Sognebladet
for Vilslev og Jedsted

Juli - August - September 2020 (nr. 16)

Om sognebladet for Vilslev og Jedsted
Sognebladet er gratis og kan læses
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Borgerforening (Jedsted/Vilslev).
Bladet trykkes i 100 eksemplarer, så
man kan hente et i Dagli’Brugsen
Kongeådal. Du kan også få sognebladet tilsendt som pdf via mail.
Anne Nicoline Clausen Sejerup er
ungdomsredaktør og kan kontaktes
på tlf. 28 41 50 39, asejerup@gmail.com
Kirsten Blom er medredaktør, og
kan kontaktes på 24 80 49 92,
k.blom@pc.dk.
Ansvarshavende redaktør Ole Witte
Madsen træffes på om@km.dk eller
tlf. 25 89 41 90.

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.
Tilmelding af hensyn til forplejning
skal ske til mig senest mandag den
19. oktober.
Ole Witte Madsen
Tlf. 25 89 41 90
om@km.dk

Næste deadline:
20. september 2020

Forsiden:
Marie Louise er ude med barnevognen i det skønne danske sommervejr
(15. juni 2020 på Møgelhøjvej).

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

Bladet udkommer 4 gange årligt og dækker perioderne:
januar - februar - marts
(deadline 20. december)
april - maj - juni
(deadline 20. marts)
juli - august - september
(deadline 20. juni)
oktober - november - december
(deadline 20. september)
Trykning foretages af Hans Thiim i Bramming. Udgiften til bladet dækkes
af private bidrag og de lokale foreninger og forretninger. Bidrag indbetales
til KBA’s konto: reg.nr.: 5971 konto: 8002757 Kasserer Sanne Lønborg
holder styr på pengene.
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Små nyheder
Biblioteket er kommet til Vilslev!

På biblioteksspottet i Dagli’Brugsen kan
man fra den 16. juni hente og låne de materialer, som man har bestilt fra biblioteket.
Samme sted kan du også aflevere. Der hentes og bringes bøger hver tirsdag.
Du kan bestille på hjemmesiden ekb.dk, via
app’en Biblioteket eller over telefon på tlf.
76 16 20 00.
Åbningstiderne kan du finde på
ekb.dk/bibspot

Sognepræstens vikar

Da jeg holder forældreorlov fra den 10. august til 8. november, varetages
embedet af Elin Hjuler-Sørensen, som igennem mange år har været præst i
Farup og Sct. Catharinæ kirker. Elin tager sig af alle de kirkelige handlinger,
der ligger i min forældreorlov, bl.a. konfirmation den 15. august
(konfirmandlisten kan ses i kirkebladet), og hun starter også op med de nye
konfirmander i Vilslev konfirmandstue i uge 43, onsdag den 21. oktober.

Husk at medbringe kirkekaffe

Pga. corona-smitterisiko vil vi opfordre til, at man
selv medbringer sin kaffe til kirken, når der er afsat
tid til kirkekaffe. På den måde håber vi på at være
med til at mindske smitterisikoen i kirken.

Ole Witte Madsen
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Hvordan har corona-krisen påvirket din hverdag?
Noget af det mest oplagte at gribe til af skrivestof i denne tid, er corona. En
pandemi som vi alle har hørt om, og som vi alle sågar også har været berørt
af og om muligt på vidt forskellige måder. Af disse grunde har vi sammenstykket et par indslag, hvor indbyggere fra sognet beskriver, hvordan denne
pandemi har påvirket lige præcis deres hverdag. Med disse indslag håber vi
at skabe en bredere forståelse af, hvordan vi alle har været påvirket af samme ting, men meget muligt på vidt forskellige måder. Ikke en ung, en pensionist, eller en arbejdende forælder har oplevet det samme trods de ens restriktioner. Så lad os hjælpe hinanden med at forstå det bredere perspektiv og
passe på os selv og hinanden.
Af Anne Nicoline Clausen Sejerup

Pensionist i en corona-tid

sammen mange timer, og man var
ikke sammen med andre.

Den 10. marts meldte jeg afbud til
kirkekoret, fordi jeg var usikker på
min smitterisiko pga. af min immundæmpende medicin. Den 11. marts
blev en fødselsdagssammenkomst
aflyst. Samme dag havde Hanne bestilt togbillet til Virum.

Den 29. marts fik Hanne feber og
hovedpine. Hun skulle have været
til blodprøvetagning og til konsultation på Onkologisk afdeling, men
der måtte hun ikke komme. Hendes
egen læge mente, at hun havde covid19, så jeg måtte finde et nyt sovested indtil inkubationstiden var
ovre. Efter nogle uger begyndte vi
at se venner på besøg, højst to ad
gangen og med god afstand ved
bordet og sprit inden for rækkevidde. Ved fødselsdage med flere deltagere sad vi ved små borde to og to
eller med to meter imellem.

Af Hanne og Roll Præstegaard

Det fortrød hun og fik i stedet for
kørelejlighed derover med vores søn,
Søren. Han ringede næste morgen og
fortalte, at kurset var aflyst. Så kørte
han hjem og Hanne tog med. Siden
gik alting i stå. Der gik uger og dage,
hvor vi ikke så et menneske inden
for vore døre.
Det føltes akavet at stå og tale med
folk i lokalsamfundet med to meters
afstand eller på hver sin side af vejen. Til gengæld kom man til at kende sin ægtefælle rigtig godt, man var

Vi respekterede de skrappe forholdsregler fra myndighederne, og
vi bifaldt dem. Vi undrede os over
de mange penge som regering og
folketing kunne bevilge og tænkte,
at det bliver dyrt på længere sigt. Vi
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kommer alle til at spare og nøjes med
mindre. Men vi tænkte også, at det
vel netop er det, vi trænger til. Vi er
forkælede og vil ikke acceptere modgang og nedskæringer. Men nu viser
det sig, at vi godt kan leve med begrænsninger i forbrug og livsudfoldelse. Og andre glæder får værdi. Fx
den danske sangskat.
Ved den rutinemæssige hjertekontrol
i Skejby i maj fortalte lægen, at man
ikke havde haft coronatilfælde blandt
hjertetransplanterede, så han mente,
at vi godt kunne se vore børnebørn.
Det var vi glade for.

