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Solopgangens røst i øst
lyder som lysende håb og glæde.
Kan du høre morgensangen?

Om sognebladet for Vilslev og Jedsted
Sognebladet er gratis og kan læses
online på www.kongeaadal.dk og på
facebookgruppen Kongeådal Borgerforening (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 asejerup@gmail.com, tlf. 28 41
50 39
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.

Næste deadline:
20. juni 2021

Forsiden:
Solopgang på en januardag i 2021
set hen over Børnetoften samt nogle
hjemmedigtede sætninger.

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

Bladet udkommer 4 gange årligt og dækker perioderne:
januar - februar - marts
(deadline 20. december)
april - maj - juni
(deadline 20. marts)
juli - august - september
(deadline 20. juni)
oktober - november - december
(deadline 20. september)
Trykning foretages af Hans Thiim i Bramming. Udgiften til bladet dækkes
af private bidrag og de lokale foreninger og forretninger. Bidrag indbetales
til KBA’s konto: reg.nr.: 5971 konto: 8002757 Kasserer Sanne Lønborg
holder styr på pengene.
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Interview med Marianne Kømler
af Ole Witte Madsen
Hvor længe har du været engageret i foreningslivet i Jedsted/
Vilslev?
Marianne Kømler fortæller, at hun
kom med i KFUM-spejdernes bestyrelse i 2004. Inden da havde hun
været i børnehavens bestyrelse. En
tid sad hun også i skolebestyrelsen.
Hun var med, hvor hendes børn var.
Der var et kort slip, inden Marianne
i 2012 blev spurgt, om hun ville
med i KBA og KSF (Kongeådal
Borger– og Aktivitetsforening og
Kongeådal Sportsforening – to foreninger med samme bestyrelse) - og
springe direkte ind på formandsposten!
”Ja, det vil jeg gerne”, svarede Marianne. Hun har siden siddet i formandsstolen i en bestyrelse, der virkelig har sat sit præg på sognet. Når
hun ikke var bleg for at tage det store skridt, så hænger det sammen
med, at hun gerne ville engagere sig
og gøre noget til gavn for det sted,
hvor hun bor.
”Det er fordi, det er sjovt at lave
noget sammen med andre.” I alle
årene har Inge Jørgensen som næstformand været den faste makker og
en vigtig sparringspartner. Marianne er rigtig glad for sin bestyrelse.
Man lærer nye folk at kende, og
man er sammen om noget.
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Du er jo en meget synlig og kendt
person i sognet. Hvordan har du
det med det?
Marianne lægger vægt på, at det er
rart at kende folk. Det kommer man
til, når man går fra dør til dør og
sælger medlemskort. Ellers føler hun
sig absolut ikke som en kendis eller
en særlig person.
”Folk kender mig nok også som den,
der sender mails og sms’er samt
skriver på Facebook for at informere
om arrangementer og efterlyse hjælpere. Det håber jeg, folk synes, er

Faktaboks

Navn: Marianne Pedersen Kømler
Født: 9/10 1967, Gram Sygehus,
Opvokset i Harreby
Civilstand: Gift med René Kømler,
den 18. maj 1996 i Rødding frimenighed
Børn: Magnus på 22 år og Kamille
på 25 år
Bosiddende: Jedsted Klostervej 35

erkendelse for sit frivillige arbejde.
Der er en særlig episode, som Marianne gerne tænker tilbage på. Det
var ved byfesten på sportspladsen
for en del år siden, hvor Karina
Kruse tog mikrofonen og sagde tak
til Marianne for hendes store indsats. Der var stående applaus i et
fyldt festtelt. Det glemmer jeg aldrig, siger Marianne!
René Kømler speaker til motionsløb

Hvad drømmer du om for Jedsted
ok. Der skal jo hjælpere til. Ellers er og Vilslev? F.eks. hvis du om 20
der ikke noget, der kan blive til no- år ser tilbage på sognet?
Marianne håber, at Vilslev og Jedget.”
sted fortsat vil være et rart sted at
Når man går ind i foreningsarbejde, bo med et aktivt foreningsliv, hvor
ved man godt, at det kan tage en mas- folk kender hinanden, og hvor der
se tid. For at det er det værd, skal det er et stærkt fællesskab.
være sjovt. Det er det næsten altid. En
veloverstået byfest, hvor der har været Det er også vigtigt, at der ikke luken summen af liv fra mange glade kes mere, uden at der kommer nye
mennesker fire dage i træk på sports- ting til. Da skolen lukkede, mistede
pladsen, giver utrolig god energi. Det sognet en vigtig samlende institutisamme gjorde f.eks. revyen i 2019 og on. Til gengæld har vi siden fået
cykelsti, Kongeåsti og Åhuset.
alle de motionsløb, der har været.
Det er utroligt berigende, når man
ved, at vi er mange om at få de forskellige arrangementer op at stå. Det
meste lykkes faktisk rigtig godt. Men
at der er mange, der gerne vil være
med til at give en hånd, er for det første en forudsætning for, at vores arrangementer kan lykkes, men som
arrangør er det også et privilegium at
vide, at man har trofaste hjælpere, der
står klar.

