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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 Dagli’Brugsen
Kongeådal. Du kan også få sognebladet tilsendt som pdf via mail.
Anne Nicoline Clausen Sejerup er
ungdomsredaktør og kan kontaktes
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k.blom@pc.dk.
Ansvarshavende redaktør Ole Witte
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Kalendermøde
Husk kalendermødet i Vilslev præstegård søndag den 15. november
kl. 13.30-15.30 i præstegården eller
konfirmandstuen.
Alle er velkomne til mødet, hvor jeg
byder på en let forplejning. 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
2. november.
Ole Witte Madsen
Tlf. 25 89 41 90
om@km.dk

Næste deadline:
20. december 2020
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 Kasser er , Sanne Lønborg, holder styr på pengene.
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Gode nyheder fra sognet
Corona-virussen stjæler meget opmærksomhed og fylder så meget i fjernsyn og blade, at man kan blive helt syg og fortvivlet
over det. Derfor vil vi her i sognebladet også huske at fokusere på
de gode ting, vi får lov at mærke og opleve. I tilfældig rækkefølge
kan vi nævne:


Konfirmationen blev i første omgang udskudt til stor frustration for præst og konfirmander og forældre, men den 15. august blev konfirmationen endelig godt gennemført, og konfirmanderne fik sammen med deres forældre en dejlig dag
med varme og solskin og masser af flag og gaver.



Åhuset er (næsten) færdigt - og det bliver kanon flot. Spejderhytten er kommet på nye hænder, og klubhuset er brækket ned og har givet en fin udsigt for Åhuset.



Forsamlingshuset får igen mange henvendelser om udlejning, selvom nedlukningen ramte hårdt. Det trækker i mange
for at samles til fest og sociale arrangementer, og det kan vi
godt forstå.



Og så er der kommet nyt tag på den gamle skole, og det er
en fornøjelse, at de gamle bygninger holdes ved lige, så man
kan glæde sig over det, når man kører forbi.

Har du flere gode nyheder?
Tøv ikke med at dele dem på facebookgruppen for Kongeådal
Borgerforening - eller send de gode nyheder ind til Sognebladet.
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Big Mamma’s Kitchen

An African-Danish cooking program in Vilslev
This interview with Scholastica Solen is brought here in an English and Danish version for both Danish-speaking as not-Danish-speaking readers. In
our parish there are native Danes as well as so called new Danes and in this
article we meet a woman who has started a quite remarkable project.
Ole Witte Madsen

In the beginning of July I visited
Scholastica in her home in the big,
old house called Knoldgården
(Vilslevvej 68). Now she lives here
in Vilslev in this traditional, old
Danish house with her Norwegian
Husband and her 5 children, but her
life and story begins far, far away.
She was born in Kumasi-Ghana and
grew up in Kebbi State - Nigeria
(Spending all her childhood and a

greater part of her teenage years
there, where her father was a lecturer and her mother owned a restaurant called “Queen’s Restaurant”.
Scholastica lived in Nigeria from
when she was about 1 year to 16
years old and in that time she experienced her mother cooking traditional African food.
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When Scholastica visited Esbjerg,
Denmark for the first time in 2007,
there were only two foreign shops
with limited exotic ingredients, and it
was quite a surprise for Scholastica
who had to get used to using a lot less
spices and different ingredients than
she grew up with.

In 2012 Scholastica moved to Denmark (permanently) to live with her

now husband, even though those 6
years has passed by since she first
visited Denmark, a lot had not
changed and Scholastica still
couldn’t find all the spices she
needs. However, thanks to the internet, Scholastica is able to find and
get most of the ingredients she is
missing.
Natural aromatic spices are very

Some of the spices in the kitchen
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important to Scholastica’s way of
cooking, and she says she experiments a lot and even uses a lot of different African spices in traditional
Danish meals for example putting a
stick or two of Grains of Selim
(Negro Pepper/ Senegal Pepper) in
the very famous Danish sauce called,
brun sovs (brown sauce).

She watched BBC Food Network
and began cooking European food
from 2004, when she lived in Accra
- Ghana. Scholastica tells, her home
was always filled at weekends with
friends and relatives that enjoyed
her cooking and always came back
for more, that, coupled with her social media uploading of food pictures earned her the name “BIG
MAMMA’’. She says back in her
home country a ‘Big mamma’ is a
woman who cooks with love and
creativity and puts her feelings into
cooking delicious meals for a lot of
people.
Scholastica creates her own recipes
by adding new ingredients to traditional meals. Likewise, it comes
naturally for Scholastica to combine
recipes and ingredients from where
she came from and where she lives.
A traditional African understanding
of food is that food has “soul’’.
“You need to have a lot of love to
make good soul food’’ says Scholastica because, food needs to be
carefully prepared so that, every
single bite of the dish is enjoyable.

More spices

When Facebook live streaming was
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introduced, Scholastica started cooking live on her personal page which
gave her a growing number of follower and on the 10th of November
2017 she created and posted her first
FB live video on her new Facebook
page called Big Mamma’s Kitchen.
The page has grown to now having
13,909 followers. Her videos has a lot
of viewers (mostly around 1,000 and
up - the video with most viewers has
been seen 110,000 times, and is cooking of a lamb). She has viewers from
all around the world because she has
friends and family worldwide liking
and sharing her videos. She makes
her videos for fun for her friends and
family and many people writes to her
asking how to do this and that and
encouraging her to continue making
more videos, even making suggestions, thereby she learns from her
viewers as well, and it brings her
much joy to cook and communicate
with people from around the world.
Scholastica is currently working on
her own label for natural spices
which she says is named ‘’Yaya Spices’’.
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When her mother had her own restaurant, she did a lot of humanitarian work for people in her local
community, and Scholastica would
someday love to start a restaurant in
Ghana in her mother’s name and
continue that in honor of her mother. Also, she would like to publish a
book on her own recipes and spices.
Living in Vilslev, which really is a
small village for her, brings challenges because of the many unspoken rules in Danish culture but she
has grown to value friends and family more in this time. In Ghana
Scholastica, lived in a big city
where almost everything was fast
paced, her life now in a small Danish village is much calmer and she
takes time to reflect on life, being as
a wife, mother and a person in this
world.

You can find Big Mamma’s kitchen on Facebook and Scholastica is
always interested in visits and sharing tips and tricks in cooking good
delicious meals.