Et lille corona-skriv fra os
på Vesterbyvej 15

Lissy og Kim Hansen samt børnene
Mikkel, Ditte og Laura
Kim har som optiker været hjemsendt
en del af perioden, først på fuldtid og
nu på deltid, hvor der lukkes mere op
og forventer almindelige arbejdstider
snart.
Lissy har arbejdet på fuld tid på
døgninstitution, en del af arbejdet
iført værnemidler for at forhindre
smitte blandt sårbare borgere. Ingen
borgere har kunnet besøge eller få
besøg af familie og har heller ikke
kunnet tage på job eller dagtilbud, så
det har været en lukket og meget anderledes hverdag, hvor der dog også
har været positive sider i form af mere ro og sammenhæng i samværet.
Men de store afsavn hos borgerne har
stillet krav til omhu med at forhindre
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smittekæder privat også. Ditte har
været hjemsendt fra sin praktik i
børnehaven i 1. fase, men startede
op da antallet af fremmødte børn
steg sammen med åbning af arbejdspladser. Det er blevet en masse
dage med udeliv, håndvask og nye
rammer for børn og voksne, og det
er blevet til en del bilkørsel for at
undgå smitte i bus og tog.
Mikkel og Laura var hjemsendt som
følge af skolelukningen, og socialt
samvær har været begrænset til gå-,
cykel-, knallert-, og rideture med
vennerne. De har været lidt trætte af
de mange ting, som ikke var tilladt,
men har også udvist stor forståelse
for behovet for at begrænse smitterisiko mest muligt og vise særlige
hensyn til de mest udsatte. Vi har
begrænset indkøb til det lokale og
har fundet familiespil samt krydsog tværsblade frem, aktiviteter som
ellers mest er foregået i ferietid. Så
man kan sige, der er blevet mere
kvalitetstid med familien.
Der er nu efterhånden også blevet
plads til mere socialt på tværs af
familier, stadig under stor omtanke
og påpasselighed. Det var en stor
lettelse for de unge mennesker at
kunne ses i mindre grupper med
jævnaldrende, for selvom man har
en skøn familie, er der sociale interesser, som ikke indbefatter forældre og søskende. Her har det været
et stort privilegium at være haveejere så man kunne have lidt socialt liv
- på afstand, og vejret har været

med os en stor del af vejen. Spændende at se hvordan forholdene og vanerne fremad vil udvikle sig. Mest er vi
lykkelige for, at corona ikke har kostet tab af menneskeliv blandt vores
kære, og vi sender tanker med håb og
trøst afsted til de, som har mistet deres kære, deres job/indtægt/firma eller andet under denne pandemi.

lavet ingenting. Jeg kan ikke gøre
mig klog på, hvordan undervisningen er foregået på Sjælland, og
hvordan de har båret sig ad med eksamener og årsprøver. Højst sandsynligt har der kørt Zoom- og/eller
Teams-møder næsten dagligt, lige
så vel som det har gjort det for os i
Ribe.

Corona ifølge en ung

Det har været særligt hårdt ikke at
være i stand til at møde op med sine
venner, tale sammen, og ja sågar
bare lige at få en krammer af en god
ven, når noget af det, vi har mest
brug for lige for tiden, er tryghed.
Godt nok har man muligvis lige
kunnet høre sine klassekammerater
på onlinemøderne, hvis de har svaret på et spørgsmål, men at se deres
initialer lyse frem på en skærm, eller se nogle af de få med facecam
på, kan bare ikke sammenlignes
med at mødes i virkeligheden, at
kunne fornemme et andet menneskes kropssprog og mimik eller at
føre en samtale uden at bede vedkommende gentage sig fordi elektronikken driller. Det at komme i
skole igen efter flere måneders isolering, har været noget af det allermest opløftende, jeg længe har oplevet. Denne periode er muligvis en
af de eneste gange, jeg har savnet
skolen så meget, som jeg nu har.
Ikke fordi jeg manglede skolearbejdet, for det var der nok af i forvejen,
men på grund af at manglen på at
mødes med andre, var ved at drive
mig til vanvid.

Af Anne Nicoline Clausen Sejerup
Hvis der er en ting, jeg er sikker på,
så er det, at verden lige nu overhovedet ikke er, hvad den plejer at være,
og at det langt fra bare er min hverdag, som ser helt anderledes ud. Pandemien har ikke blot ramt børn, unge
eller voksne, og ikke blot Danmark
men faktisk hele verden. Alle har været berørt af denne verdensomspændende krise. Vi har skullet isolere os
fra omverdenen, spritte og vaske vores hænder konstant i døgndrift og
udtrykket ”at skulle stå sammen hver
for sig” er efterhånden også blevet
godt integreret i vores samfund. I
denne artikel vil jeg komme ind på,
hvordan min hverdag under en krise
som denne, og de måder pandemien
har haft en påvirkning på ungdommen ud fra mine egne anskuelser og
erfaringer.
Som ung har pandemien om muligt
ramt mig anderledes end for arbejdsgivere, børnehavebørn og endda pensionister. Måske har vi ikke været i
skole, men vi har i hvert fald ikke
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Onlineundervisning har været særlig
hård, for de af os der faktisk har gjort
en indsats for at kunne følge med.
Selvom vi kort efter nedlukningen fik
en besked, som forklarede, at der ikke
ville blive forventet, at vi skulle sidde
fra 8-15 foran vores computer, så var
det dog sådan, en stor del af månederne kom til at forløbe. Sengen har derfor også været mange af mine venners
arbejdsplads det sidste lange stykke
tid. Man kunne jo bare nøjes med at
rulle rundt i sengen, tænde computeren, og sige godmorgen til læren,
nogle valgte dog at rulle tilbage og
sove videre igen. Selvom det måske
lyder som en forfærdelig nem skolegang er det bare heller ikke hele sandheden. Sandheden er nok den, at de
utallige timer foran skærmen har sænket både koncentrationen og motivationen for læring, og en gang imellem
har jeg været nødt til at slutte dagen
af med et par Panodiler, for at kunne
leve med den hovedpine, det nu en
gang også har givet.
For at det ikke skal blive en lang klage, så er det også vigtigt for mig at slå
fast, at det ikke kun har voldt problemer trods de forfærdelige omstændigheder, Corona ligger til grund for.
Denne nedlukning har i mine øjne
været nødvendig, også selvom mange
kan pege på områder, hvor de måske
havde handlet anderledes, hvis det
altså stod til dem. Dog mener jeg, at
der generelt er blevet taget godt hånd
om problemet. Fortjenesten ligger en
stor del ved staten, men såvel også de
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lærere, der har gjort en brav indsats,
for at få en hverdag til at køre, i
hvert fald bare en smule tæt på normalen.
Og i bund og grund står jeg med en
følelse af at langt de fleste af lærerne har gjort et godt stykke arbejde.
En anden ting der i starten af denne
lock down, har haft en stor effekt på
mange unge har været det utal af
ting man har kunne give sig i kast
med. Mange har bagt, trænet, gået
mange og lange ture eller genoptaget en hobby eller fundet en ny.
Selv har jeg givet mig i en smule i
kast med nogle kreative projekter.
At male eller lege lidt med ler, inkorporerede sig en smule i min
hverdag, men med det stigende antal skoletimer mod slut, var der nu
desværre heller ikke så meget tid til
det igen.
Her i corona-tiden har der været en
følelse af, at vi unge har fået en lille
timeout på nogle områder. Vi har
kunnet lære os selv lidt at kende
som individer i stedet for altid at
skulle være en del af den store gruppeidentitet. Lock down har på den
måde givet os en pause fra mange
sociale normer. Det har været under
forfærdelige omstændigheder, men
vi må tage det med som en oplevelse og håbe på alt det bedste for
fremtiden. Og ja, stå sammen hver
for sig.