Åhuset er et tydeligt tegn på, at man
ikke ønsker afvikling i Vilslev og
Jedsted. Marianne har stået på sidelinjen under selve byggeriet af Åhuset. Der har været et byggeudvalg,
der har fået gennemført det helt fantastiske projekt. Åhuset er om noget
et bevis på, hvad der er muligt i Jedsted og Vilslev, når man står sammen, og når der er nogen, der tager
styringen.

Man får sjældent egentlig tak, men I mindre landsbyer skal man være
naturligvis er det altid dejligt at få an- aktiv for at undgå, at der sker en
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afvikling. Tingene kommer ikke af
sig selv. ”Det er også op til os selv,
hvis vi vil bevare Brugsen. Den håber jeg meget, at vi kan holde liv i.”
Marianne fortæller, at det bedste er,
når folk selv byder ind med idéer og
gerne vil stå for noget. Et rigtig godt
eksempel er Pernille Poulsen, der tog
initiativ til en nørkeklub. Det er blevet en succes.
Det er vigtigt for Marianne i denne
snak at få sagt, at hun synes, konflikter er rigtig trælse. Hun fortæller, at
vel kommer man ikke gennem livet,
uden at nogen bliver sure eller synes,
at ting skulle have været gjort på en
anden måde. Men når det handler om
frivilligt arbejde, bør folk gøre sit
allerbedste for at få samarbejdet til at
fungere, for at tale pænt til hinanden
og glæde sig over alle de gode ting,
der skabes i fællesskab. Tonen kan
nogen gange være lidt vel hård, synes
hun.
Som i al foreningsarbejde afhænger
meget af nogle få, der trækker læsset.
Det er Tordenskjolds soldater. Men
når man - som Marianne – gerne tager styringen og ansvaret, så får man
for det første en virkelig god oplevelse ud af samarbejdet undervejs. For
det andet får man det adrenalinkick,
det giver, når folk udtrykker glæde
over oplevelsen ved et vellykket arrangement.
Det gør én høj. Så er der noget ved at
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Kamille og Magnus
bruge en masse god tid på frivilligt
arbejde.
På hjemmefronten er der husbonden
René og to børn: Kamille og Magnus. René er fast speaker ved motionsløbene. Som formandens mand
er han selvskrevet som frivillig.
Kamille (25 år) og Magnus (22 år)
bor i København. Kamille læser og
Magnus er nyuddannet kok. René
har i mange år været ansat ved Beredskabet i Tinglev, men har for
nylig fået fast job hos Nationalt Beredskab i Birkerød. René har derfor
fået en lille lejlighed i Nyboder.
”Så vi skal til at være weekendkærester her på vores gamle dage”,
slutter Marianne interviewet.

Om jagten på mårhunde.
Hvorfor skal de skydes og udryddes?
v. Ole Witte Madsen
det daværende Sovjetunion i tusindvis for pelsjægernes skyld. Derfra
voksede bestanden enormt og den
bredte sig, så den nu findes i det
meste af Vesteuropa og har været i
Danmark siden 1980’erne.

På trods af nationale og internationale indsatser er mårhunden en udbredt trussel i den danske natur. Er
det for sent at gøre noget ved det?
”Ja”, sukker Thomas Thomsen, der
bor på Sønderbyvej. Han har været
jæger i omkring 30 år og drager gerne ud i naturen med sin hund Niko.
Den danske natur, som vi kender
den, er dog i fare pga. mårhunden.
Iflg. Thomas er man kommet alt for
sent i gang med at regulere mårhundens udbredelse, så nu er løbet kørt.
I julen 2018 skød han selv en mårhund i en kunstgrav (en kunstig
jordhule), men de er svære at jage
ud, for de er hidsige og genstridige.
En skudt mårhund skal indberettes
til Miljøstyrelsen, men ellers bliver
dyret bare gravet ned.
Oprindeligt stammer mårhunden fra
Østasien, men blev i en periode
frem til midten af 1900-tallet udsat i

