
  

 

Sognebladet 

for Vilslev og Jedsted  
Januar - Februar - Marts 2021 (nr. 18) 

Vi flytter os fra gamle steder.  
Kriser lærer os at gå ad nye veje.  
Vi lærer at omgås på nye måder. 

Livet bliver godt igen.  
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Bladet udkommer 4 gange årligt og dækker perioderne:  

januar - februar - marts    (deadline 20. december) 

april - maj - juni     (deadline 20. marts) 

juli - august - september   (deadline 20. juni) 

oktober - november - december   (deadline 20. september) 

Trykning foretages af Hans Thiim i Bramming. Udgiften til bladet dækkes 
af private bidrag og de lokale foreninger og forretninger. Bidrag indbetales 
til KBA’s konto: reg.nr.: 5971 konto: 8002757 Kasserer  Sanne Lønborg 
holder styr på pengene.  

Næste deadline:  
20. marts 2021 

 
Indlæg sendes til  

Ole Witte Madsen på om@km.dk  

Sognebladet er gratis og kan læses 
online på www.kongeaadal.dk og på 
facebookgruppen Kongeådal Bor-
gerforening (Jedsted/Vilslev).  
 
Bladet trykkes i 100 eksemplarer, og 
man kan hente et i Dagli’Brugsen 
Kongeådal. Kontakt os, hvis du vil 
have sognebladet som pdf via mail.  
 
Anne Nicoline Clausen Sejerup er 
ungdomsredaktør og kan kontaktes 
på tlf. 28 41 50 39, aseje-
rup@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.  

Forsiden:  
Spejderhytten flyttes - og vi flyttes 
også, om vi vil det eller ej. Nogle 
gange af lyst, andre gange af krise. 
Mon ikke krisen har flyttet os nye 
steder hen?   

Om sognebladet for Vilslev og Jedsted 

Vil du anmelde en bog?  

På side 18 i sognebladet kan du læ-

se en boganmeldelse af det evige 

emne om forholdet mellem forældre 

og teenagere. Har du lyst til at skri-

ve en boganmeldelse til sognebla-

det? Det kan være, du har læst en 

bog om et emne, der er alment gæl-

dende eller som rammer lige ned i 

vores lokale samfund?  

 

Kontakt redaktionen og hør mere.   
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Vi gik ind i 2020 med et lille overskud fra sidste års bidrag, og det er godt at 
bygge videre på. Som det ses i regnskabet, går vi også ud af 2020 med et 
pænt overskud; og det er jo rigtig fint, at det forholder sig sådan. Fra januar 
2021 bidrager foreningerne med 642,86 kr. for et år.  
 
Sognebladene har i 2020 været på flere sider end i 2019. At bladet vokser, er 
såmænd en god ting, for det vidner om, at der kommer flere og længere ind-
læg og artikler, omtaler og annoncer i bladene; og det vidner om større inte-
resse for at bruge lokalbladet.  
 
Man kan også se, at bladene hurtigt bliver taget, når de er blevet lagt om i 
Brugsen. Bladet bliver også læst flittigt på internettet. Jeg deler det på face-
bookgruppen for Kongeådal Borgerforening, og det lægges op på hjemmesi-
den kongeaadal.dk, hvor der også ligger udgaver af det ”gamle” / forrige 
sogneblad, som Roll Præstegaard stod for.  

 
Ole Witte Madsen 

Sognebladets regnskab for 2020 

 Dato Postering  Indtægt Udgift 

19.02.20 Trykning tilbageført 19/2             414,00 kr.    

18.02.20 Tryk           1.035,00 kr.  

14.04.20 Tryk           1.035,00 kr.  

13.07.20 Tryk               920,00 kr.  

19.11.20 Tryk           1.150,00 kr.  

28.01.20 Vilslev forsamlingshus             500,00 kr.    

30.01.20 Vilslev kirkekasse             500,00 kr.    

31.01.20 Vilslev og Omegns Seniorklub             500,00 kr.    

13.02.20 Jedsted Grandelaug             500,00 kr.    

28.01.20 Privat donation              200,00 kr.    

  KBA             500,00 kr.    

  KSF              500,00 kr.    

17.11.20 Husholdningsforening             642,86 kr.    

19.11.20 Jedsted Grandelaug             642,86 kr.    

25.11.20 Privat donation              300,00 kr.    

10.12.20 Vilslev Forsamlingshus             642,86 kr.   

        

  I alt          5.842,58 kr.         4.140,00 kr.  

        

  Resultat i alt          1.702,58 kr.    
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En efterårsdag i oktober 2020 be-
søgte jeg Tobias Caspersen. Han 
bor på Vesterbyvej 37 med sine for-
ældre, Anni og Claus, samt sin sto-
rebror Jesper, storesøster Stine og 
tvillingsøster Sofie. Tobias går i 8. 
klasse og skal på efterskole efter 
sommerferien.  

 
Han er ung i Vilslev og har en gan-
ske særlig hobby: Han bruger nem-
lig meget tid på at gå rundt på mar-
kerne omkring sit hjem for at søge 
efter gammelt metal i jorden. Det er 
ikke en udbredt hobby, og Tobias 
kender kun én anden på hans alder, 
der kan lide at bruge fritiden med 
metaldetektor.  
 