Lilian Weis fortæller
Mine forældre havde købt en landejendom i Tange ved Sig i 1929, da
de blev gift. Her blev min storebror
Arne født i 1930, og dagene gik,
men allerede i 1931 blev familien
ramt af ulykke, da der opstod brand.
Min far var på loftet med en flagermuslygte, der pludseligt eksploderede, og da der var stråtag, tog ilden
hurtigt fat - det har været slemt med
den ildebrand. Mine bedsteforældre
boede også hos dem. Det var midt i
februar, og der lå høj sne. Min bedstefar skulle hjælpes ud af sengen,
han var omkring 93 år; det skulle gå
hurtigt. De nåede lige at få bedstefar
med ud, da taget gled og huset med
al inventar brændte, og familien
stod udenfor i sneen kun iført en let
påklædning. Heldigvis fik de husly
ved noget familie.
Huset i Tange blev bygget op igen,
og ret hurtigt herefter blev det solgt,
og mor var glad, for hun savnede
Vilslev. De flyttede til Vilslev ind i
huset, som min bedstefar havde
bygget i 1926 til aftægtshus, efter
han havde været bagermester i 50
år; først 25 år i Brøns og så 25 år i
Vilslev. Det nye hus hed Mariesminde, og her kom jeg til verden i
1935.
Far byggede cykelværksted og udførte reparationer af radioer, og han
tog ud at sætte antenner op på husene. Mor blev taxachauffør, og der
var 3 børn at passe, men med slid,

gik de lange dage. Mine bedsteforældre døde i løbet af de første år i
Vilslev. Alt gik dog fremad, og mine forældre talte om at bygge et nyt
værksted med butik, men så skete
der flere sørgelige ting.
Bl.a. blev Arne syg og lå i sengen,
da han og min storesøster fik fat i
en saks, og den tabte han ned i sit
ene øje. Han kom på Sankt Hedvigs
klinik i Kolding, hvor han var i 3
måneder. Da min far var oppe at
hente ham, var min mor alene hjemme med min søster Magny og mig.
Magny havde gået i skole i 3 uger,
og min mor spurgte, om Magny
ville cykle over på mejeriet efter
noget mælk, da hun blev dræbt i et
trafikuheld ved brugshjørnet.
Far var på det tidspunkt på vej hjem
med Arne, men blev stoppet uden
for Morten Ib Hansens hus
(Mortensminde) af læge Dejgaard,
der sagde: ”Otto, det er din datter!”,
(underforstået: der er blevet kørt
ned) og hev min far ud af bilen. Alt
gik i stå i lang tid - også tankerne
om byggeriet. Det var en trist tid, og
jeg var så lille, men en del husker
jeg.
Der, hvor mine bedsteforældre byggede deres hjem, havde min oldefar
haft smedje, så der var en stor grund
til mit hjem.
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Viden & Vaden
Vi er et firma, som tilbyder guidede ture i naturen og konsulentopgaver
inden for museumsformidling, udstillinger, spildesign, læringsapps, naturfagsundervisning, historieundervisning, Vadehavets natur- og kulturhistorie, naturfaglige kurser og redaktionelle opgaver på hjemmesider og trykte medier.
På vores guidede ture er kerneområdet hele Vadehavsregionen fra Ho Bugt
til grænsen.

Vi bevæger os dog meget gerne rundt på kryds og tværs i hele Sydvestjylland med vores gæster for at finde de bedste aktuelle natur- og kulturoplevelser.
Vi laver primært ture for mindre grupper, så man får en personlig, engageret
og vedkommende oplevelse.
Vi har sammensat nogle turforslag i Vadehavsområdet, som selvfølgelig
også kan udvides eller tilpasses efter hvilke natur- og kulturlokaliteter I ønsker at besøge.
På turene fokuserer vi på naturen her og nu - men der er også rig mulighed
for at lave temature om særlige emner - både natur, kultur og gastronomi.
Der kommer løbende flere ture til.
Vi tilrettelægger meget gerne jeres firmaudflugt, foreningstur eller familieudflugt i samarbejde med jer og jeres særlige ønsker.
Der er altid mulighed for at planlægge efter tid, sult, alder, nysgerrighed og
pengepung.

Vi samarbejder med Vester Vedsted Vingaard og vores ture kan let arrangeres, så I kan få frokost, kaffe eller aftensmad på restauranten før, under eller
efter turen.
Vi glæder os til at høre fra jer.
Viden & Vaden, Asbjørn Holm
6084 2978, ah@videnogvaden.dk
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Livet i Kongeåen før og efter fjernelse af
Jedsted Mølle spærringen!
Det kan lyde underligt, at jeg som
ærke bybo fra Esbjerg kan have et
så nært forhold til området Vilslev/
Jedsted uden at kunne prale af familie, der skulle besøges. Ganske vist
var det min storebror Otto, som tog
mig med, fra jeg var 6-7 år. Da jeg
var omkring 11 år, kunne jeg selv
tage toget til Gredstedbro, og nogle
år senere blev det knallert og derefter bilen, der blev transportmidlet til
Kongeåen.
Livet som lystfisker er blevet plantet i mig gennem Kongeåens vand,
og specielt området Vilslev/Jedsted
var der, jeg som regel tog til, når jeg
skulle på fiskeri, og stadig holder
jeg rigtig meget af området.

Samme år som jeg blev født (1962),
fangede min bror den 20. april den
største registrerede laks nogensinde
i Kongeåen. I ”Gåsehullet” - som
var midt mellem Jedsted Mølle og
skolebroen - fangede han en smuk
forårslaks på 114 cm. og 14,5 kg.
Fisken er stadig den største stangfanget laks fra åen. I årerne efter
blev der længere mellem laksefangsterne for til sidst at dø næsten helt
ud. Havørrederne derimod har altid
haft en god og stabil bestand i åen,
og her snakker vi kun om åen nedstrøms, spærringen ved Jedsted
Mølle, som kun tillod laks og havørreder at passere ved høj vandstand
enten ved at svømme gennem frislusen eller springe op gennem vandfaldet i selve spærringen eller at ta-