Big Mamma’s Kitchen

Et afrikansk-dansk madprogram i Vilslev
Dette interview med Scholastica Solem bringes på både engelsk og dansk,
så den kan læses af såvel dansktalende som ikke-dansktalende. Vort sogn
rummer både indfødte danskere og nydanskere, som de kaldes, og i dette
indlæg møder vi en kvinde, som har søsat et ganske særligt projekt.
Ole Witte Madsen

I begyndelsen af juli besøgte jeg
Scholastica i hendes hjem i det store,
gamle hus kaldet Knoldgården i Vilslev (Vilslevvej 68). Hun bor her i
Vilslev i dette traditionelle, gamle
danske hus med sin norske mand og
sine 5 børn, men hendes liv og historie tog sin begyndelse langt, langt
væk herfra. Hun blev født i KumasiGhana og voksede op i Kebbi State i
Nigeria, hvor hun tilbragte hele sin

barndom og en større del af sin ungdom. Hendes far var underviser og
hendes mor ejede restauranten
''Queen's Restaurant". Scholastica
boede i Nigeria indtil hun var ca. 16
år gammel, og oplevede i den tid sin
mor lave traditionel afrikansk mad.
Da Scholastica kom til Esbjerg for
første gang i 2007, var der kun to
indvandrerbutikker, og de havde
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kun et begrænset udvalg af eksotiske
fødevarer. Det kom som noget af en
overraskelse for Scholastica, der nu
måtte vænne sig til at bruge langt
færre krydderier og andre ingredienser, end hun var vokset op med.
I 2012 flyttede Scholastica for alvor
til Danmark for at bo sammen med
sin nuværende mand, men selvom der
var gået 6 år, siden hun første gang
besøgte Danmark, var der ikke meget

der havde ændret sig, og Scholastica kunne stadig ikke finde alle de
krydderier, hun havde brug for.
Takket være internettet er Scholastica dog i dag i stand til at finde og få
fat på de fleste af de ingredienser,
der mangler i butikkerne.
Naturlige aromatiske krydderier er
meget vigtige for Scholasticas måde
at lave mad på, og hun eksperimenterer meget – også når hun laver
traditionel dansk mad, hvor hun til-

Nogle af krydderierne i køkkenet
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sætter forskellige afrikanske krydderier, for eksempel krydderiet Grains
of Selim (også kendt som Negro Pepper eller Senegal Pepper) i brun sovs.
Allerede i 2004 da Scholastica stadig
boede i Accra-Ghana så hun madprogrammer på BBC Food Network og
begyndte at lave europæisk mad. Hun
fortæller, at hendes hjem altid var
fyldt med familie og venner i week-

enderne. De nød hendes madlavning
så meget, at de kom tilbage efter
mere, og at dette kombineret med
hendes aktiviteter på de sociale medier, hvor hun uploader billeder af
mad, har givet hende kælenavnet
''BIG MAMMA''. Scholastica forklarer, at i hendes hjemland er en
Big mamma en kvinde, der kokkererer med kærlighed og kreativitet
og lægger sine følelser i madlavningen for at skabe lækre måltider for
mange mennesker.
Scholastica skaber sine egne opskrifter ved at tilføje nye ingredienser til traditionelle måltider. Det
falder hende naturligt at kombinere
opskrifter og ingredienser, både derfra hvor hun stammer, og der hvor
hun bor i dag. Hun forklarer mig, at
en traditionel afrikansk forståelse af
mad er, at mad har "sjæl", og det
kræver en masse kærlighed at gøre
det godt. Mad skal være omhyggeligt tilberedt, så hver eneste bid af
retten er en nydelse.

Flere krydderier

Da det blev muligt at live streame
på Facebook, begyndte Scholastica
at lave mad live på sin egen profil
og hun fik en voksende følgerskare,
så den 10. november 2017 oprettede
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og lagde hun sin første FB-livevideo
op på sin nye Facebook-side kaldet
Big Mamma's Kitchen.

folk i lokalsamfundet, og Scholastica drømmer om en dag at åbne en
restaurant i Ghana opkaldt efter sin
mor og fortsætte hendes arbejde til
Siden er vokset til nu at have 13.855 ære for hende. Hun kunne også godt
følgere, og hendes videoer har som tænke sig at udgive en bog med sine
regel omkring 1.000 afspilninger eller egne opskrifter og krydderier.
mere (videoen, der er vist flest gange,
handler om at tilberede et lam og er At bo i Vilslev, som for Scholastica
blevet vist 110.000 gange). Seerne virkelig er en lille landsby, har vækommer fra hele verden, for Schola- ret en udfordring på grund af de
stica har venner og familie verden mange uudtalte regler i dansk kulover, der synes godt om og deler hen- tur, men tiden her har også betydet,
des videoer. Hun laver videoerne til at hun i højere grad er begyndt at
sine venner og familie, fordi hun sy- værdsætte venner og familie. I Ghanes, det er sjovt, og mange mennesker na boede Scholastica i en storby,
skriver til hende for at spørge, hvor- hvor næsten alt var tempofyldt. Lidan man gør dette og hint og tilskyn- vet her i en lille dansk landsby er
der hende til at fortsætte med at lave meget roligere, og hun tager sig tid
videoer og komme med forslag. Der- til at reflektere over livet og at være
med lærer hun også noget af sine see- kone, mor og et menneske i denne
re, og det bringer hende megen glæde verden.
at lave mad og kommunikere med
folk fra hele verden.
Man kan finde Big Mamma's kitchen på Facebook, og Scholastica
Scholastica arbejder i øjeblikket på at er altid interesseret i besøg og at
skabe sit eget mærke indenfor naturli- dele tips og tricks til at lave gode og
ge krydderier, som skal hedde ''Yaya lækre måltider.
Spices''.
Scholastica fortæller, at da hendes
mor havde sin egen restaurant, gjorde
hun en masse velgørende arbejde for
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Tak for opmærksomheden ved vores datters dåb
Søndag den 9. august blev vores datter døbt i Vilslev Kirke. Marie Louise
bar hende, jeg døbte hende, og Benedicte Witte Madsen tog imod dåbens tre
håndfulde vand med sit rolige væsen og smilende gemyt. Benedicte var iført
en dåbskjole, som Marie Louise havde syet af sin brudekjole. Efter gudstjenesten og dåben var der reception i konfirmandstuen med kaffe, te og Marie
Louises hjemmebagte cupcakes. Vi havde opfordret alle til at give et bidrag
til UNICEF, der er en organisation under FN, som arbejder med at hjælpe
børn i nød verden over. Der kom 1.200 kr. ind, som vi er meget glade for at
kunne sende videre til UNICEF.
Vi havde en dejlig dag med fest i haven for familie og venner i det meget
varme vejr, der heldigvis var krydret med forfriskende vindpust. Fra mandag
den 10. august til og med søndag den 8. november er jeg på forældreorlov. I
den periode varetages embedet af Elin Hjuler, som egentligt var gået på pension som sognepræst i Farup, men som gerne ville træde til i denne periode.

Med ønsker om en god sommer og et dejligt efterår.
Med venlig hilsen,
Ole Witte Madsen
sognepræst
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Lidt om årets gang hos Lykkebo……
Siden sidste skriv blev der sat tulipanløg på marken, så de kunne være klar
til pluk-selv i foråret. Grundet den
milde vinter var de ret hurtig til plukning allerede omkring april. Det var
igen en stor succes, og der var ikke
mange tulipaner tilbage på marken,
da sæsonen ebbede ud.

det blomsterne, så hvis det forholdsvis lune vejr fortsætter, er der stadig
mange knopper, som kan nå at udvikle sig. Så kom bare do………