Egentlig begyndte hobbyen for om-
kring 3 år siden, da en kammerat 
viste ham nogle gamle ting, og To-
bias blev nysgerrig efter at vide me-

re, så han gik i gang med at se vide-
oer på youtube, og snart blev han 
fanget af lysten til at anskaffe sig en   
metaldetektor og se, om han ville 
kunne finde nogle unikke ting i den 
sorte, vestjyske muld.  
 
Personligt får han forskellige ting 
ud af at gå en tur med metaldetekto-
ren i hånden, bl.a. frisk luft og en 
større viden om fortidens lokalhi-
storie især lige omkring hans hjem.  
 
Det viser sig, at Tobias har helt styr 
på, hvor der i fortiden har ligget 

”Min hobby er at gå med metaldetektor” 
 
Af Ole Witte Madsen  

Tobias viser stolt sin store samling 
af metalfund og sten frem. 

Bevæbnet med detektor og spade, 
så han kan grave historien op.   
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ejendomme fra især jernalderen, 
men også hvor nazisterne havde en 
heste-skyttegrav og øvelsesskyde-
bane under Anden Verdenskrig. 
Han har nemlig fundet metalgen-
stande fra jernalderen (ca. 500 f.Kr.
-750 e.Kr.), og fra krigen (1940-
1945) har han fundet patronhylstre 
samt patroner, der er blevet deforme 
af at blive skudt ind i en jordhøj.  
 
Når han finder en gammel ting, ta-
ger han billeder af det, og så van-
drer tankerne, idet han spekulerer 
over, hvad historien om den ting 
mon er. Hvorfor endte dén ting net-
op dér? Hvor kom den fra? Hvem 
tilhørte den? Osv. Han synes, det er 
sjovt at tænke på.  
 
Hans store drøm er at finde noget, 
der har betydning for Danmarkshi-
storien eller ”bare” at finde  nogle 
romerske mønter.  
 

Tobias følger meget med i fjernsyn 
og på internet om, hvad andre med 
metaldetektor finder rundt om i 
Danmark, og på den måde opbygger 
han stille og roligt en stor viden om 
Danmarks og Vilslevs historie.  

Patroner fra Anden Verdenskrig, 
der blev skudt efter mål i en jordhøj 

Et af de sjovere fund, er en kon-
domæske i metal. Nej, man kan al-
drig vide, hvad der gemmer sig i 

markens sorte muld!  
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se, at det er blevet stillet lidt i bero  
- det med de 650 hektar. Jeg håber 
da, at det bliver til noget - selvføl-
gelig med en erstatning til de land-
mænd, der må lægge jord til. 
 
Vores grund ligger jo også lige ud 
til Vilslev enge og Kongeåen med 
vådområder, så mon ikke det er mu-
ligt? Jeg har også talt med nogle af 
de lidt ældre Vilslev-borger, og de 
kan fortælle, at der tidligere var 
mange storke her i området. 
 
Vi håber på det bedste. Nu står stor-
kereden der, og så må vi se. 
 
2) Tror du, der kunne blive en 
storkebestand her i sognet?  
Om der kan blive en storkebestand 
her i området er da helt sikkert mu-
ligt, især hvis der bliver etableret de 
vådområder, der arbejdes på. 

Nu er der en storkerede i Vesterbyen! 
 
Ole Witte Madsens interview af Arne Kruse 

1) Hvad er baggrunden for, at du 
har brugt tid og energi på at byg-
ge en storkerede?  
Man kan sige, at på grund af Covid-
19 skulle jeg ikke ud at hjælpe næ-
sten hver weekend ved speedway-
stævner i Holsted Speedwayklub, så 
noget skulle jeg jo finde på. Så ud-
over at bygge drivhuset med alt 
hvad det medførte af arbejde, læste 
jeg en dag om, at der bliver arbejdet 
på at lægge 600-700 hektar jord 
langs Kongeåen ud til vådområde. 
Der tænkte jeg: Så vil der være fø-
degrundlag for et storkepar!  
 
”Vi skal have en storkerede”, sagde 
jeg til Else (min kære, tålmodige 
kone). Hun sagde ikke noget, men 
kiggede bare på mig med lettere 
undren. Og senere kunne jeg så læ-
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I forbindelse med redeprojektet har 
jeg læst en del på nettet om, hvilke 
mål den skal have, og hvor høj stol-
pen skal være, og der har jeg så også 
kunnet læse, at storkebestanden her i 
Danmark er under fremgang.  
 
Jeg ser positivt på det, og ja, det kan 
da godt være, der går nogle år, før et 
storkepar får øje på den fine ledige 
storkerede: et værelset med udsigt. 
 
3) Synes du, at flere i sognet skulle 
bygge storkereder?  
Ja, det ville da være fint. Jeg har fak-
tisk tænkt på nogle steder, hvor det 
ville være oplagt at stille en op, og 
jeg giver da gerne gode råd om, hvor-
dan reden skal være. Ham, jeg købte 
elmasten af, har mange liggende, man 
kan købe. 
 
4) Hvad kan man gøre i sognet for 
at lokke storke til? 
For at lokke storken til skal der jo 
som udgangspunkt være nogle reder, 
og så kan jeg jo gentage mig selv, at 

det absolut ville være positivt, hvis 
det lykkedes med at få lagt de ca. 
650 hektar langs Kongeåen ud i 
vådområder. Det vil helt sikkert og-
så give en kæmpe mangfoldighed af 
fugle og insekter og andet vildt, 
kort sagt en kæmpe biodiversitet. 
 