Påskedag den 20/4 1962 i ”Gåsehullet”
Maskinmesterelev Otto Lygum Petersen, Esbjerg, mødte
sit livs hidtil største fiskeheld i Kongeåen palmesøndag.
Otto havde et par dage i forvejen haft to 10 punds ørreder
med hjem. Men de blev for intet at regne imod, hvad der
skete palmesøndag. Hans lille spinner blev slugt af en vældig laks, og i en time kæmpede fisk og gut i én lang fight.
Otto sejrede efter at laksen havde krævet hans koncentration fuldt og helt og helt i en stiv klokketime.
Fisken var en blank hanlaks på 115 cm. 14,375 kg. tung.
Foto: Poul Lauritzen
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Masser af fisk i Kongeåen (el-fiskeri for overflytning af laks og havørreder)
ge en tur gennem Røde Å som løber
på nordsiden af Jedsted Mølle.
Vandplejeudvalg
Når der var fisk på gydebankerne
længere opstrøms i vandsystemet,
kunne det kun lade sig gøre med
hjælp fra Sydvestjydsk Sportsfisker
Forenings (SSF) vandplejeudvalg.
Efter fiskesæsonen opfiskede SSF´s
vandpleje med el-fiskeri havørredmoderfisk til avl. De store havørreder blev derefter transporteret til et
dambrug, hvor de kunne få lov til at
gøre sig klar til at blive ”strøget” for
æg og sæd. Æg og sæd blev lagt i
bakker og sat i gennemstrømmende
vand, til de blev udruget og efter ½
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- 1 og 2 år blev havørredynglen sat
ud i de små bække langt oppe i
Kongeå-Systemet, for derefter at
trække længere og længere ud i systemet for til sidst at ende i Vadehavet og Nordsøen.
Flyt en fisk
For ca. 8 år siden besluttede Sydvestjydsk Sportsfisker Forening ikke mere at ville avle på havørreden i
Kongeåen. I stedet skulle vi i samarbejde med stat og kommuner begynde at gøre åen og alle dens tilløb
til attraktive gyde- og opvækstområder for laks og ørred. I stedet for
at el-fiske moderfisk til avl skulle
der nu el-fiskes laks og havørreder

nedstrøms Jedsted Mølle for derefter at flytte og genudsætte alle fisk
ved Plougstrup Møllevej 5-6 km.
opstrøms Jedsted. Når fiskene blev
transporteret så langt op i åen, var
det for at fiskene ikke bare svømmede tilbage gennem møllen igen
for derefter at befinde sig samme
sted som inden fangsten. Fangster
og bestandsanalyser, som er foretaget efter nedlæggelsen af avlsarbejdet, beviste, at hvis bare forholdene
er i orden, kan fiskene godt klare
sig selv. I 2016 lavede vandplejen i
SSF den sidste overflytning af laks
og havørreder. Hele sommeren og
efteråret havde der været lav vandstand i åen, og derfor var der en stor
ophobning af laks og havørreder
nedstrøms Jedsted Mølle og på fire
el-fisketure i november måned, blev
der overflyttet ca. 600 havørreder
og ca. 600 laks. I alt 1200 fisk som

næsten alle var gået tabt som moderfisk hvis ikke de var blevet opfisket af ”vandplejefolket” og overført til gydepladserne længere opstrøms i Kongeåen.
Laksen
Laksens tilbagekomst til Kongeåen
er en anden historie. Laksen, som
man troede var uddød i Danmark,
fandt man nogle få eksemplarer af i
Stor Å, Skjern Å, Varde Å og i Ribe
Å nogle med gener fra de ægte
stammer. Dansk Center for Vildlaks
begyndte med de få eksemplarer
man havde, til at genskabe de gamle
stammer, og i dag er der store bestande af laks i alle de vestvendte
jyske vandløb, som tidligere husede
laks. Desværre for Kongeåen fandtes der ingen laks fra den gamle
stamme. Derfor blev det Ribe Å,
der skulle lægge fisk til rådighed til

Kongeåen med tilløb
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Kongeåen ca. år 1830 (kort over åen inden udretning)
at opbygge en ny stamme til Kongeåen. Det er nu så godt, at vandplejen
har søgt tilladelse om at finneklippe
alle laks, der bliver sat ud som ½
års fisk i Kongeåen. Hvert år modtager Kongeåen ca. 35.000 stk. yngel, som bliver sat ud rundt omkring
i åen. Når og hvis vi får lov til at
”klippe” de små lakseyngel, der bliver sat ud for at holde bestanden
oppe, kan man ved fangster af lystfiskere og ved el-fiskeri se, om det
er yngel fra udsætning eller fra naturlig gydning, man har fanget og
derfra regne ud hvor stor en procentdel, der er den vilde laks.
Lidt historie om Jedsted Mølle:

(sydvestjyskemuseer.wordpress.com)

Jedsted Mølle ligger i dag på sydsiden af Kongeåen ca. 500 m øst for
Jedsted By. Fra 1910 til 1960’erne
fungerede møllen som elværk og
leverede jævnstrøm til de omkring13

liggende landsbyer. Elværkets bygning er stadig bevaret og udgør
sammen med møllebygningen fra
1840 et værdifuldt kulturmiljø.
Kong Valdemars Jordebog fra 1231
nævner møller i både Wilslef
(Vilslev) og Estath (Jedsted). Det er
blandt de første omtaler af vandmøller i Danmark. Den præcise placering af disse ældste vandmøller
kendes ikke, men det ville ikke være overraskende, hvis de har ligget
omtrentligt, hvor de gør i dag.
På det ældste matrikelkort over
Vilslev By fra 1820 består Jedsted
mølle af en enkelt bygning beliggende samme sted som den nuværende mølles vestlige udløberfløj.
Der er efter 1820 sket en opfyldning
af mølledammen, hvis nordlige
bred, ifølge det det ældste matrikelkort, tidligere løb langs Jedsted
Møllevej, som er anlagt på mølledæmningen. Den mindre forunder-

Fisketrappe som ny (ca. 1980)

Fisketrappe som gammel (2016)

14

Ørredspring ved Jedsted Mølle ca. år 1900
søgelse lige nord for stemmeværket
viste, at den gamle mølledæmning
var bevaret under Jedsted Møllevej
og kunne ved hjælp af årringsdateringer føre denne tilbage til 1548/49
– altså på overgangen mellem middelalderen og renæssancen. På dette
tidspunkt ejedes møllen af den daværende Lensmand på Riberhus
Klaus Sehested, som købte denne i
1542, efter at Korsbrødreklosteret i
Ribe måtte overdrage møllen til
kongen ved reformationen i 1536.
Inden omlægning af åen ved Jedsted
Mølle var det den tredje største
spærring i Danmark, kun overgået
af Tangeværket ved Gudenåen og
15

Vandkraftsøen i Holstebro ved Stor
Å. Når man ser på beliggenheden af
Jedsted Mølle i forhold til, hvor
mange kilometer vand der ligger
ovenfor, og hvor meget der ligger
nedenfor, er det meget tydeligt, at
det ikke var let for de gydeklare fisk
at finde egnede gydepladser før de
kom på den anden side af Jedsted
Mølle. Der er ca. 270 km. vandløb
opstrøms Jedsted Mølle og kun ca.
10 nedstrøms!
I mine drenge og unge år hørte jeg
ofte fra de ”gamle” lystfiskere, at
det bedste, der kunne ske for fiskebestanden i Kongeåen, var at sprænge hele møllen i luften, så der kunne

