. Så vær søde stadig at 
holde weekenden 10.-13. juni fri.  
 
Å-huset 
Byggeriet skrider fremad og hele 
det byggeforløb bliver ved at være 
fantastisk at følge fra sidelinjen. Det 
skrider planmæssigt frem. Bygge-

Nyt fra Kongeådal Borger- og Aktivitetsfor-
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Da kirkerne er aflåste og lukkede 
for offentligheden i denne tid, så 
live-streamer jeg andagter fra Hun-
derup og Vilslev kirker. Det bety-
der, at man kan sætte sig med sin 
mobil eller tablet og følge med, 
imens jeg holder andagten  inde i en 
tom kirke. Når andagten er ovre, 
kan man stadig finde videoen på 
min facebookprofil.  
 

Min profil findes her:  
https://www.facebook.com/
Ole.Madsen.teologiogkultur  

 
Man kan godt se med på videoen, 
selvom man ikke normalt bruger 
facebook.  
 
Man kan sidde hjemme og følge 
med i læsninger og bønner og synge 
med på salmerne og bede med på 
Fadervor. Det er desværre ikke som 
at være sammen til gudstjeneste, så 
jeg glæder mig meget til at fejre 
gudstjeneste med jer igen.  
 

Ole Witte Madsen 

udvalget er gode til at informere på 
Facebook. 
 
Parallelt med det egentlige byggeri 
venter endnu en opgave. Å-huset 
skal være sin egen forening. Vi skal 
have udarbejdet et sæt vedtægter for 
den nye forening. Der vil blive ind-
kaldt til stiftende generalforsamling. 
Der skal vælges en bestyrelse. Alle 
formalia vil blive bragt i orden efter 
de gældende regler.  
 
Efterhånden som de forskellige ud-
kast bliver færdige, vil de blive lagt 
på www.kongeaadal.dk. Der er 
f.eks. indgået en aftale mellem Å-
huset og dets naboer. Denne aftale 
kan man nu finde på 
www.kongeaadal.dk.  
 
Vi glæder os helt usigeligt til at tage 
det nye Å-hus i brug. Hvis alt går 
efter planen, vil der være indvielse 
under byfesten lørdag d. 13. juni kl. 
11.30.  
 
Vores kommende arrangementer:  
2. maj: Avis-indsamling 
31. maj: Cykeltur til diget 
10. – 13. juni : Byfest 
 
 
Venlig hilsen  
Marianne Kømler  
Kongeådal Borger- og Aktivitets-
forening 
Kongeådal Sportsforening 
 

Præsten på video 

https://www.facebook.com/Ole.Madsen.teologiogkultur
https://www.facebook.com/Ole.Madsen.teologiogkultur
http://www.kongeaadal.dk
http://www.kongeaadal.dk
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Vilslev Vandværk afholdt den 24. 
februar 2020 årlig generalforsam-
ling i Vilslev Forsamlingshus. Jens 
Jørgen Nørrevang blev foreslået 
som dirigent og Thomas Lund som 
referent. 
 
Formand Jane Andersen fremlagde 
beretningen for året 2019. Igennem 
året har bestyrelsen arbejdet med en 
nedlæggelse af vandværket.  
 
Der er afregnet til Gredstedbro 
Vandværk for ca. 52.000 m3, og det 
er for 11 mdr., idet der jo i slutnin-
gen af november blev skiftet til 
fjernaflæste målere monteret af 
Gredstedbro Vandværk. Efter aftale 
med Gredstedbro Vandværk over-
tog de herefter Vilslev Vandværks 
forbrugere, hvilket Vilslev Vand-
værk afregnede 2.000 kr. pr. hus-
stand for til Gredstedbro Vandværk. 
 
Ellers gik foråret med at få sat Vils-
lev Vandværk til salg, som bestyrel-
sen var blevet bemyndiget til på sid-
ste generalforsamling. Der blev la-
vet en salgsannonce, som blev hus-
standsomdelt. Meningen var så, at 
man kunne komme med skriftlige 
bud, som ville blive åbnet ved en 
seance omme på vandværket. Der 
var på dagen modtaget 4 kuverter 
med bud. Advokat Allan Sørensen 
var behjælpelig med at åbne kuver-
terne, således at alt gik reelt til. 
Buddene lå fra 3.000 kr. til 30.200 
kr. Det blev Anders Knudsen, som 

havde højeste bud og dermed blev 
den lykkelige ejer af Vilslev Vand-
værk. Der blev også hen over som-
meren arbejdet med adskillelse af 
forsyningen til vandværket. Borin-
gerne blev sløjfet efter gældende 
regler fra Danmark og Grønlands 
Geologiske Undersøgelse af en au-
toriseret brøndborer.  
 