Storke i Vilslev 
Det er faktisk ikke så længe siden, 
at vi i Vilslev havde besøg af 5 stor-
ke, der satte sig på kirketaget og  på 
præstegården. (23/8 2019, foto: Je-
sper Christensen).  
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Ingen kan vist huske, at der har væ-
ret så stille i Vilslev Forsamlings-
hus, som i de seneste tre måneder. I 
september var vi ellers så optimisti-
ske, da forsamlingstallet blev på 50, 
og folk indrettede deres fester i de 
kommende måneder efter det.  
 
Huset blev på daværende tidspunkt 
booket, så der kun var en enkelt le-
dig weekend frem til jul. På den 
baggrund turde vi godt bede Sørens 
farve og tapet  genoptage syningen 
af vores nye scenetæppe. Det var 
bestilt, men sat i bero, da der ikke 
var penge i sigte efter første corona-
nedlukning. Tæppet blev færdigt og 
sat op, og vi var og er meget tilfred-
se med resultatet. 
 
Vi har søgt fonde om midler til næ-
ste ønske: nye borde og stole, men 
har desværre fået afslag denne 
gang. Vi prøver bare igen. 
 
Desværre blev forsamlingstallet 
igen sat ned, og alle bookede fester 
aflyst. Derfor stilheden i huset. I 
bestyrelsen besluttede vi at få lavet 

noget af det, vi gerne ville: fjerne 
rødder fra fældede træer, så græs og 
fjerne hækken langs Vilslevvej mod 
vest, så der kunne blive bedre udsyn 
ved udkørsel fra forsamlingshuset. 
 
Med stor tak til Niels Hans Alsted 
og Jens Jørgen Toft, der kom med 
effektiv maskinkraft, blev det hur-
tigt ordnet, og vi havde en rigtig 
hyggelig arbejdsdag. Også tak for 
lån af traktor og vogn hos smeden 
og plads til vores affald hos Lene og 
Allan. 
 
Samtidig var Lokalarkivet flyttet 
om i Åhuset, så nogle af os gik på 
loftet og flyttede vores lager af bl.a. 
papirvarer og rengøringsmidler ind i 

Nyt fra Vilslev Forsamlingshus  

Det nye scenetæppe 
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de dejlige og tørre rum på loftet. Vi 
fik sorteret diverse gemmer på loftet 
og kørt et godt læs på genbrugs-
pladsen. Dagens højdepunkt var fro-
kosten, som vores dejlige Preben 
serverede for os.   Og samtidig var 
dagen en dejlig oplevelse af, hvor-
dan samarbejde, fællesskab og godt 
humør kan give ny energi og opti-
misme i en træls tid. 
 
Det samme gjorde sig gældende, da 
vi gjorde hovedrent i vaskerummet 
og tidligere på året ordnede gulv og 
gjorde rent i lille og store sal. 
 
Tusind tak til alle jer, der har hjul-

pet os med at forskønne huset og 
matriklen hen over året. 
 
Vi vil ønske alle en rigtig glædelig 
jul og alt godt i det nye år. 
 
Og så håber og ønsker vi, at vi i det 
nye år igen kan mødes til alle for-
mer for samvær i Forsamlingshuset 
– det savner vi. 
 

Kirsten Blom ”Rodbehandling”  
ved forsamlingshuset 
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Så er Vilslev og Omegns Senior-
klubs sæsonprogram for 2021 fær-
dig. Da vi i 2020 måtte aflyse en del 
arrangementer grundet Covid-19 
restriktionerne, har vi valgt at sætte 
en del af disse på igen suppleret 
med nogle nye. 
 

Starten er udskudt til februar, da vi 
så håber, at det kan lade sig gøre, at 
vi igen kan samles uden alt for man-
ge restriktioner. 
 

Der var i 2020 lagt op til fejring af 
foreningens 75 års jubilæum, men 
det gik jo desværre ikke sådan. Vi 
vil fejre det i år - godt nok med et 
års forsinkelse - men fejres skal det. 
Mere om det i senere numre af Sog-
nebladet. 
 

Vores første arrangement i år bliver 
onsdag den 10. februar kl. 14, hvor 
vi får besøg af Harmonika Bandit-
terne fra Kolding, der kommer og 
underholder med harmonikamusik 
og festlige indslag. Mon ikke alle 
trænger til lidt afslapning oven på 
en periode, hvor næsten alt har væ-
ret lukket ned. 

Onsdag den 24. februar er der gene-
ralforsamling. Vi starter kl. 12 med 
middagsmad, som i år er karbonader 
og grønærter med efterfølgende des-
sert. Tilmelding til spisningen er se-
nest den 19. februar til Arne 
3087 6589. 
 

Kl. 14 starter generalforsamlingen og 
efter denne og en kop kaffe, har vi et 
lokalt islæt, da vi får besøg af Loa 
Gudmundsdóttir, der vil komme med 
et indlæg som hun kalder 
»Barndomserindringer fra Island i 50-
60-70’erne m.m.«. 
 

Tidligere læge i Brande, Allan Vinge, 
besøger os onsdag den 10. marts kl. 
14. Han vil fortælle os om sine mange 
år som læge og om sit job som skibs-
læge på krydstogtskibe i Caribien. 
 