Sognekalender for Vilslev og Jedsted
OBS: Pga. Corona er der fortsat risiko for, at arrangementer fremover bliver
aflyst. Hold dig orienteret på facebook eller kontakt arrangøren af de enkelte
begivenheder.
Dag
Ons
Tor
Søn
Søn
Søn

Dato
9/7
12/7
19/7
26/7

Søn
Søn
Lør
Lør
Lør
Søn
Søn
Man
Lør
Søn
Man
Søn
Tor
Ons
Tir
Fre

2/8
9/8
15/8
15/8
15/8
16/8
23/8
24/8
29/8
30/8
31/8
20/9
3/9
9/9
15/9
25/9

Tid
19.15
19.00
11:00
9.30
11:00

Aktivitet
Banko i forsamlingshuset hver onsdag
Generalforsamling i forsamlingshuset (s. 31)
Gudstjeneste
Gudstjeneste - medbring egen kirkekaffe
Gudstjeneste

9.30
11:00
10:00
10:00

Gudstjeneste - medbring egen kirkekaffe
Gudstjeneste
Indgivelse af bud på spejderhytten (s. 22)
Konfirmation i Vilslev Kirke
Udflugt til Ditlevsdal Bison Farm (s. 26)
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Generalforsamling i Husholdningsforeningen
Avisindsamling
Gudstjeneste
Kirkegårdsvandring (s. 25)
Deadline til sognebladet
Søren Ryge i forsamlingshuset (s. 26)
Mona Thorsager fortæller om H. C. Andersen (s. 27)
Menighedsrådets valgmøde
Jubilæums– og høstfest i Seniorklubben (s. 27)

9.30
11.00
9-12
11.00
19.00
12.00
14.00
19.00
18.00

Ons 7/10 14.00 Rejseforedrag om Alaska og Youkun
Ons 21/10 14.00 Musikunderholdning v. Harmonika Banditterne
Søn 25/10 12.00 Frokost+ kalendermøde i konfirmandstuen (s. 2)
Ons 4/11 14.00 Livet med en dement ægtemand
Ons 18/11 14.00 Lysbilledforedrag om den danske natur
Fre 27/11 18.00 Juleafslutning i Seniorklubben
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Kontakter i sognet
Kongeådal Husholdningsforening

Karin Jessen
51 32 79 95, karinjessen3@gmail.com

Vilslev og Omegns Seniorklub

Arne Lauritzen
30 87 65 89, arnelau@mail.dk

Vilslev Menighedsråd

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

Kongeådal Borger- og Aktivitetsforening (KBA) + Kongeådal
Sportsforening (KSF)

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

Kongeå Rideklub

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

LokalBrugsen Kongeådal

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

Lokalhistorisk Arkiv

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

Vilslev forsamlingshus (formand)

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

Vilslev forsamlingshus (udlejning)

Kim Hansen, 7543 1571

Sognepræst i Vilslev kirke

Ole Witte Madsen
25 89 41 90, om@km.dk

Vilslev Vandværk

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

Kongeådal 4H

Sonja Hulgaard
51 52 89 32, Hulgaard@privat.dk

Vilslev Kroketklub

Lauritz Lauritzen, la@lahjortlund.dk

Støtteforening for Forsamlingshuset 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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Ørredspring ved Jedsted Mølle (Fisken kunne springe op men ikke ud)
blive fri passage for fiskene. Jeg
tror nok, de tænkte, at alt andet i
form af nedlæggelse af dambrug,
omløbsstryg, model-dambrug, recirkulation af dambrugsvand ikke var
en mulighed. At Jedsted Møllespærringen nu er væk og i det hele
taget er blevet til virkelighed, havde
jeg ikke set komme for 20-25 år siden. For os lystfiskere er det nu en
fantastisk realitet, og allerede det
første efterår efter nedlæggelsen af
spærringen i august 2017 kunne vi
se, at der var fangster af både laks
og havørreder helt op til Vejen by.
Genkomsten af laks og ørred
Genkomsten af laks og havørreder
på Kongeåens øvre stræk er tydelig

for enhver, der har noget med fiskeri at gøre, enten som lodsejer eller
som lystfisker. Fra lystfiskernes sæsonstart den 16. april 2018 var det
tydeligt, at lystfiskerne havde troen
på, at den tidlige laks var trukket op
gennem den nye passage ved Jedsted Mølle. Der var lystfiskere på
alle stræk fra Gredstedbro til Foldingbro og flere store laks kom fra
disse stræk. 2020-sæsonen lukkede
laksekvoten allerede efter 14 dage,
og 23 laks over 75 cm. blev opfisket
inden den 1. maj. Det er aldrig sket
tidligere, faktisk var der i 2018 store
laks på kvote, da vi afholdt fiskekonkurrence i slutningen af august
måned.
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Som lystfiskere håber vi selvfølgelig på, at det fortsætter. Sydvestjydsk Sportsfisker Forening fortsætter selvfølgelig med at optimere
forholdene for vandrefisken, og vi
håber, når de to sidste spærringer i
Kongeåen (store og Lille Vandmølle) ved Vejen forsvinder inden for
de næste år, at vi kan undgå at udsætte lakseyngel, ligesom vi har
undgået med havørred. Dermed får
fiskene lov til at klare sig selv på
helt naturlig vis.
Tak for lån af jeres
dejlige område
Knæk og bræk
Mvh.
Jens Lygum
Formand i
Sydvestjydsk
Sportsfisker
Forening

Garagesalg
Louise og jeg har sammen med
nogle naboer på Vesterbyvej afholdt
et garagesalg, henne ved Elna og
Per for et par år siden. Og så har vi
samlet legetøj mv. igennem de sidste par år til at komme på loppemarkeder her i sommeren, men eftersom disse er blevet lukket ned, så
valgte vi sammen med familien Øllgaard at åbne vores garage.

Salget gik over forventning og vi
fik solgt flere ting end vi havde håbet, så der blev lige til et par ekstra
is her i sommeren.

På sydvestjydsk.dk kan fiskerne indrapportere deres fangster. Her ses
en laks fanget med spinner den 20.
juni 2020 Jedsted ved havet. Den
målte 75 cm og vejede 4,5 kg.
Fangst og foto:
Brian Vejrup Pedersen.