Georginerne blev også sat tidligt i
forhold til andre år, og de voksede
godt og blev hurtig store, men men
men – det gjorde jo så også, at da vi
havde flere dage med voldsomt vejr i
juli, var det meget hårdt ved blomsterne, og flere at de store buske væltede, og det hele så herrens ud. Nå,
men i gang med at prøve at få dem
reddet ved noget opbinding, og der
har da også været livlig aktivitet på
marken blandt folk, som gerne ville
plukke en billig buket.
Vinmarken har der også været livlig
aktivitet i. Vi kan ikke prale af druerne i 2019, idet det jo var en kold
sommer modsat 2018. Men det lykkedes da alligevel for Leo og Olav
at fremstille en rosé, som var så heldig at få fine point til Dansk Vinskue den 5. september og præmieret
med en sølvmedalje. Det er åbenbart indenfor rosévine, Lykkebo er
bedst, for vi har tidligere modtaget
en bronzemedalje i 2013 for årgangen 2012.
Vi har jo allerede nu haft lidt natte- Pt. er druerne noget bagefter, hvilfrost, men det har heldigvis ikke ska- ket jo skyldes en kold, kold maj og
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så den forfærdelige juli måned med
regn, rusk og ikke meget varme. Men
nu nå vi jo se, hvornår druerne er klar
til at blive høstet her i løbet af oktober.
Vi mener selv her på Lykkebo, at vi
har kunnet mærke, at folk ikke rigtig
har været nogle steder i år pga. Corona. Der har nemlig været livlig aktivitet i den lille bod gennem hele sommeren.
Vi plejer jo ellers godt at kunne mærke de 3 ugers sommerferie, hvor de

Vilslev Vandværks
sidste vers...
Vilslev Vandværk synger nu på sidste vers. På den ordinære generalforsamling den 24. februar 2020
blev forslaget fra bestyrelsen om
nedlæggelse af Vilslev Vandværk
godkendt. Ifølge vedtægterne kræver en endelig nedlæggelse af vandværket en godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling eller en
ordinær generalforsamling næste
forår. Bestyrelsen har valgt den ekstraordinære generalforsamling, som
vil finde sted
Mandag den 5. oktober kl. 17:00 i
Åhuset v/sportspladsen

fleste er afsted på en eller anden ferie.
Men dejligt folk synes om vores ting
– det glædes vi over.
Vores egne helårskartofler har vi ikke
helt været tilfredse med (masser af
sorte huller i kartofler og deraf et
stort sorteringsarbejde), men det har
vi løst ved at hjælpe et par fra Hillerup med at sælge deres kartofter hos
os – det må være det der hedder en
”win-win situation” for os begge. Det
var lidt om aktiviteterne her fra Lykkebo.
Jane Andersen

Dagsorden
1) Valg af ordstyrer og referent
2) Nedlæggelse af Vilslev Vandværk efter bestemmelser i vedtægternes §9 og §13.
3) Opgørelse af vandværkets aktiver
og overførsel af disse til Gredstedbro Vandværk v. revisor Bjarne
Barsballe.
Indkaldelsen er husstandsomdelt i
Vilslev, og der vil ikke ske yderligere annoncering.
Vandværket vil være vært med en
øl/sodavand.
På vandværkets vegne
Jane Andersen
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Vilslev Forsamlingshus
Endelig d. 9. juli 2020 – med knap
fire måneders forsinkelse – kunne vi
afvikle Forsamlingshusets generalforsamling.
Med et pænt fremmøde og Helge Kristensen som dirigent blev alle punkter
i dagsordenen fremlagt og vedtaget af
de fremmødte.
Der blev rettet en stor tak til et godt
og konstruktivt samarbejde i bestyrelsen og alle Forsamlingshusets faste
hjælpere, som troligt tager sig af
græsslåning, hækklipning og meget
andet. Også en stor tak til de mange
frivillige hjælpere, der er trådt til, når
vi har bedt om hjælp til praktiske opgaver.
Ved valg af nye bestyrelsesmedlemmer måtte vi desværre sige farvel til
Anders Knudsen og Vera Jensen, der
ikke ønskede at fortsætte i bestyrelsen. Der lød også en stor tak til dem
for et godt samarbejde og en stor indsats i bestyrelsen. Vi takkede også
Arne Lauritzen for hans store indsats
som ene mand tilbage i Støtteforeningen.
Allerede d. 16. juli havde den nye
bestyrelse sit første møde, hvor vi
konstituerede os på følgende måde:
Formand: Kirsten Blom
Næstformand: Kim Hansen
Kasserer: Jens Peder Jessen
Sekretær: Joan Nørrevang
Diverse: Nanna Jørgensen
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1. Suppleant: Ingolf Simonsen
2. Suppleant: Jette Jørgensen
Som tidligere år fordelte vi også for
dette år alle faste opgaver mellem
os, så vi hver især har et eller flere
ansvarsområder at passe i hverdagen. Det fungerer så fint og er en
stor lettelse for alle. Desuden mødes
vi fast en gang om måneden til bestyrelsesmøde, og vi holder desuden
hinanden opdaterede på en tråd i
Messenger, hvor alle bestyrelsesmedlemmer kan skrive og læse hinandens beskeder.
Vi har også haft det første møde
med den nyvalgte bestyrelse for
støtteforeningen, og det tegner til, at
vi kan få et rigtigt godt samarbejde,
hvor vi kan støtte hinanden.
I bestyrelsen arbejder vi konstant på
at finde fonde, hvor vi kan søge
midler til nyanskaffelser til Forsamlingshuset. Men det er et stort og
besværligt arbejde, da næsten alle
fonde har øremærket deres midler
til helt specielle grupper i samfundet. Det er dog lykkedes os at få
fondspenge til nye kaffe- og tekander, som er indkøbt og taget i brug
til stor glæde for alle. Tak til Therkel Jørgensens Mindelegat for donationen.
Næste store ønske er nye borde og
stole, som er meget slidte og tunge
at flytte rundt på.

Efter at der er kommet gang i huset
igen – nærmest booket alle weekender frem til jul, er scenetæppet sat i
produktion igen, og vi har indkøbt
tre spritdispensere, så vi kan efterleve det coronatiltag.

To udgåede træer er blevet fældet ved
de to opkørsler. Stor tak til Nanna og
Jens Peder fra bestyrelsen samt Thomas Thomsen for flot arbejde. Vi har
fået tilsagn om hjælp til at få rødderne fjernet både fra disse to træer og
fra hækken ved busskuret.
Vi har besluttet, at vi ved samme lejlighed vil fjerne hækken fra den vestlige opkørsel til Forsamlingshuset og
hen til Vagn Haahrs hæk, da der er et
utroligt dårligt udsyn ved udkørsel til
Vilslevvej.
Der mangler således nu tre træer i
alléen ved den vestlige opkørsel, og
vi har besluttet at plante nye træer
der, så alléen igen bliver intakt. Lige
nu er vi ved at afdække, hvilke muligheder vi har, og hvad der er bedst.
Når Lokalarkivet er flyttet om i Åhuset, går vi i gang med en grundig oprydning og sortering på loftet, hvor vi
lige nu har vores fjernlager. Det skal
rykkes ind i arkivlokalerne, så det
fremover kan komme til at stå tørt,
godt og overskueligt.