Tirsdag den 23. marts kl. 18 har vi 
igen musik på programmet. Det er 
Revl & Krat, der kommer med en 
gang musikalsk underholdning. De 
har før besøgt foreningen med stor 
succes, så mon ikke det gentager sig. 
Aftenen starter med smørrebrød. 
 

April starter med et spændende rejse-
foredrag ved Kirsten og Jørgen Ras-
mussen, der vil fortælle og vise film 
af deres tur gennem Alaska og Yu-
kon, hvor de bl.a. mødte bjørne, ørne 
og rensdyr i den enorme vidtstrakte 
natur. 
 

Alle er velkomne til vores arrange-
menter. 

Nyt fra Vilslev og Omegns Seniorklub  
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Hej til alle  
 
En hilsen om en god jul og et godt 
nytår.  
 
Vi har mere eller mindre holdt luk-
ket det sidste stykke tid på grund af 
covid 19, men vi leverer gerne mad 
ud af huset, hvis I har brug for det-
te. Ring til os og vi kan snakke om, 
hvad I ønsker bragt hjem til jer, el-
ler I henter det selv i  forsamlings-
huset (vi håber snart at kunne åbne 
op for fester igen).  
 
Vi har brugt tiden til at gøre lidt 
ekstra rent og rydde lidt op, så alt 
fremstår i god stand. Nu er vi klar 
til igen at tage imod jer. Husk at 
bestille forsamlingshuset, hvis I skal 
have en fest.  
 
Vi er friske på at hjælpe jer med en 
god fest - det vil sige, Preben har 
været syg og indlagt, men er frisk 
igen og tager først imod selskaber 
senere ind i det nye år.  
 

Vi holder menu-samtaler fredag den 
5/2, lørdag den 6/2 og søndag den 
7/2 2021.  
 
Husk at bestille tid, hvornår det pas-
ser jer bedst på dagen.  
 
Her vil vi dække op med forslag til 
blomster og servietter.  
 
Vi giver gerne en kop kaffe eller øl, 
vand og vin.  
 
Hilsen Jens Sørensen  
og Preben Mortensen  
Vilslev d 23/11 2020  
 
Vi vil også følge op med ja tak til-
bud på facebook på f.eks. dagens ret 
til afhentning først i det nye år.  
 

Fra Vilslev-Kokken 
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Konfirmationsforberedelse handler 

om mere end blot at kunne sit Fa-

dervor, for tro og kristendom er ik-

ke bare udenadslære; det handler 

mere om at tænke over sin egen ek-

sistens. Derfor talte jeg onsdag den 

18. november med mine konfirman-

der om deres relationer til de voks-

ne i deres liv. Det kunne være både 

forældre, lærere, præster, naboer og 

andre voksne, som de har noget 

med at gøre.  

 

Først skulle konfirmanderne nævne 

nogle ting, som de voksne gør, men 

som, konfirmanderne synes, er dår-

ligt, irriterende, dumt eller træls. 

Derefter skulle de skrive nogle ting, 

som de synes, at de voksne gør 

godt. Mange skrev meget! Jeg har 

forsøgt at fremstille deres syns-

punkter på den måde, de fremlagde 

dem:  

 

Dårligt!  

Nogle lærere er bare altid møgsure, 

og vi ved ikke hvorfor. Andre lære-

re er overbeskyttende og bruger for 

meget tid på at være omsorgsfulde - 

og begge dele er nederen. Lærere 

bør generelt blive bedre til at tale 

sammen, så de ikke giver os lektier 

for i alle fag samtidigt (og hvorfor 

skal man også lave lektier i sin fri-

tid; vores forældre får da heller ikke 

arbejde med hjem, som de skal lave 

i deres fritid). Nogle lærere tror, at 

de er perfekte og bliver enormt sure, 

når de bliver rettet af en elev.  

 

Nogle forældre er dobbeltmoralske 

ved, at de f.eks. spiser slik eller ser 

fjernsyn, når vi ikke må. Nogle for-

ældre roder og forlanger, at vi ryd-

der op. Det er også pænt træls, når 

forældre beslutter, at vi ikke må so-

ve sammen med en god ven. Eller at 

forældre bare aflyser aftaler, som 

man har glædet sig til, og det er vir-

kelig træls, når de ikke holder, hvad 

de lover. Generelt er det irriterende, 

at forældre sætter en masse regler, 

for selvom vi er unge, kan vi godt 

selv tænke og opføre os ordentligt 

og f.eks. gå i seng. Forældre har 

også travlt med, at man ligger for 

meget i sengen, men de virker ikke 

altid som om, de har tid eller over-

skud til at være sammen med en.  

 

Hvad mener konfirmanderne  
egentligt om de voksne?  
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Godt! 

Forældre kan godt gøre noget rig-

tigt, f.eks. når de betaler for tøj, sør-

ger for tag over hovedet og mad på 

bordet. De betaler for mange ting og 

gør egentlig meget for, at vi skal 

have det godt; på mange måder be-

skytter de os. De har opdraget os og 

har lært os en masse ting, helt fra vi 

var spædbørn. De er gode til både at 

skubbe os afsted og at støtte os.  

 

Hvorfor denne artikel?  

Når jeg har samlet konfirmandernes 

udsagn i én artikel, så kan forældre  

og andre voksne godt føle sig stødt, 

men det skal man nu ikke gøre. De 

dårlige ting fylder meget, fordi de 

unge bl.a. har brug for at gøre op-

rør.  