Vi skønner, at i underkanten af 100
mennesker kiggede forbi, og det var
både kendte og garvede handlende
folk, som kom forbi.
Det var en hyggelig måde at møde
naboer og venner på. Vi tænker
dog, at der går et par år, inden vi
gentager successen. Vi skal lige
samle ting til et sådant salg igen :-)
Det kan varmt anbefales med et sådant garagesalg.
Laust Kulmback
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Kongeådal Husholdningsforening
afholder
GENERALFORSAMLING
d. 24. august 2020 kl. 19.00
i Åhuset
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
4. Vedtægtsændringer
5. Valg af bestyrelse og suppleanter
På valg er
Karin Jessen – modtager genvalg
Grethe Nielsen – modtager genvalg
Karen Søndergaard – modtager ikke genvalg
6. Valg af revisorer
7. Indkomne forslag
8. Revideret program for resten af 2020-2021
9. Eventuelt
Venlig hilsen
Bestyrelsen i Kongeådal Husholdningsforening
På grund af COVID-19 er der tilmelding til generalforsamlingen hos Grethe Nielsen tlf. 20 48 60 49.
Husk lille pakke (ca. 25 kr.) til bankospil.
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Mindre end 1½ hund!
Man siger, at intet er så skidt, at det
ikke er godt for noget. Da landet
blev lukket ned fra den 12. marts,
blev rigtig mange bange for, hvad
det kom til at betyde for deres forretning, løn og arbejde. Aflyste fester og udskudte konfirmationer
ramte også vores forsamlingshus.
For nogle har corona-krisen dog
ikke været dårlig. Byggebranchen
har gyldne dage, for når man er
hjemsendt fra arbejde, får man
pludseligt tid til blandt andet at finde fejl og mangler i sit hus. Kører
man igennem Vilslev, ses det tydeligt, at mange får ordnet meget både
i hus og have. Vi er ikke gode til at
sidde stille!
Dagli’Brugsen får gevinst
Smitterisiko eller ej så skal vi stadig
have mad at spise. Vores Dagli’Brugs har længe kæmpet med en for
lille omsætning, fordi de udearbejdende handler ind i de større byers
butikker på vej hjem fra arbejde.
Det blev med ét slag ændret, og
Klaus Thuesen fortæller: ”Vores
salg er steget ca. 10% i coronaperioden, det samme er antallet af
kunder med plus 10%.
Køb pr. kunde er meget høj hos os
med ca. 138,00 kr. pr. handel. Det
normale for vores størrelse af butik
ligger på under 100 kr. pr. kunde.
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Det, vi ligger på lige nu, er faktisk
det, vi helst skal ligge på resten af
året. Hvis vi gør det, er der ingen
problemer i fremtiden, men vi er lidt
bekymrede for grænsehandlen, da
øl og sodavand er vækstet med over
40%.”

138 kr. gør en verden til forskel
Tænk, for under 1½ ”hund” kan vi
sikre, at vi i fremtiden har en lokal
brugs med et stort og varieret vareudvalg samt meget kundevenlig betjening. Brugsen er tidligere blevet
kåret som Månedens Butik af butikkens kunder - og det er et velfortjent
skulderklap.
Truslen fra Darum?
I Darum arbejdes der på højtryk for
at opføre en butik, og man kan frygte, at det vil stjæle en del kunder fra
vores brugs. ”Kan det gå med en
Købmand i Hunderup, en Dagli’Brugs i Vilslev, en Dagli’Brugs i
Gredstedbro OG en dagligvarebutik
i Darum?” Man kan frygte mange
scenarier, men som altid er fremtiden uvis.
Vi kan dog gøre noget for at påvirke
udviklingen ved at handle lokalt og
være trofaste over for vores sogn og
brugs.
Ole Witte Madsen

Spejderhytten Knudepunktet SÆLGES

Kongeådal Borger- og Aktivitetsforening (KBA) udbyder Spejderhytten Knudepunktet til salg for højest bydende, fordi Åhuset nu snart
står klart til brug.
Det er en fin og rummelig træhytte
bygget i 1989. Spejderhytten sælges
som beset. Efter overtagelse har
Kongeådal Borger- og Aktivitetsforening intet ansvar for hytten mere.

Det er alene spejderhytten, der sættes til salg. Skuret og raftegården
følger ikke med.
Følgende inventar følger med:
Køkkenskabe og komfur, luft til luft
varmepumpe, el-radiatorer af ældre
dato, toiletter og håndvask, varmtvandsbeholder.

Spejderhytten er en træhytte med
eternittag i god og rigtig pæn stand.

Spejderhytten står på en lejet grund
og skal senest en måned efter køb
fjernes fra grunden af den nye ejer.
Såfremt den ikke fjernes inden en
måned, ophører handelen. Sælger er
berettiget til at sælge til 3. mand.
Kongeådal Borger- og Aktivitetsforening sørger for bortskaffelse af
fundament og reetablering af grunden, efter huset er fjernet. Dog skal
dybe hjulspor og kørespor, der forårsages af flytningen reetableres af
køber.
Overtagelse af spejderhytten vil ske
efter nærmere aftale med bestyrelsen.
Spejderhytten er beliggende Konge22

ådal 20B. Kongeådal. 6771 Gredstedbro.
Bygningen er på 6,7 x 11,1 m = ca.
75 m2.

Nyt fra Vilslev og
Omegns Seniorklub

Bygningen indeholder et godt møderum på ca. 42 m2 til ca. 30 personer, to toiletter, entré, en hems og et
opbevaringsrum.
Yderligere oplysninger kan indhentes ved formanden. Endvidere er der
mulighed for besigtigelse af spejderhytten efter aftale med formand
Marianne Kømler, tlf. 21 76 97 20.

Ligesom mange andre foreninger
var vi i Seniorklubben desværre
nødt til at aflyse hele vores sommerprogram.

Bestyrelsen forbeholder sig ret til at
udvide udbudsrunden, såfremt der
ikke kommer et passende antal bud.
Bestyrelsen forbeholder sig ret til at
forkaste samtlige bud.
Lukket kuvert med afgivelse af bud
afleveres på Jedsted Klostervej 35
senest den 14.8.2020. Lukket kuvert
kan også medbringes på dagen.
De indkomne bud åbnes lørdag den
15.8.20 kl. 10 ved Spejderhytten.
Der er offentlig adgang denne dag.
Bestyrelsen vil tage stilling til de
indkomne bud inden for en uge derefter.
Vi ser frem til at modtage bud :-)
På bestyrelsens vegne
Marianne Kømler, Formand
Kongeådal Borger- og Aktivitetsforening
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Men nu da Danmark så småt er ved
at åbne igen, tager vi hul på efterårsprogrammet lørdag den 15. august, hvor sommerudflugten går til
Ditlevsdal Bison Farm.
Torsdag den 3. september har vi et
ekstra arrangement i forhold til det
udsendte program, da forårets fordrag ved Søren Ryge er blevet rykket til denne dag.