Men med seneste udmelding om
restriktioner på antal forsamlede, er
der ikke lyse udsigter for opstart af
banko i nærmeste fremtid. Vi er i
bestyrelsen helt enige om, at vi naturligvis ikke starter det op igen, før
vi kan gøre det på fuldt forsvarlig
vis og efter alle forskrifter, samtidig
med at det skal kunne give os en vis
fortjeneste, så lige nu har det lange
udsigter, før vi ses til banko igen.
Kirsten Blom
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Info fra Brugsen
Vi har i august afholdt vores årlige
generalforsamling med de coronarestriktioner der skulle til. Der var
fremmødt ca. 35 personer, noget mindre end vi plejer, hvilket kan skyldes
flere ting. Bestyrelsen havde sløjfet
fællesspisningen og nogle ønskede
måske ikke at møde op pga. coronaen. Bestyrelsen blev genvalgt samt
Ole Witte Madsen blev suppleant.
På generalforsamlingen blev der debatteret flittigt omkring Brugsens
økonomi, hvor bestyrelsen ikke lagde
skjul på, at det er med en vis bekymring, vi ser fremtiden i møde. Den
primære udfordring ligger i store ITinvesteringer, som vi er pålagt fra
Coops side, alene vil udgifterne i år
stige til 250.000 kr. Der er ingen tvivl
om, vi i Kongeådal Brugs synes, at
det er en kæmpe byrde, Coop lægger
på så lille en butik, og at vi føler, det
vi får for pengene, ikke står mål med
det, vi har brug for. Men vi er forpligtede til via vores Franchise-aftale
med Coop at betale ift. vores omsætning.
Hvis vi skal komme igennem denne
investering på den lange bane kræver
det en omsætningsfremgang på 1,5 til
2 millioner, hvilket er 20% - 25%
fremgang, så der også er penge til
investeringer i butikken. Det er en
stor stigning i et lille samfund, hvor
mange jo i forvejen lægger deres daglige handel.
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Endvidere blev der snakket om vores nye tiltag i Coop-app’en, nemlig
Primekontoen, hvor man kan få ekstra gode fordele. Er du i tvivl om
hvorledes du kommer i gang, så
spørg blot personalet.
Da Danmark blev lukket ned, boomede salget af sodavand og øl i vores butik, og det var spændende at
se, om salget ville stoppe, når grænsen til Tyskland igen åbnede. Og vi
må erkende, at salget stor set stoppede samme dag, som Tyskland åbnede, desværre. Dåsecontaineren
bag brugsen er allerede blevet tømt
1 gang siden da.
Sidste gang kunne vi berette om et
nyt tiltag i Brugsen, nemlig bibliotek spottet, og vi kan se på reolen at
den flittigt bliver benyttet. Vi vil
også denne gang præsentere et nyt
tiltag i Brugsen. Nu kan du aflevere
dit tøj til rensning og give mor fri
fra vaskemaskinen. Flere har allerede benyttet sig af det.
Til sidst vil vi igen opfordre ALLE
til at lægge lidt mere handel i Brugsen, så vi forhåbentlig kommer
igennem de næste års investeringer.
Husk at Coronaen stadig spøger, så
pas på vores ansatte, så passer vi på
jer kunder.
med venlig hilsen,
dagli`brugsen kongeådal
Uddeler Klaus Thuesen

Ferieminder fra Vilslev i årene omkring 1960
Som dreng var jeg i flere år på sommerferie hos Selma og Erik Brok.
Selma var min faster.
Selma og Erik boede på Vilslevvej,
stik nord for præstegården, dengang
en firelænget gård med et kastanjetræ
midt på en pigstensbelagt gårdsplads.
Pigstenene fulgte med, som belægning, ind i hestestalden. Stuehuset
med de dengang buede ruder og hollandske kakler på væggene.
Selma og Erik var barnløse, så der

var ubegrænset frihed til at foreslå,
hvad vi skulle have til middag. Vi
spiste aldrig i køkkenet, men i spisestuen. Varm mad om middagen
og smurte madder om aftenen. Det
var meget anderledes, end jeg var
vant til.

Min daglige gang var langs åen, rettere sagt lige omkring Spangen. Her
kunne leges, fiskes og de mest dristige sprang i vandet fra broen.

Selma og Erik Brok foran stuehuset
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Var jeg ikke ved åen, var jeg sammen
med Jens Peter, der var lidt ældre end
mig. Jens Peter boede ikke langt derfra og gik til hånde hos Selma og
Erik. Og så var han klokkeringer. Ofte fulgte jeg med op i tårnet, hvor jeg
beundrende kunne iagttage hans
håndtering af det lange reb.

at den gav lyd, når døren blev åbnet,
købmanden, at der var kunder i butikken. Jeg husker, at der altid var
en god stemning. Købmanden
spurgte altid, spøgende/drillende til
gårsdagens fangst, og jeg, ærgerligt,
hovedrystende måtte kvittere. Mit
daglige besøg hos købmanden var
ikke for at drøfte det manglende
Fjernsynet, der dengang var i sin vor- fiskeudbytte, men posen med slik.
den, sendte en udsendelse herom med For 50 ører var der lige nok til at
titlen: ”Danmarks yngste klokkerin- fylde munden, så det rakte til tilbager”. Hvor Jens Peter befinder sig i geturen til gården.
dag, er jeg ikke vidende om.
Nu hvor min kone, Elin Hjuler, viJeg husker en sommer, hvor jeg var karierer for sognepræsten, er der rig
med Jens Peter i præstegården for at lejlighed til en tur ned til åen, for
vande blomster. Præsten var på ferie i slet ikke at tale om slusen, hvor de
det hellige land, kørende derned i et store drenge, voveligt, svømmede
gennem.
rugbrød (som jeg husker det!).
Det var også Jens Peter, der skulle - med tak for opfordringen til at forride hesten ud til diget, og jeg bagef- tælle lidt barndomserindringer fra
ter på cykel. Når leddet var forsvar- Vilslev.
ligt sat på, var det retur og nu begge
på cyklen.
Leif Lykke, Ribe
Når hesten var på græs - jeg så i øvrigt aldrig, at den blive brugt til landbrugsarbejde! - var det en daglig foreteelse, i en skinnende Opel Rekord, at
køre ud og se til hesten. Erik altid
med et par stykker brød i lommen.
Til ferieoplevelserne hørte også den
daglig tur hen til købmanden. Her
varslede en klokke, monteret således
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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 Dato Tid
Aktivitet
Ons 30/9 19
Dialogmøde med kommunen (s. 32)
Tors
Man
Ons
Ons
Man

1/10
5/10
7/10
21/10
26/10

Ons
Tirs
Tor
Søn
Ons
Fre
Lør
Søn
Man

4/11
10/11
12/11
15/11
18/11
27/11
28/11
29/11
30/11

Lør
Man

5/12
21/12

Tirs
Tirs

12/1
19/1

Lør
Søn
Tirs

6/2
7/2
23/2

Tirs

2/3

Generalforsamling, Kongeådal Husholdningsforening

9-12. juni

Byfest (s. 29)

17
14
14
19

HUSK at bestille blomsterløg (se bagsiden)
Generalforsamlings i Vilslev Vandværk (s. 14)
Rejseforedrag om Alaska og Youkun (s. 30)
Musikunderholdning v. Harmonika Banditterne (s. 30)
Foredrag om investering for begyndere (s 22)

14

Livet med en dement ægtemand (s. 30)
Fællesspisning i forsamlingshuset (s. 33)
19
Foredrag om tur til Vietnam (s. 22)
13.30 Kalendermøde (s. 2)
14
Lysbilledforedrag om den danske natur (s. 30)
18
Juleafslutning i Seniorklubben (s. 30)
9
Avisindsamling (s. 29)
Julemandsvækning (s. 29)
19
Reception på lokalhistorisk årbog (s. 34)
Julefrokost ved kokkene (s. 33)
Juletræsfest (s. 29)
17
19