 

Jeg ville gerne tale med konfirman-

derne om, hvad de synes om de 

voksne, for det meste af livet er 

man jo voksen, og når de bliver 

konfirmeret, siger man, at de træder 

ind i de voksnes rækker. Men hvad 

synes de unge egentligt om de voks-

ne? Og kan de unge blive bedre 

voksne, bedre forældre, end vi er og 

har været?  

 

”Ja!”, mener de, for de vil bare hu-

ske på alt det dårlige, som vi voksne 

har gjort, og så vil de ikke selv gøre 

det.  

 

Jeg håber, de får ret; for hvis det 

skal gå godt for dem i fremtiden (og 

for deres børn og børnebørn), er de 

nødt til at blive klogere, dygtigere 

og bedre, end vi har været.  

 

Tiden må vise, om de formår at leve 

op til de store ord, som de i deres 

ungdom ikke er bange for at bruge. 

Tiden må vise, om de formår at løse 

de kriser for lokalsamfund og i den 

danske stat, som vi ikke har formået 

at løse i vores levetid.  

 

Under alle omstændigheder er jeg 

glad for at have mulighed for at få 

dialoger med de unge, så jeg bedre 

kan forstå, hvad der rører sig hos 

dem.  

 

Ole Witte Madsen 

sognepræst 
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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 

Tor 31/12  NYTÅRSTILBUD fra kokken (s. 21) 

Tir 12/1  16.30 Fyraftensmøde om Knud-Lang mindeparken  

Fre 15/1  Ja Tak-tilbud på GULE ÆRTER hos kokken (s. 13)  

    

Fre 5/2  Menu-samtaler med kokken (s. 12) 

Lør 6/2  Menu-samtaler med kokken (s. 12) 

Søn 7/2  Menu-samtaler med kokken (s. 12) 

Ons 10/2 14 Festligheder ved Harmonika-banditterne (s. 11) 

Ons 24/2 12 Generalforsamling i Seniorklubben (s 11)  

    

Ons 10/3 14 Foredrag: Skibslæge på skibe i Caribien (s. 11) 

Tor  18/3  Fællesspisning i Forsamlingshuset (s. 24) 

Lør 20/3  Deadline til Sognebladet  

Ons 23/3 18 Musikaften med Revl & Krat (s. 11)  

    

Ons 7/4 14 Foredrag: Rundtur i Alaska (s. 11)  

Ons 21/4 14 Foredrag: At være eks-Jehovas Vidner (s. 11)  

    

Ons 5/5 14 Foredrag: Et liv i musikken (s. 11)  

Søn 30/5 9.30  Cykeltur til diget med KBA (s. 24)  

    

Lør 5/6 13.45 Grundlovsmøde på Kjærgård  

Ons 9/6  Byfest på sportspladsen (s. 24) 

Tor 10/6  Byfest på sportspladsen (s. 24) 

Fre 11/6  Byfest på sportspladsen (s. 24) 

Lør 12/6  Byfest på sportspladsen (s. 24) 

Ons 23/6  Sankt Hans bål på Børnetoften 

    

Ønsker du at vide, hvad der sker i Vilslev Kirke? Se arrangementer og guds-
tjenester i kirkebladet, der omdeles til alle husstande 4 gange årligt.  
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Kontakter i sognet 
Kongeådal Husholdningsforening Else Kruse 

41 28 77 11, elsesigkruse@gmail.com  

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

Vilslev Menighedsråd 
  

Arne Kruse 
20 14 21 99, ak@kruse-form.dk  

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

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

Jedsted Grandelaug  Ivan Binger 
20 15 03 97, binger@bbsyd.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  

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-kokken Preben Mortensen og Jens Sørensen 
vilslevkokken@gmail.com  

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

Venneforeningen på Karstensminde Åse Møllgaard, aasemj@hotmail.com 

mailto:arnelau@mail.dk
mailto:stighegn@bbsyd.dk
mailto:Hulgaard@privat.dk
mailto:vilslevkokken@gmail.dk
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”Den lille håndbog om håndtering 
af vanskelige forældre”, er en bog 
om teenageårene og overgangsalde-
ren. Den handler om, hvordan teen-
ageren måske ikke er den eneste, 
der går gennem en svær fase. Du 
kan læse om, hvordan teenagefasen 
og overgangsalderen minder meget 
om hinanden. Humørsvingninger, 
søvnbesvær og at have lidt svært 
ved at huske er noget, der sker både 
for forældrene og teenagerne.  
 
Nina Lynggaard Jørgensen, har 
skrevet en bog fra teenagerens syns-
vinkel om forældre i overgangsfa-
sen eller ”parentyfasen”, som den 
bliver kaldt i bogen. Hun giver en 
masse gode råd og ”Ninja moves”, 
hvilket er praktiske og konkrete må-
der at håndtere forældre på.  
 
I bogen er der en masse flotte og 
farverige tegninger på hver side, der 
passer med det skrevne.    
 
Bogen kan læses af alle både børn, 
voksne, lærere m.m., så de kan for-
søge at forstå, hvorfor teenagere og 
deres forældre nogle gange bliver så 
uvenner.  
 
”Den lille håndbog om håndtering 
af vanskelige forældre” er skrevet 
humoristisk og er nem at læse og 
forstå for alle. Det er et godt værk-
tøj for teenagere til at forstå og nog-
le gange bære lidt over med deres 
forældre. Det samme gælder om-

vendt med forældre, der skal forstå 
teenagere. Nina Lynggaard Jørgen-
sen, har en masse gode pointer med 
i sin bog.  
 