Brøndene på marken ved Nørreby-
vej blev fjernet, og vandværket har 
kun betalt arbejdsløn og materiale 
til opfyldning af de borede huller, 
mod at Vilslev Smedeforretning 
overtog pumper, brønde mm. Alt i 
alt en god forretning for Vilslev 
Vandværk, således det heller ikke 
blev så omkostningsfuldt at nedlæg-
ge vandværket. Der var i budgettet 
for 2019 sat mange penge af til di-
verse gøremål i forbindelse med 
nedlæggelsen, men reelt er udgifter-
ne slet ikke blevet så voldsomme, 
som antaget, så der vil kunne beta-
les noget tilbage til forbrugerne, når 
opgørelsen bliver færdiggjort i løbet 
af de næste måneder. 
 
Når opgørelsen foreligger, er der et 
stykke arbejde med at få fat i folks 
kontonumre, således at der kan ske 
en tilbagebetaling til de fleste for-
brugere. Men revisoren skal først 
lige have tilbagebetalt moms og 
statsafgift, inden pengene er i kas-
sen til udbetaling. Nærmere vil bli-
ve meldt ud til forbrugerne med en 
husstandsomdelt seddel. 

Nyt fra Vilslev Vandværk 
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Husk vores go’e gamle tradition 
med at samles til fællessang i Vils-
lev Kirke, hvorefter vi går i konfir-
mandstuen for at spise varme hve-
der.  
 
I år vil Roll Præstegaard fortælle 
om Vilslev Sogn i forhold til det 
danske riges genforening med Søn-
derjylland i 1920.  
 
Vi skal synge udvalgte sange fra 
både salmebogen og højskolesang-
bogen. Alle er velkomne til et par 
hyggelige timers fællesskab med 
masser af sangglæde.   
 
Tid: Torsdag den 7. maj kl. 19 
Sted:  Vilslev Kirke  

Beretning og regnskab blev godkendt 
af generalforsamlingen. Under ind-
komne forslag var der kun ét forslag, 
nemlig opløsning af Vilslev Vand-
værk. Der skal indkaldes til en eks-
traordinær generalforsamling. I skri-
vende stund er det ikke muligt at ind-
kalde, idet alt jo mere eller mindre er 
lukket ned, så det må vente lidt. Men 
igen – også her vil der blive indkaldt 
via en husstandsomdelt seddel. 
Glenn Sejerup og Peter Lauridsen 
blev genvalgt til bestyrelsen. Ligele-
des blev Hanne Præstegaard genvalgt 
som suppleant. Knud Søgaard som 
revisor og Laust Kulmback som revi-
sorsuppleant. 
 
Til sidst blev der snakket om løst og 
fast, og generalforsamlingen sluttede 
af med en sildemad, pariserbøf og 
kaffe og småkager. I alt var der frem-
mødt 28 forbrugere. 
 

Jane Andersen 

Varme hveder  
og fællessang 
i Vilslev Kirke 
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Kontakter i sognet 
Kongeådal Husholdningsforening Karin Jessen 

51 32 79 95,  karinjessen3@gmail.com  

Vilslev og Omegns Seniorklub Arne Lauritzen 
30 87 65 89, arnelau@mail.dk 

Vilslev Menighedsråd 
  

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

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

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

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

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

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

Vilslev forsamlingshus (formand) Kirsten Blom 
24 80 49 92, k.blom@pc.dk  

Vilslev forsamlingshus (udlejning) Kim Hansen, 7543 1571  

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

Vilslev Vandværk  Jane Andersen 
25 71 19 37, vilslevvand@gmail.com 

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

Vilslev Kroketklub Lauritz Lauritzen, la@lahjortlund.dk  

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

Vilslev-kokkene  vilslevkokken@gmail.dk  

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

Venneforeningen på Karstensminde Åse Møllgaard, aasemj@hotmail.com 

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


Hvad laver du i denne corona-tid? 

Else Marie Bendorff 
strikker strømper 

Jeg er på arbejde. Borgerne skal 
jo stadig kunne købe mad til de-
res kæledyr☺️ Mvh Thomas Slot 

Helle Hvitved fra Hunderup 
ordner have, tegner, ser på 
fugle og går ture, laver work-
out, synger med Fillip Faber.  

Hverdagen fortsætter med lidt 
forandringer på trods af corona-
virus. Her bliver der sået maltbyg 
så vi også kan få øl når corona 
engang er overstået. Mvh Frede-
rik Bjørnskov Ellegaard  

Jane Andersen: Jeg er så heldig, at Statsmini-
steren har givet mig lov til at køre ud og fo-
retage min overvågning af grundvandet, mod 
at jeg holder afstand til evt lodsejere og ellers 
følger de regler som gælder i disse Corona-
tider. Jeg er så glad :-) 

Else Christensen er i gang med 
et puslespil med udfordringer!  