Møde i Arbejdsudvalg for mindestenen (s. 24)
Foredrag om Julemærkehjem Fjordmark (s. 22)

17

Menu-samtaler og borddækning (s. 33)
Menu-samtaler og borddækning (s. 33)
Lav dit eget smørrebrød med et twist (s. 22)
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Kontakter i sognet
Kongeådal Husholdningsforening

Else Sig Kruse
41 28 77 11, elsesigkruse@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 Karl Johan Bendorff
thrane-bendorff@mail.tele.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
21

Kongeådal Husholdningsforening
2020 - 2021
Revideret program pga. Corona

Foreningens bestyrelse ser sådan ud 24. august 2020:
Else Sig Kruse (formand), Grethe Nielsen, Tove Vejrup, Karin M. Jessen, Linda Christensen, Jessy Harder
Medlemskort - Kongeådal Husholdningsforening
2020/2021
Gratis medlemskab i denne sæson
Navn

_______________________________________

Mandag d. 26. oktober kl. 19.00 i Åhuset
Foredrag om investering for begyndere
Else Sig Kruse vil for tælle om sine egne er far inger som begynder i investeringsverdenen, hvorfor man skal investere, og hvordan man kommer i
gang. Tag papir og blyant med, hvis du vil notere undervejs. Max 25 personer. Tilmelding senest 19. oktober til Grethe. Pris 50 kr.

Torsdag d. 12. november kl.19.00 i Åhuset
Foredrag om tur til Vietnam
Tove Vejrup for tæller og viser billeder fr a sin og sønner nes r ejse til
Vietnam, hvorfra Peter blev adopteret i 1999. De mødtes med Peters biologiske familie og blev inviteret hjem til dem på besøg. Max 25 personer. Tilmelding senest d. 5. november til Grethe. Pris 50 kr.
Tirsdag d. 19. januar kl. 19.00 i Åhuset
Foredrag om Julemærkehjem Fjordmark
Forstander Lasse Balslev fr a J ulemær kehjem Fjor dmar k fortæller om
arbejdet med de børn, der ikke er i trivsel. Max 25 personer. Tilmelding senest 12. januar til Grethe. Pris 50 kr.
Tirsdag d. 23. februar kl.17.00 i Åhuset
Lav dit eget smørrebrød med et twist
Denne gang er vores madaften lidt anderledes, vi laver smørrebrød med et
twist. Claus Christensen er kok. Max 25 personer. Tilmelding senest d. 16.
februar til Grethe. Pris 100.
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Generalforsamling i Kongeådal Husholdningsforening
Tirsdag den 2. marts 2021 kl. 19.00
Vi mødes i Åhuset til en hyggelig aften, hvor foreningen serverer smørrebrød. Husk en lille pakke (ca. 25 kr.) til fælles bankospil.
Lokale arrangementer foregår i Åhuset.
Programmet kan ses i Brugsen i Kongeådal og Gredstedbro + i Facebookgruppen Kongeådal Borgerforening (Jedsted/Vilslev).
Tilmeldinger til arrangementer skal ske til
Grethe Nielsen tlf. 20 48 60 49 – helst SMS
Kongeådal Husholdningsforening holdt
generalforsamling den 24. august i Åhuset.
Karen Skak Søndergaard trådte ud af bestyrelsen og fik en buket som tak for sin
indsats.
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Arbejdsudvalg for Knud Langs mindepark
I krydset mellem tre velbefærdede
veje i vores lille landsby står en mindesten over en mand, der engang
gjorde en verden til forskel for mange
hundrede personer i Darum, Hunderup og Vilslev.
Kører man ind i Vilslev ad Våesvej,
står mindestenen lige i synsfeltet,
hvor man enten må følge vejen venstre om ad Vilslevvej, dreje lidt til
højre ind til kirken eller blinke helt
om på Vesterbyvej.
Men måske har mange slet ikke bemærket mindestenen, for den falder
nemt i med den grønne skovbaggrund, da den efterhånden er trist grå
og grøn af tidens gang, vind og vejr.
Tager man sig tid til at gå hen til stenen, kan man læse, hvad der står, og
man kan desuden se, at fundamentet
er itu. Stensætningen rundt om mindestenen er i en mildest talt kedelig
forfatning. Noget må gøres. Så hvorfor ikke gentænke området?
Knud Lang
Lige nu står stenen som den har stået
siden, den blev opsat i 1953 af Darum, Hunderup og Vilslev sogne til
minde om Knud Lang, der er kendt
for at være en præst, der interesserede
sig for landbrug og bøndernes vilkår.
Han fik overtalt Margrethe von Rosenørn, som ejede Kjærgård Gods, til
at opløse stavnsbåndet allerede i 1786
- hele 2 år før det skete på landsplan.

Den daværende sognepræst i Vilslev og Hunderup var sandelig en
fremsynet mand!
Nu er der kun få bønder tilbage i
området. Ingen kan huske Knud
Lang som præst eller person; ingen
ved, hvordan han så ud. Der findes
få optegnelser af ham og om ham,
og så altså mindestenen i det velbefærdede kryds.
Knud Lang gik langt for at give sine
sognebørn mere frihed, og for det
skal han naturligvis mindes. Hans
navn står også på præstetavlen i kirken sammen med et par af hans sønner, der blev præster efter ham.

Mindestenen og anlægget er ikke
værdigt til at mindes, hvad Knud
Lang stod for og udrettede. Derfor
vil jeg med dette indlæg kalde til
samling i et arbejdsudvalg, der skal
skabe et mere indbydende område,
ja, måske endda ligefrem en mindepark.
Mindestenen står på Esbjerg Kommunes jord, men skoven lige bag
stensætningen tilhører Vilslev Kirke
og bestyres af menighedsrådet
(engang var der faktisk frugtplantage og køkkenhave i det stykke).
Jeg har længe ærgret mig over, at
mindestenen skulle være i så dårlig
stand, og at ikke ret mange i vores
område rent faktisk ved, hvem ste24

nen er til minde om. Man må kunne
gøre noget, tænkte jeg.
I juni 2020 kontaktede jeg Steen
Gelsing, som er landskabsarkitekt ved
Esbjerg Kommune, og han gav grønt
lys for, at vi gerne selv måtte restaurere mindesten og stensætning - og
naturligvis afholde udgifterne. Han
vil dog gerne have en mail om projektet, når vi er klar til at realisere
projektet.
Nu kunne det jo være nemt bare at få
mindestenen renset, fundamentet sat i
stand, og få stendiget repareret - og så
mene, at den ged dermed er barberet.