Dog synes jeg ikke, at bogen var 
specielt god. Der var intet spænden-
de i måden, den var skrevet på, og 
de steder, der skulle fremstå som 
humoristiske, passede ikke til min 
form for humor. Jeg tror, at på trods 
af, bogen egentlig henvender sig til 
både teenagere og forældre, er mål-
gruppen nok mest de 12-14-årige. 
Dette er fordi, sproget, i min optik, 
er for let og derfor ikke interessant 
for de lidt ældre.  
 
Bogens titel er ”Den lille håndbog 
om håndtering af vanskelige foræl-

Boganmeldelse 
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dre”, men jeg synes ikke, at jeg fak-
tisk fandt ud af, hvordan man kunne 
håndtere vanskelige forældre. Stør-
stedelen af de gode råd og ”Ninja 
moves”, der stod i bogen, er ikke 
nogen, jeg nogensinde hverken har 
brugt eller vil bruge. Rådene er, ef-
ter min mening, for barnlige og ville 
sandsynligvis bare give anledning 
til en endnu større konflikt.  
 
Men en ting, jeg synes, er godt ved 
bogen, er, at den rent faktisk er 
skrevet af en teenager. Så når man 
læser den, ved man, at det ikke bare 
er en eller anden voksen, der prøver 
at leve sig ind i livet som ung nu til 
dags uden egentlig at vide noget 
som helst om det. 
 
Jeg giver bogen 3 ud af 5 stjerner. 
 
 

Ditte Dybdahl 
 

Processen med at få Åhus projektet 
gennemført har taget en del tid, men 
nu er Åhuset 97% færdigt og klart 
til brug. 
 
Det startede i 2017 med, at Esbjerg 
kommune skulle spare og valgte at 
nedlægge forskellige urentable byg-
ninger, som havde set bedre dage. 
 
I 2017 fik KSF besked om, at kom-
munen ville nedlægge/fjerne vores 
gamle klubhus, da den havde en år-
lig udgift på ca. 18.000 kr. i form af 
el, varme, vand, renovation med 
mere.  
 
KSF fik tilbud om at kunne overta-
ge det gamle klubhus vederlagsfrit 
fra kommunen. Det ville betyde, at 
KSF også skulle overtage alle 
driftsomkostninger. Samtidigt hav-
de KBA/KSF spejderhytten, hvor 
der også var en ca. årlig udgift på el 
med mere på ca. 18.000 kr., så KSF 
valgte at sige nej tak til kommunen 
om at overtage det gamle klubhus 
vederlagsfrit. 
 
Så stod vi i et dilemma, da vi stadig 
har en del aktiviteter på sportsplad-
sen inkl. byfest med mere. 
 
Hvis vi mistede klubhuset med om-
klædningsfaciliteter, risikerede vi, 
at aktiviteterne på sportspladsen 
ville ophøre, og at sportspladsen 
ikke længere ville blive vedlige-
holdt af kommunen. Det var vigtigt 

Fakta: 
Den lille håndbog om håndtering af 
vanskelige forældre kan bl.a. købes i 
Bog & Ide til 99,95 kr.  
 
Bogen er på 95 sider, paperback  
Udgivet på Muusmann Forlag 
 
Forfatteren Nina Lynggaard Jørgen-
sen er født i 2003 og opvokset i en 
lille forstad til Aarhus. 

Historien bag Åhuset   
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for os at undgå mere nedlukning og 
afvikling i Vilslev og Jedsted. 
 
Efter et møde med sognets er-
hvervsdrivende blev der etableret et 
byggeudvalg, der blev gennemført 
en medborgerundersøgelse og der 
blev afholdt et offentligt møde i for-
samlingshuset vedrørende de planer 
KSF/byggeudvalget havde angåen-
de at bygge et nyt medborgerhus. Vi 
kunne se, at der var stor opbakning 
til at fortsætte med projektet. Deref-
ter blev der påbegyndt en borger-
indsamling samt søgning af fonde 
med mere. 
 
Det har for byggeudvalget været et 
meget spændende projekt, hvor der 
er lagt rigtig mange frivillige ar-

bejdstimer fra de erhvervsdrivende 
og sognets folk. Det er vi meget 
taknemmelige for.  
 
Vi havde estimeret med 2800 frivil-
lige arbejdstimer til byggeriet, men 
vi er en del timer over det estimere-
de, så det er bare så godt gået.  
 
Pågående arbejde inden Åhus pro-
jektet står helt færdigt, er følgende: 
 
2020: Beplantning af læbælte, op-
sætning af udvendige troldtekt pla-
der over terrassen, opsætning af 
skabe og hylder i depotrummet, ar-
kivet er ved at være færdig med at 
organisere Arkivrummet. 
 
2021: Perlegrus på parkeringsplad-
sen, opsætning af belysning på par-
keringspladsen / ved indkørsel samt 
ved en lille sti fra parkeringspladsen 
over imod Shelter-pladsen, stenmu-
rene fuges, sås græs, etablering af 
lille bålplads, gardiner i møderum-
met, indkøb af borde og stole til 
møderummet. 
 
Vi vil gerne takke alle for et godt 
samarbejde.  
 

På vegne af Byggeudvalget  
Henning Jakobsen   

Flisebelægning ved Åhuset 
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Som for alle andre har 2020 også 
været et mærkeligt år for borgerfor-
eningen (KBA) og sportsforeningen 
(KSF). 
 