Onsdag den 9. september er der underholdning ved Mona Thorsager.
Emnet er H.C. Andersen i fortælling
og fællessang. Hun akkompagneres
af Roll Præstegaard.
Fredag den 25. september fejres Seniorklubbens 75 års jubilæum i forbindelse med høstfesten. Aftenen
vil indeholde festmiddag, musik ved
Henning Sørensen og festlige indslag ved »Lidt af hvert« fra 7kanten. Aftenen sluttes af med en
svingom til dem, der har lyst til det!
Der vil blive udsendt meget mere
info om de forskellige arrangementer til medlemmerne.

Sommernyt fra Kongeådal Borgerog Aktivitetsforening
Under normale omstændigheder
ville dette Sogneblad have været
fyldt med glade billeder fra en veloverstået byfest. Men vi har unormale omstændigheder. Så der blev
ingen byfest i år.

Vi håber, at vi efter sommerferien
kan komme rigtigt i gang igen med
alt det, vi gerne vil.
Vi har netop holdt bestyrelsesmøde,
hvor der kom en masse idéer frem
til aktiviteter i det nye Åhus. F.eks.
Halloween, juleklip, lanparty, videoaften med overnatning, blomsterbinding op til jul osv. osv. Vi
glæder os til at få sat strøm til alle
ideerne, og at corona-situationen
tillader det til efteråret.
Sæt et stort kryds i kalenderen!!
Næste byfest skal være uge 23 i
2021. Den 9.-12. juni 2021.
Bestillingerne på festtelte, borde,
stole og musik er flyttet til næste år.
Så vi er allerede i gang.
Åhuset
Der sker hele tiden fremskridt i
Åhuset. I denne uge (uge 25) tog
man fat på rengøringen indenfor, de
sidste lister m.m. skal spartles, fuges og males. Derefter bliver væggene malet 2. gang. Murerne har
taget fat på hjørnerne udvendigt.

Snart bliver køkkenet sat op. Det
bliver helt vildt flot.
Vi har hele tiden ment, som også
andre foreninger gør, at det er bedst
at gøre Åhuset til en selvejende institution, men efter et godt og konstruktivt møde med Esbjerg kommune, er vi kommet i tvivl om,
hvad der vil være det bedste for os.
Det bliver der nu arbejdet med.
Indvielsen af Åhuset må vente, til vi
må være mindst 200 personer samlet. Vi håber, det ikke varer for længe.
Hold øje med opdateringerne på
Facebook. Endnu engang tusind tak
til byggeudvalget og alle de frivillige, der har ydet en gigant-indsats,
for at få bygget det fine hus.
Spejderhytten
Snart er spejderhytten klar til at blive sat til salg. Se omtale andetsteds
i Sognebladet. Interesserede købere
skal indgive bud senest d. 15. august.
Vi håber, at Spejderhytten får et
godt liv et nyt sted. Siden 1989 har
den har været en rigtig god hytte for
Vilslev og Jedsteds spejdere og borgere.
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Landsbypedellerne
Landsbypedelordningen er desværre
ophørt. Landsbypedellerne har klippet græs ved spejderhytten, ved
Klinkebakkerne og ved det gamle
vandværk på Jedsted Klostervej. Vi
har ikke rigtig nogen løsning på,
hvad vi gør fremadrettet. Det ser jo
dog pænest ud, når græsset bliver
klippet de forskellige steder. Hvis
nogen vil hjælpe, vil det være helt
fantastisk.
Avisindsamling
Da vi ikke kunne holde byfest d. 13.
juni, samlede vi i stedet aviser. Aviserne giver en indtægt på tæt på
10.000 kr. pr. år. Vi vil derfor meget gerne have alle jeres aviser og
reklamer. Gem dem til os. En kæmpe tak til alle, der giver en hjælpende hånd hver gang.
God sommer til alle. Vi håber, vi
ses efter sommerferien til mere normale tider.
Vores kommende arrangementer:
15. august: Kl. 10.00 ved spejderhytten. Indkomne bud på køb af
spejderhytten åbnes.
29. august: Avis-indsamling
Venlig hilsen
Marianne Kømler
Kongeådal Borger- og Aktivitetsforening
Kongeådal Sportsforening
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Kirkegårdsvandring

Mandag den 31. august kl.19
Denne aften vil vi fokusere på nogle
af gravstenene fra området mellem
graverhuset og kirken.

Vi begynder på kirkegården kl. 19,
hvor vi går en tur og ser på gravstederne, inden vi går over i konfirmandstuen, hvor forskellige vil fortælle.
Desuden vil Ole Witte Madsen fortælle om nogle ældgamle sagn og
myter fra Vilslev sogn. Bl.a er der
historier om spøgelser, som Vilslevpræsten ikke kunne mane i jorden
og derfor måtte have hjælp af Farup
-præsten, og der er historier om
hekse, der har holdt sabbatter på
kirkegården.
Under hensyntagen til smitterisiko
og retningslinjer, vil der blive serveret kaffe og kage.
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Info fra brugsen
Nu er vi 3 måneder inde i coronaperioden, og vi har alle måttet agere
i en anderledes hverdag end tidligere. Der er blevet stillet krav til os
butikker vedr. rengøring af flader,
samt at der skal være håndsprit til
rådighed, samt en masse andre tiltag
for at sikre, at I kunder kan være
trygge, når I handler. Der stilles også krav til jer om at holde afstand,
afspritte hænder, når I kommer i
butikken. Jeg synes, at I som kunder
er rigtig gode til at overholde vores/
myndighedernes retningslinjer, så vi
som personale også er trygge ved, at
I kommer og handler.
Det vil vi gerne takke jer alle for.
Selvom samfundet mere og mere
åbner op, skal vi alle stadig overholde de regler, der er.
Hvordan går det så i butikken
med omsætningen?
Vi har de sidste 3 måneder ligget på
en fremgang på ca. 10%, og hvis vi
husker lidt tilbage, så er det faktisk
det, vi skrev ud til jer om, at det er
målet for, at brugsen har en fremtid.
Vi håber, I fortsat vil lægge en stor
del af jeres køb lokalt. I har bevist,
at det kan lade sig gøre.
Der er naturligvis solgt store mængder øl og sodavand, og vi er spændte på at se, nu hvor den store bom til
Tyskland igen er åben, om salget vil

falde tilbage til normalen - det vil
tiden vise.
Vedr. vores generalforsamling, som
vi ikke nåede at holde, forventer vi,
at den bliver gennemført i august
måned - mere herom senere.