Nytænkning
Men hvorfor ikke tænke lidt videre? Stedet kunne blive en mindepark med nogle indbydende stauder og et par bord-bænkesæt på
græsstykket mellem skoven og
mindestenen, så man dermed inviterer folk til at sætte sig og mindes
alt det, som manden på stenen betyder. Og måske kunne der endda
afholdes en Knud Lang-festdag?
Idéer og ønsker er der nok af, men
uden en plan og penge sker der
intet. Derfor inviterer jeg alle interesserede til et møde, hvor vi drøfter, hvad der kan og bør ske. Alle
er velkomne. På mødet nedsættes
et arbejdsudvalg, der skal få ført
projektet ud i livet til glæde og
fornøjelse for alle i sognet.
Møde og udvalg
Mødet finder sted i Vilslev konfirmandstue tirsdag den 12. januar
2021 kl. 16.30. Her vil jeg præsentere nogle forslag, og vi nedsætter det arbejdsudvalg, der skal
konkretisere såvel renoveringen af
mindesten og stensætning samt
etablering af mindeparken.
Tilmelding skal ske til Ole Witte
Madsen senest den 5. januar på
om@km.dk, tlf. 25 89 41 90
Klik ind på hjemmesiden og se
flere billeder:
Teologiogkultur.weebly.com
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Anmeldelse af Torben Brammings bog
Torben Bramming var i oktober 2019
aktuel med bogen Hver by har sin
heks - bind 1, der derved lover en 2'er. Bogen er skrevet som erindring,
bagudskuende, af en sognepræst i Ribe, der efter mange overnaturlige
hændelser og kampe i Ribe har trukket sig tilbage til en anonym tilværelse i Esbjerg. Bogen består af 8 historier, der hver handler om nogle overnaturlige fænomener.

liggende kirker, og man kan overveje, om der ligger en tanke bag i forhold til, hvilke kirker, der nævnes
og hvilke, der ikke gør. Selv studser
jeg lidt over, at Vilslev kirkegård
nævnes som et sted, hvor der har
foregået heksesabbat (s. 178). Ingen
af de lokalhistoriskinteresserede
herude kender noget til det. Nuvel,
det gør ikke bogen mindre spændende. Selvom man til dagligt - måske - afviser hekse, vampyrer og
spøgelser, så er det altid spændende
med et godt gys - og det får man her
i Ribe og omegns historiske rammer.
Kritik
Det er som om, bogen mangler en
sidste korrekturlæsning, og der er
nogle stavefejl undervejs bl.a. at
den navnkundige Evald Tang Kristensen pludseligt hedder Sørensen
til efternavn (s. 41). Layoutmæssigt
kunne man have ønsket en anden
opsætningen af brødteksten.

Historierne
Torben Bramming tager udgangspunkt i sit virke som sognepræst i
Ribe, og bosiddende i det historiske
hus, Taarnborg. Man kommer virkeligt levende og medrivende rundt i
Ribes gader og domkirkens mange
rum, og så kan man jo overveje, om
bogen faktisk er en turistguide forklædt som gyserhistorier? Desuden
kommer man også ud til de omkring-

Disse kritikpunkter ødelægger dog
ikke bogens fortællinger. Folmer
Iversens flotte billeder krydrer bogens historier på en god måde.
Fakta
Bogen er på 196 sider, og koster
199,95 kr. i Bog&Ide.
Ole Witte Madsen
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Godt sammenhold - når strømmen går!
Tirsdag den 8. september omkring kl. 17 gik strømmen i en del af sognet, og
en del blev nok noget bekymret for, hvordan man skulle få opvarmet modermælkserstatning eller lavet aftensmad eller malket køer.
Nogle gik straks på facebook - ind på Kongeådal Borgerforening - for at finde ud af, hvad der var sket.
Det stod hurtigt klart, at strømsvigtet var omfattende og ramte mange. Normalt ville sådan noget have affødt en mængde vrede kommentarer og sure
opstød, men da man fandt ud af, hvad der var sket, var der langt flere bekymrende beskeder om, hvorvidt personen var kommet til skade og beroligende om, at tingene nok skulle løse sig.
Hvor er det rart igen og igen at se, at man bekymrer sig for hinandens ve og
vel og ikke straks farer i flint, selvom noget kommer på tværs. Måske er det
en styrke ved et landsbysamfund, at vi er så få herude, at vi er afhængige af
hinanden og derfor også tænker på hinandens liv og helbred.
Ole Witte Madsen

Efterårsnyt fra Kongeådal Borger- og Aktivitetsforening
Desværre ser det ud som om, at efteråret også bliver en stille tid. Der er
kommet besked fra Esbjerg Kommune om, at vi skal begrænse sociale arrangementer. Vi holder vejret og håber, at alt snart bliver normalt igen. Vi håber, at i det mindste julemandsvækning og juletræsfesten i december kan
gennemføres.
Status på spejderhytten
Spejderhytten blev solgt ved en budrunde d. 15. august. Vi er rigtig glade
for den interesse, der var for hytten.
Det blev Poul Erik Christensen, der
vandt budrunden.
Poul Erik har lige siden forberedt flytningen, og forleden blev spejderhytten
med hjælp af to store kraner flyttet til
sin nye adresse på Jedstedvej. Man
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kan se billeder af den spektakulære
flytning på Ryk Ind Ribes hjemmeside. Det er en stor lettelse – også for
os i bestyrelsen – at flytningen gik
godt, og at spejderhytten nu kan gøre
gavn et nyt sted. Det er nemlig en
rigtig god hytte.
Status på Åhuset
Sognearkivet er ved at være klar til at
flytte fra forsamlingshuset om i Åhuset. Det bliver virkeligt spændende,
når arkivet er flyttet. Det vil uden
tvivl give ekstra liv i huset. Beplantning af læbæltet ved Åhuset vil starte sidst i oktober. Det giver
lige det sidste til, at projektet er fuldendt.
Vi er ved at se på, hvordan det fremadrettede vedligehold af Åhuset kan
foregå. Vi håber, at der er nogle borgere evt. seniorer som i fællesskab vil
sysle med at holde omgivelserne i
orden samt se efter, om Åhuset er i en

god og ryddelig stand efter diverse
aktiviteter. Der vil af bestyrelsen
blive nedsat en separat arbejdsgruppe på 5 personer, som tager sig af
driften og udlejningen af Åhuset.
Dette skal ske i samarbejde med
frivillige, som har tid og lyst til at
give en hånd med, så vi får et velfungerende medborgerhus.
Som frivillig vil der ikke være nogle forpligtigelser, men der vil af og
til være brug for ekstra hænder for
at få det til at lykkes.
I bestyrelsen grubler vi over, hvordan vi kan få huset indviet. Vi udfordres af covid-19, men vi håber,
vi finder en løsning.
I skrivende stund er der stadig en
del småting, som vi er i gang med at
få på plads. Når først udenomsarealerne er færdige, bliver det hele super flot.
Åhuset har overtaget det fine gamle
porcelæn,
som
brugsen har lejet ud
i en menneskealder.
Det er hentet over,
vasket og stillet fint
på plads i det nye
køkken.
Fodbolddrengene
har testet omklædningsrummene og
er meget begejstrede. Mødelokalet er
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også blevet testet. Det er bare sådan er det derfor vigtigt, at byens børn
et godt rum.
er medlemmer af Kongeådal Sportsforening.
Lige fra begyndelsen har det været
hensigten, at Åhuset skal være vores Derfor vil vi fra i år også sælge
allesammens samlingssted til socialt KSF-medlemskort til børnene i
samvær og aktiviteter. Kun fantasien Vilslev og Jedsted.
sætter grænser for, hvad der kan arrangeres i huset. Så kreative forslag Vi håber, at alle børn i Vilslev og
til foreningsaktiviteter modtages me- Jedsted må blive medlemmer af
KSF.
get gerne.
Vi håber inderligt, at der vil være
masser af liv i og omkring Åhuset.
Jeg kan kun gentage, hvad jeg har
sagt masser af gange: Det er helt utroligt flot, at frivillige og håndværkere
fra Vilslev og Jedsted ved fælles
hjælp har kunnet bygget sådan et flot
hus. Det er simpelthen imponerende.
Endnu engang tusind tak til alle, der
har givet en hånd med.