Vi fik lige lov at holde fastelavns-
fest og generalforsamling, men der-
efter blev alt aflyst. Der var endda 
bestilt musik, telte og diverse tilla-
delser til sommerens byfest, men 
intet blev til noget.  
 
Til gengæld er der sket rigtig meget 
omkring Åhuset. Det er et projekt, 
man i den grad kun kan glæde sig 
over. Åbent hus og indvielse må vi 
desværre vente med, men jeg håber, 
I har haft lejlighed til at se vores 
virtuelle rundvisning på Facebook.  
 
Foreningen har nu også sin egen 
youtube-kanal. Der kan I se rund-
visningen i Åhuset. Søg på ”KBA 
KSF” på Youtube. Du kan også fin-
de videoen på www.kongeaadal.dk 
 
I slutningen af oktober kom der en 
ualmindelig god besked fra Nordea-
fonden. Vi havde søgt Nordeafon-
den om støtte til flisebelægning, 
etablering af p-plads, belysning på p

-pladsen, beplantning og nye møb-
ler. Nordeafonden gav tilsagn om 
332.176 kr. Det er  helt vildt, at vi 
fik så mange penge. Det lunede. Nu 
er vi sikre på, at vi har penge nok til 
også at blive helt færdige udenfor. 
En kæmpe tak til Nordeafonden!!! 
 
I den forbindelse blev der taget gla-
de byskilt-billeder!!! 

 
Se andetsteds i bladet, hvor Hen-
ning Jakobsen fortæller, hvordan 
hele Åhus-processen kom i gang i 
2017. 
 

Julenyt fra Kongeådal Borger- og Aktivitetsforening 

http://www.kongeaadal.dk
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KSF-Bestyrelsen er nu i fuld gang 
med at få på plads, hvordan Åhuset 
skal drives fremover.  
 
Inge Jørgensen står for udlejning.  
Priser for at leje Åhuset:  
- Et møde eller aftenarrangement 
(uanset, om det er privat eller for-
ening): 500 kr. inkl. rengøring.  
- En hel dag (forening): 800 kr. inkl. 
rengøring 
- En hel dag (privat): 1500 kr. inkl. 
rengøring 
 
Lejeren skal selv feje gulve, tørre 
borde af og rengøre køkkenet. Den 
resterende rengøring (gulvvask, toi-
letter osv.) er indeholdt i lejen.  
 
Vi vil forsøge at få organiseret den 
resterende rengøring ved hjælp af 
frivillige. Det er vores håb, at vi kan 
samle en flok frivillige viceværter, 
der vil passe Åhuset udvendigt og 
en gruppe frivillige rengøringshjæl-
pere, der vil give en hånd med den 
løbende rengøring. Hvis vi er man-
ge nok, er det måske bare én eller to 
gange om året, man får en tjans med 
at vaske gulvet.  

På den måde håber vi at passe bedst 
muligt på huset og holde lejen nede.  
Har du lyst til at være frivillig ved 
Åhuset, så giv lyd til Inge Jørgen-
sen, tlf. 40 43 38 06.  
 
Det er Pernille Poulsen og Inge Jør-
gensen, der står for frivilliggrupper-
ne.  
 
Vigtigt: Medlemmer i Kongeådal 
Sportsforening 
Det er Kongeådal Sportsforening, 
der ejer Åhuset. Med Åhuset får vi 
mulighed for at søge lokaletilskud 
hos Esbjerg Kommune. Som allere-
de nævnt i sidste Sogneblad er det 
en forudsætning, at deltagerne i vo-
res arrangementer er medlemmer af 
Kongeådal Sportsforening.  
 
Som det er i dag, er det fodboldspil-
lerne og crocket-spillerne, der er 
medlemmer af Kongeådal Sports-
forening.  
 
De fleste husstande i Jedsted og 
Vilslev er medlemmer af Kongeådal 
Borgerforening. Det skal I blive ved 
at være.  

Hjælperfrokost i Klubhuset 
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Vi håber, at alle børn i Jedsted og 
Vilslev også vil være medlemmer af 
Kongeådal Sportsforening.  
 
Det koster 25 kr. pr. år for børn og 
unge fra 0-25 år. 
 
Når vi engang kommer til at tage 
Åhuset rigtigt i brug, har vi mange 
ideer til aktiviteter for børn:  
Juleklip, Haloween, Lan-party, 
filmaften……. Alle disse arrange-
menter vil være for medlemmer af 
Kongeådal Sportsforening.  
 
Vi plejer jo at komme rundt og be-
søge alle husstande for at sælge 
medlemskort. Det er lidt svært lige 
nu. Men det kommer. Vi vil også 
være at træffe i brugsen nogle dage, 
hvor man kan købe medlemskort. 
Nærmere herom senere.  
 
Vi fortsætter med at samle aviser 4 
gange om året. Vi håber, at I vil 
gemme jeres aviser, blade og rekla-
mer til borgerforeningen.  
 
Vi glæder os til, at der nu er en co-
ronavaccine på vej, og vi håber, at 
alting bliver bedre med forårets 
komme. Til den tid vil der blive 
fastsat en dato for næste generalfor-
samling. På generalforsamlingen vil 
byggeregnskabet for Åhuset blive 
gennemgået, og der vil være mulig-
hed for at stille spørgsmål til Åhu-
set, til byggeprocessen og til driften 
fremadrettet. Vi glæder os så meget 
til at tage huset i brug.  
 