Nyhed
Der er også kommet en nyhed i
brugsen. Vi har fået bibliotekspottet, med det kække navn Friendly
Frank op og køre, dvs. at I nu kan
hente og aflevere jeres biblioteksbøger hos os. Bogbussen kører ikke
mere hos os, så vi håber, at der er
rigtig mange, som vil benytte sig af
tilbuddet.
Vi nærmer os nu ferietiden, og det
betyder, at der vil være lidt mindre
personale i butikken. Vi vil derfor
prøve at aktivere de frivillige, som
har meldt sig på banen for måneder
siden. Vi vil bede om hjælp til vareopfyldning m.m.
Tak fordi I handler lokalt.
Tak fordi I passer på personalet.
Vi kan, hvis vi vil.
med venlig hilsen
3366
dagli`brugsen kongeådal
Uddeler
Klaus Thuesen
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Præstegårdens bihotel
I præstegården kan vi godt lide vilde bier. Mange
vilde biarter er i modsætning til honningbien truede. Derfor har vi sat et bihotel op. I bihotellet er
der plads til hulboende biarter af forskellige størrelser. Du er velkommen til at kigge ind i hotellet.

Bierne er ikke farlige. Det er ikke sikket, at der er nogle bier derinde, for vilde bier rejser ikke særligt langt. Og der skal være godt med mad til dem, der
hvor de slår sig ned. Hvis du kigger til højre for kirkegården ser du 4 roser,
der er særligt velegnede til vilde bier. Og på præstegårdens terrasse er der
vand til bierne og en pil, som de også rigtig godt kan lide.

Vilde bier er gode for vores natur. De bestøver mange forskellige planter. Og
vi håber, at der med tiden vil flytte mange forskellige bier ind i bihotellet.
Inde i vores præstehave har vi efterhånden mange forskellige planter og
blomster, og man må meget gerne gå en tur derinde—måske kan du få øje på
nogle forskellige bier i haven?
God fornøjelse.
Marie Louise og Ole
Læs mere om bihotel og vilde bier på planbi.dk
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Nyt fra forsamlingshuset
I sidste udgave af Sognebladet
skrev jeg:
I disse Coronatider sker der intet i
forsamlingshuset. Efter Banko onsdag d. 11. marts kom alle forbud,
og på meget kort tid var kalenderen
for aktiviteter i huset ryddet: generalforsamlinger, fester, banko, fællesspisning, loppemarked osv. Aflyst
eller udsat på ubestemt tid. Og sådan er det så lige nu, og hvor længe
det varer, er der ingen, der ved.
Sådan er situationen egentlig stadigvæk – og dog.
Der er i de seneste tre måneder sket
helt utroligt meget i og omkring vores forsamlingshus.

Op til jubilæet i november blev huset shinet op udvendigt, så vidt det
var muligt på den tid af året.
I bestyrelsen tænkte vi, at vi måtte
udnytte tiden med ro i huset til en
grundig hovedrengøring. Men, men
en kæmpe opgave for fem mennesker i bestyrelsen, der også har andre gøremål. Vi skrev derfor ud på
Facebook, om nogen ville hjælpe
os. Og så blev vi glade. Tænk at så
mange frivillige tilmeldte sig vores
arbejdshold:
”Bare sig, hvad vi skal gøre, og vi
gør det.”

Når vi søger folk til bestyrelsen,
siger rigtig mange: ”Nej tak, men
skal I have lavet et eller andet, så
sig endelig til, for det vil vi gerne
hjælpe med.”
Og vi fik da lige at se, at folk mener, hvad de siger. Aldrig har vi haft
så mange hjælpere på vores liste, og
alle har knoklet både i små og større
hold i tilbørlig afstand fra hinanden
og endda i flere omgange.
Der er blevet vasket, pudset, støvsuget, renset, fejet, luget, spulet, slebet og malet både inde og ude, så vi
mener, det er længe siden, huset har
været så rent.
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Tusind tak til alle, der har været aktive, og alle jer der har givet tilsagn
om at give en hånd en anden gang,
da det ikke lige kunne lade sig gøre
denne gang.
Se, det er FÆLLESSKAB, og hvilken glæde at opleve det, og hvad
det giver.
Vi har ikke blot fået et flot forsamlingshus, men også mange gode
snakke og mange gode grin samt
nærmere kendskab til personer i lokalområdet, man måske ikke tidligere havde snakket så meget med.

Også en stor tak til alle jer, der trofast klipper græs, river grus, styrer
hækklipning og i det hele taget holder øje med huset og dets omgivelser i hverdagen.
Der er stadig meget, vi i bestyrelsen, gerne vil sætte gang i for at forbedre huset, men nu tager vi det helt
roligt med det, der koster noget,
men venter og glæder os til igen at
få indtægter fra diverse arrangementer i huset.

Vores generalforsamling blev jo
aflyst i marts, men nu afvikler vi
den
TORSDAG d. 9. juli kl. 19.00
i den store sal og efter alle sundhedsforskrifter.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Vi venter spændt på, hvornår og
hvordan vi igen kan få gang i husets
normale aktiviteter, herunder Banko. Lige nu er det ikke muligt, men
vi håber at kunne annoncere genstart næste gang dette blad udkommer.
I mellemtiden opfordrer vi alle til at
følge udviklingen i pressen og på
vores side på Facebook: Vilslev
Forsamlingshus, hvor vi melder ud,
når der er nye tiltag.
Selv om vi må ses mere nu end tidligere, glæder vi os vist alle til at
kunne mødes som før, og jeg går
med en lille ide om og lyst til, når
det er muligt, at lave en stor gensynsfest i forsamlingshuset, hvor vi
kan fejre, at vi igen må mødes og
sige tak til alle dem, der har gjort
det nemmere for nogen eller alle i
lokalsamfundet at komme igennem
krisen. Vi kunne også fortælle hinanden om diverse oplevelser, vi har
haft i denne periode.
Nærmere detaljer har jeg ikke, men
hvis nogen mener noget om dette,
kan I altid kontakte mig.
Kirsten Blom
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Kokkens høje bede

Vilslev-kokkene har fået opsat højbede med diverse krydderurter, som de vil
bruge i kokkereringen. Det bliver spændende at smage kvaliteten af lokaldyrkede krydderier i retterne.

Kirstens bod på Vesterbyvej

Som nogen nok ved, er jeg god til at
gemme ting. Nogle gange sorterer jeg
dog i min gemmer og fylder kasser,
som skal med på markeder, og alle tingene gerne sælges. I år kan jeg så ikke
komme på marked, så nu har jeg lavet
min egen bod nede ved vejen, hvor vi
bor – Vesterbyvej 17 i Vilslev.

Jeg sælger meget forskelligt, og boden
bliver konstant fyldt op og ting skiftet
ud. Skulle nogen søge noget specielt,
så kontakt mig endelig. Måske har jeg lige det. Der er gang i salget, hvor penge kan puttes i postkassen eller overføres på mobil, og mange plukker flittigt
af salaten og persillen, som er gratis.
Jeg hygger mig så meget med det og får positive kommentarer og gode snakke
med lokale og forbipasserende, hvis jeg tilfældigvis er derude. På et tidspunkt
kommer der også tøj i boden, og hvis man vil prøve det, kan man bare komme
ind.
Kig endelig forbi. God sommer!
Kirsten Blom