Salg af blomsterløg
Vores blomsterpiger, Inge og Heidi,
sælger forårsløg som led i deres
pengeyngelprojekt. Se omtale andetsteds i bladet.

Salg af medlemskort
Traditionen tro kommer vi rundt i december måned for at sælge medlemskort til borgerforeningen, KBA. Medlemskab af borgerforeningen er husstandsmedlemsskaber.

Husk at sætte et stort kryds i kalenderen!!

Inden længe skal Kongeådal Sportsforening, KSF, til at bruge Åhuset
rigtigt til sine aktiviteter. For at få
lokaletilskud til aktiviteterne er det
en betingelse, at deltagerne er medlemmer.

Marianne Kømler
Kongeådal Borger- og
Aktivitetsforening (KBA)
Kongeådal Sportsforening (KSF)

Da vi særligt har planer for mange
børneaktiviteter (Halloween, juleklip,
lanparty, videoaften med overnatning,
blomsterbinding op til jul osv. osv,)
29

Vores kommende arrangementer:
28.11.20 Avisindsamling
29.11.20 Julemandsvækning
21.12.20 Juletræsfest

Næste byfest skal være uge 23 i
2021. Den 9.-12. juni 2021.
Venlig hilsen

Nyt fra Vilslev og Omegns Seniorklub
Fejringen af Seniorklubbens 75 års jubilæums- og høstfest den 25. september måtte desværre aflyses i sidste øjeblik på grund af de nye Covid-19 restriktioner.
Som situationen udvikler sig, er afviklingen af de kommende arrangementer
lidt usikker, men pt. prøver vi at gennemføre dem.
Onsdag den 7. oktober kl. 14 er der lagt op til et spændende rejseforedrag
ved Kirsten og Jørgen Rasmussen, der vil fortælle og vise film af deres tur
gennem Alaska og Yukon, hvor de bl.a. mødte bjørne, ørne og rensdyr i den
enorme vidtstrakte natur.
Onsdag den 21. oktober kl. 14 er der musikalsk underholdning ved Harmonika Banditterne der præsenterer festlige indslag og god harmonikamusik.
Anja Holst besøger os den 4. november kl. 14, hvor hun åbent fortæller om
livet med en demensramt mand. Hendes mand, Frank, fik konstateret demens i en ung alder.
Der har været en artikelserie om parret for et års tid siden i JydskeVestkysten.
Onsdag den 18. november kl. 14
er der lysbilledforedrag ved naturfotograf og forfatter Søren Ervig.
Han vil fortælle om spændende og
medrivende oplevelser i den danske natur.

Sæsonen sluttes af fredag den 27. november kl. 18, hvor vi som noget nyt,
og som afslutning på jubilæumsåret, har et musikalsk arrangement.
Det er sangerinden Lotte Riisholt der gæster os med et musikalsk juleshow.
Nærmere oplysninger om dette arrangement udsendes til vores medlemmer.
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Invitation til dialogmøde
Kære lokalråd
Vi har fået følgende invitation fra
Kommunen vedrørende mødet, vi
drøftede kunne afholdes på Gredstedbro Hotel. Kommunen har nu i dialog
med mig fastlagt en dato. Jeg håber, I
kan den fastlagte aften.
Hvis datoen slet ikke passer jer, bliver der efterfølgende afholdt møder i
andre områder, hvor I evt. kan deltage (5/10, Guldager Forsamlingshus,
kl. 19; 6/10, Sneum-Tjæreborg Fritidscenter, kl. 19). Det er åbent for
alle at deltage. Jeg tænker, det er vigtigt, at vi får folk med fra vores lokalområder (udover os selv) til mødet i
Gredstedbro.
Kommunen skriver:
Kære Lokalråd Ribe Nord
D. 30 september vil der på Gredstedbro Hotel kl. 19 blive inviteret til en
dialog om:
1.
Esbjerg Kommunes målsætninger på landdistriktsområdet fra Vision
2025, Planstrategi 2022-34 og fra den
kommende landdistriktspolitik

2.
Den nye bystruktur som Plan
& Miljøudvalget tog stilling til den
16. juni (på baggrund af et statsligt
krav om strategisk landsbyplanlægning)
3.
Idékataloger som en opdatering af landsbyplanerne
4.
Sektorplanlægning som et
styringsværktøj
Vi ser gerne at I inviterer de borgere
som bor i jeres lokalrådsområde,
f.eks. via Facebook el. opslag på
mødesteder, for at vi netop kan skabe en god og konstruktiv dialog om
de tiltag der i mere eller mindre
grad vil berøre lokalområderne.
Andre lokalråd og borgere er selvfølgelig velkommen til at deltage i
dette møde, men der vil være særlig
fokus på det, som berører jeres område.
Vi glæder os til at se jer.
Venlig hilsen
Kasper Friis Bavnbæk
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Ja, vi er her stadig og vil også gerne hjælpe med en ny fest i fremtiden. Vi
har været covid19-lukket mere eller mindre
Vi laver gerne mad ud af huset. Ring gerne til Jens eller Preben vedr. dette f.eks. julefrokost. Vi laver også specialtilbud.
Sæt kryds i kalenderen
Vi holder julefrokost i Vilslev Forsamlingshus
Lørdag d 5/12 (hvis det kan lade sig gøre af hensyn til covid-19)
Vi vil lave et arrangement med menu-samtaler og forslag til bordopdækning
lørdag 6/2 samt søndag 7/2 2021. I bedes ringe og aftale hvilken tid, der passer jer bedst. Træf Jens på 28708227 eller Preben på 50533667.
Husk at bestille reservation af huset / salen hos Kim på Vilslev forsamlingshus’ hjemmeside samt 75431571.
Vi vil gerne holde fællesspisning i oktober, hvis det kan lade sig gøre, evt.
med begrænset tilmelding på f.eks. 65-85 personer. Håber det kan lade sig
gøre. Mere om dette følger så snart, det er muligt (der vil blive lagt liste om i
Brugsen med tilmelding, som vi plejer). Samtidig vil vi gerne opfordre til at
følge os på facebooksiden Vilslev Kokken Vilslev Forsamlingshus. Her vil
også bliver lagt ja tak tilbud f.eks. Stjerneskud, som vi havde i sommer med
stor succes.
Vi snakker om evt. at lave dette til Mortensaften tirsdag d. 10/11
Venlig hilsen
Jens og Preben
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Hjælp os med at begrænse coronasmitten