Kommende arrangementer – om alt 
går vel og forsamlingsforbuddet 
ophæves:  
 
Fællesspisning d. 18. marts 2021 
Cykeltur til diget d. 30. maj 2021 
Byfest d. 9.-12. juni 2021 – sæt 
kryds i kalenderen allerede nu!!! 
 
Husk at holde øje med opslag i 
Brugsen, pr. e-Mail og på  Face-
book.  
 
Tusind tak for året, der gik.  
En særlig tak til alle, der har gi-
vet en hånd til Åhus-byggeriet. 
Det er helt vildt flot.   
 
Glædelig jul og et godt og lykke-
bringende nytår til alle 
ønsker bestyrelsen for  
Kongeådal Borger- og Aktivitets-
forening og Kongeådal Sportsfor-
ening 

v. Marianne Kømler 
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Ved Åhuset står der et skilt med oversigt over dem, som på forskellige måder 
har sponsoreret  til Åhusets opførelse.  
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På trods af corona’en har vi oplevet 
stor fremgang i antallet af børn, 
men også nye ledere er kommet til. 
I øjeblikket er vi ca. 100 børn og 15 
ledere. 
 
FDF har et slags slogan, det hedder 
”FDF giver børn og unge et ståsted 
at møde verden fra”. Selvom slo-
gannet har nogle år på bagen, er det 
stadig meget relevant. Nu om dage, 
kan man møde hele verden fra en 
lille ”klods” i sin hånd, og der fin-
des mange udfordringer, børn og 
unge skal forholde sig til, som ikke 
eksisterede, da vi andre var børn. At 
gå til FDF hjælper børnene til at 
opleve et ”klassisk” børneliv med 
stor fokus på udeaktiviteter, hvor vi 
samtidig dyrker fællesskabet.  
 
Vi hjælper altid hinanden med de 
opgaver, der er, og det bedste af det 
hele: Her er ingen konkurrence, for 
alle kan være med: Ingen kan være 
dårlig til FDF! 
 
Vi har meget få børn, der hopper 
fra, fordi FDF ikke var noget for 
dem. Det sker stort set kun, når de 

kommer i teenagealderen, hvor an-
dre ting kan blive mere interessante. 

 
Vi har, som så mange andre, des-
værre måttet aflyse fællesture med 
overnatning, og det er dem, der vir-
kelig giver noget til børnene. Her er 
der masser af leg på tværs af alders-
grupper, læring, ansvar og altid 
spændende aktiviteter. Vi ser virke-
lig frem til at kunne afholde vores 
ture igen – for det savner både lede-
re og børn vist efterhånden! 
 
Vores juleønske må være, at corona 
gerne bare må forsvinde langt væk, 
og vi alle kan vende tilbage til vores 
hverdag – også som FDF’er :-)  

Hos FDF Gredstedbro har vi det godt  
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Billederne er fra pilteholdets (4. – 5. 
klasse) tur i efteråret. Vi ramte lige 
tidspunktet, hvor det var tilladt at 
lave overnatningstur. Vi besøgte 
Glad Zoo i Lintrup, hvor vi havde 
det hele for os selv fra lørdag til 
søndag. Vi overnattede i et par shel-
ters og egne telte inde i parken. Det 
var meget spændende, og en lille 
smule uhyggeligt at være alene i 
parken om natten. Som kosttilskud 
til morgenmaden stegte vi melorme 
med bacon og æg, det var faktisk 
slet ikke så dårligt. 
 

Esge Lorenzen 
Leder ved FDF Gredstedbro 

Vil du lege med?  
 
FDF er en fritidsaktivitet for børn 
og unge med leg, fællesskab og sjo-
ve oplevelser. Vi bygger huler og 
forhindringsbaner, løser gåder og 
mysterier, går på opdagelse i natu-
ren, rister skumfiduser over bål, ta-
ger på ture og lejre, klæder os ud, 
lytter til historier og dyster mod og 
med hinanden i fantasifulde disci-
pliner.  
 
I FDF tror vi på, at hvert enkelt 
menneske er skabt med værdi i sig 
selv, men først i mødet med andre 
bliver vi hele mennesker. Gode re-
lationer giver modstandskraft og 
lærer børn og unge at tage ansvar 
for andre og værdsætte det forplig-
tende fællesskab. 
 
Skriv til kredslederen  
Karina Stahl Johnsen  
gredstedbro.kredsleder@gmail.com 
 
Se mere på  
gredstedbrofdf.dk 
 
facebook.com/fdfgredstedbro/ 
 
pinterest.dk/fdferne/  
 
youtube.com/FDFerne  



I næste nummer kan du bl.a. læse... 

Om jagten på mårhunde. Hvorfor skal de skydes og udryddes?   
 
Om mødet vedr. Knud Lang-mindeparken? Hvad kom der ud af 
det? Hvad kommer der til at ske? 
 
Om et stort julemarked i december 2021 med madboder, julebe-
lysning  og hygge ved Vilslev Forsamlingshus.  
 
Om meget andet …  
 

Åhusets fundament 
Vores fundament i sognet består af sammenhold og fællesskab i 

ønsket om at skabe noget sammen, der holder til generationerne, 
der kommer længe efter, at vi er blevet flyttet videre.  