Kære foreninger
Smittetallet i Esbjerg Kommune stiger, stadigt flere konstateres smittet med
COVID-19. Der er brug for, at vi alle gør, hvad vi kan, for at begrænse smitten, og derfor skriver jeg til jer.
Jeg ved, at I allerede har stort fokus på at følge myndighedernes retningslinjer om corona i hverdagen i jeres foreninger, men i øjeblikket er der brug for,
at vi alle skærper opmærksomheden endnu mere.
Foruden de konkrete retningslinjer, som gælder for jeres aktiviteter, er der
grund til at minde alle foreningens medlemmer om de generelle råd:
Beskyt dig selv og andre
Vask hænder tit, eller brug håndsprit
Host eller nys i ærmet
Begræns fysisk kontakt
Vær opmærksom på rengøring
Hold afstand – bed andre tage hensyn
Samtidig vil jeg bede jer overveje nøje, om I kan aflyse eller udsætte fester
og andre sociale arrangementer, hvor mange mennesker mødes. Vi skal naturligvis overholde de gældende grænser for antal forsamlede, men selv hvis
et foreningsarrangement holder sig inden for dette antal, kan det give anledning til smitte. Derfor opfordrer jeg til, at I så vidt muligt kun samles, når det
er nødvendigt, og at samlingerne sker i mindre, faste grupper.
Hvis vi står sammen, kan vi bremse smitten.
Venlig hilsen
Arne Nikolajsen
Direktør
Telefon
76 16 16 16
www.dinsundhed.esbjergkommune.dk
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Støtteforeningen for Vilslev Forsamlingshus
Støtteforeningen har ligget stille et
stykke tid på grund af Covid-19
m.m., og det har medført en næsten
uoverskuelig ophobning af effekter i
Brugsens nordlige fløj. Vi er nu gået i
gang med at gennemgå effekterne
med henblik på at starte op i maj
2021 med et loppemarked.

Der vil ikke blive afholdt arrangementer i 2020, da vi ikke finder det
forsvarligt i disse pandemitider, dvs.
at hobbyudstillingen i november også
er aflyst. Udstillerne der har været
med de sidste par år vil blive orienteret snarest om aflysningen. Mon ikke

vi i foråret 2021 er ved at være så
meget ude af krisen, at det langt om
længe kan lade sig gøre igen? Vi
krydser fingre.
Den nye bestyrelse har afholdt sit
første møder og lægger op til en ny
loppestrategi. I fremtiden bliver det
sådan, at effekter til loppemarkedet
skal afleveres den første søndag i
hver måned i skur et bag ved
Brugsen, vi vil så den følgende dag
sortere og gennemgå de indkomne
effekter og flytte dem over i Brugsens nordlige fløj, således at Claus
og Brugsen ikke kommer til at

Den nye bestyrelse i Støtteforeningen for Vilslev Forsamlingshus, fra venstre er det Karl Johan Bendorff (formand), Ervin Hansen (kasserer) og Erna Horn (sekretær).
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mangle plads i skuret i fremtiden, dette gælder fra oktober 2020!!!

så kontakt en af os, så finder vi ud
af noget.

Vi henstiller til at man ikke bruger os
som en slags genbrugsplads, forstået
på den måde, at effekterne skal have
en kvalitet, der gør dem egnet til et
loppemarked, og ikke noget vi bare
skal fragte videre til genbrugspladserne. Skulle nogen af jer have brug for
en akut aflevering, kan man i nødstilfælde kontakte enten Karl Johan eller
Ervin og lave en aftale, Karl Johan på
tlf. 41315262 og Ervin på tlf.
42926509.

Hobbyudstillingen r egner vi med
skal køre videre som hidtil. Vi håber på at få nogle af de tidligere udstillere med, plus nogle nye. Har du
lyst til at udstille og evt. sælge nogle af de ting, du går og hygger dig
med at lave derhjemme, så lad os
høre fra dig. Eller kender du en, der
går og laver noget spændende, så
prøv at få vedkommende til at henvende sig. Vi vil selvfølgelig også
selv gøre en indsats for at finde mulige udstillere.

Loppemarked i Brugsen
Som noget nyt agter vi også at afholde fremtidens loppemarkeder i Brugsens nordlige afdeling. Vi er gået i
gang med at gøre lofterne rene og
regner med i løbet af efteråret at få
anbragt de forskellige ting samlet i
kategorier på nogle af forsamlingshusets gamle borde.

Nye ideer!
Har du en god ide til nogle nye tiltag så kom bare med dem, så vil vi
tage dem op på et møde.

Datoerne for næste års arrangementer vil blive endelig fastlagt på et
møde hos Ole Witte Madsen søndag
den 15. november kl. 13.30, hvor
Møbler og større ting vil vi beholde alle foreninger gerne skulle melde
på den nederste etage. Skulle pladsen datoer ud for næste års aktiviteter.
blive for trang, vil vi på selve loppedagen supplere med telte udenfor. Vi I hører fra os igen!
tror, at vi på den måde får et bedre og
mere overskueligt loppemarked, hvor
På vegne af Støtteforeningen
arbejdsindsatsen vil blive delt ud over
Karl Johan Bendorff
en længere periode.
Vil du hjælpe?
Nu vi snakker arbejdsindsats, så har
forsamlingshusets bestyrelse lovet at
bakke os op, men er der andre, der
kunne have lyst til at give en hånd
med bare en eftermiddag eller en dag,
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Bid 1 og Andreas Vinther

Dette billede er fra slutningen af
1970’erne, på det tidspunkt havde
Henry Ditlevsen og undertegnede kastet sig ud i fotolivets dengang ikke
så lette teknik. Det var sort-hvid film,
vi selv fremkaldte, hvorefter man
skulle i mørkekammeret og producere
billederne styk for styk. Et meget
møjsommeligt arbejde i et lille lokale,
som regel kun oplyst af en svag rødeller grønfarvet pære, et lokale fyldt
med dampe fra fremkalderen, eddikesyren (stopbad) og fixervæsken. Det
lille lokale var i skunken på Darumvej 22, der jo var Henrys barndomshjem.

(Jedsted) Spang. Her kunne man
stoppe Kongeåens vand og lede det
ud i et net af kanaler i marsken,
hvorfra man så igen kunne overrisle
markerne og på den måde skabe
grundlag for den livsvigtige hø, som
udgjorde en stor del af vinterfoderet
til landmandens dyr.

Tilbage til billedet. Det er jo fra stemmeværket
nedstrøms
Vilslev

Som barn var det spændende at
komme ind i huset og se malerier og

Huset, hvor slusevagten opholdt sig,
kalder vi jo nu Bid 1. Det er noget
lystfiskerne har døbt den. De har
brugt den til at søge ly for vejr og
vind og til at spise deres madpakker
i. En af slusevagterne var den lokale
multikunstner Andreas Winther.
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digte som Andreas havde påført væggene. Desværre er alt dette for længst
gået tabt, er der mon nogen, der skulle ligge inde med et fotografi af herlighederne?

Der var også et digt hvor han beskriver viben og andre fugles fouragering i marsklandskabet, men den
har jeg lykkelig glemt. I alt mener
jeg at der var 4 vers.

Denne vinterdag tog jeg dog af en
eller anden grund et billede af de to
sidste digte, der svagt kunne ses på
den indvendige sydvendte gavlvæg.

Der var også et stort maleri på væggen mod øst, det forestillede en situation fra det gamle testamente,
nemlig der, hvor slangen i Edens
Have lokkede Eva og Adam til at
spise et æble fra Kundskabens Træ,
hvorved mennesket (menneskeheden) mistede det evige liv.

Jeg dage og nætter her har tilbragt
I regn i storm og i kulde
Dog var min ensomme slusevagt
Det bedste man gav mig til fulde
Om kulden end rysted min svage krop
Jeg tænkte ei tanken at holde op
Her fandt jeg den fred jeg søgte
Den livskraften hos mig forøgte
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Så kan vi undres over, hvorfor Andreas har valgt at skildre netop denne episode i menneskets ”historie”.
Med venlig hilsen
Karl Johan Bendorff