Den første koordinerede indsats
Miljøstyrelsen lancerede i 2010 en
indsatsplan i samarbejde med Danmarks Jægerforbund, hvor målet var
et mårhundefrit Danmark i 2015.
Det kom desværre ikke til at holde
stik - så langt fra! Efter de seneste
tal er der nu i Danmark en bestand
på 2.000-3.000 mårhunde.
Skadedyr par excellence
Mårhunden har ingen naturlige fjender i Danmark, men til gengæld er
den fjendtlig imod det meste af det
naturlige dyreliv, fordi den er altædende. Modsat ræven kan mårhunden både klatre i træer og svømme,
og den kan dermed nå ud til de reservater, øde øer og områder, hvor
det var meningen at fuglelivet skulle kunne nyde et uforstyrret, rekreativt helle.
Foruden at være et fantastisk rovdyr
med fremragende rovdyrsinstinkter
er den virkelig snu og kan spille
død, så jægernes hunde løber lige
forbi, og så opdages den ikke på
drivjagter. Desuden bærer den ofte
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på både rabies og en særlig bændelorm, der kan være aldeles farlig for
mennesker, og den kan overføres
via mårhundens ekskrementer på
f.eks. svampe, bær og lignende som
plukkes i naturen.

Naturlige fjender?
Selvom mårhunden virker som et
uovervindeligt bæst, har den faktisk
naturlige fjender.

Jægernes interesse
Når jægere er interesserede i at få
udryddet mårhunden fra den danske
natur, skyldes det især, at mårhunden truer med at ødelægge det
mangfoldige dyreliv, vi trods alt har
i Danmark.
Hvad kan man gøre?
Nej, flere våben til flere borgere er
ikke løsningen. Først og fremmest
handler det om opsporing af mårhunden, og dertil er alle årvågnes
blik en kærkommen tjeneste. Hvis
man langt flere steder kunne opsætte vildtkameraer, der kunne fange
det nataktive dyr, ville man langt
mere målrettet kunne opsætte fælder og skydesteder. F.eks. kan mårhunden rigtig godt lide nedgravet
ost, så man kan godt lokke dem i
baghold.

Den prægtige kongeørn
Men dens fjender er nok endnu
mindre velkomne i den danske natur, for det drejer sig bl.a. om ulven
(der har fået en alt andet end kærlig
velkomst), og desuden er bjørnen,
lossen og kongeørnen eksempler på
rovdyr, der gerne indtager en mårhunde-snack.

Europæisk los
Men vi er vel næppe klar til at lade
naturen regulere sig selv?

Ulven er en af mårhundens
naturlige fjender
7

Nyt fra Vilslev og Omegns Seniorklub
Som omtalt i sidste nummer af Sognebladet skulle vi have haft 7 arrangementer her i foråret. Desværre viste det sig, at vi måtte aflyse dem i februar
og marts.
Vi har i bestyrelsen besluttet, at vi også aflyser de resterende i april og maj.
Der er p.t. ikke planlagt nogle sommeraktiviteter.
Vi håber, at vi kan komme med positivt nyt i næste nummer af Sognebladet.
Arne Lauritzen

Påsken i Kathes butik
Som noget nyt vil jeg fremover åbne
mere op i min lille butik. Jeg har mange forskellige ting, både nye og gamle
(brugte). Jeg har åben i påsken. Og
der vil naturligvis være mange påsketing, påskedekorationer, gravpynt
m.m. Og boden vil også være fyldt op
til påske.
Venlig hilsen
Kathe Bielenberg
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Knud Langs mindelund
af Ole Witte Madsen
Mit ønske er at skabe en lille mindelund ved mindestenen for sognepræst Knud Lang (1744-1781).
I sognebladet nr. 17 beskrev jeg mine idéer og inviterede til møde den
12. januar. Det blev i sidste øjeblik
afholdt som et virtuelt møde, hvor
der kom flere idéer og gode forslag.
De blev skrevet sammen i en projektbeskrivelse, og p.t. er jeg i gang
med at indhente priser på de ting,
der skal laves.
Teologiogkultur.weebly.com
På min hjemmeside opdaterer jeg
løbende processen, så enhver interesseret kan følge med. Jeg er i god
dialog med kommune og sognebørn, og der er generel god stemning omkring projektet. Menighedsrådet ejer skoven og stykket helt op
til mindestenen, og kommunen ejer
græsstykket ud mod vejen. Menighedsrådet skal således sige god for
projektet. Når det er godkendt, og
priserne for arbejdet er på plads,
skal jeg i gang med at søge fonde.
Tidsplan:
Januar-marts 2021: Projektopstart
(opstartsmøde, projektplan, indhentning af priser)

August 2021-marts 2022: Projektet
udføres
April 2022: Mindelunden indvies
Måske vil det gå hurtigere? Det vil
jo kun være glædeligt; men hellere
have en tidsplan med elastik end at
binde sig selv for hårdt for.

Har du idéer eller ønsker?
Selvom jeg er primus motor på projektet, ønsker jeg ikke at være egenrådig. Derfor er enhver velkommen
til at kontakte mig med input, idéer,
kommentarer og spørgsmål.
Mindelunden skal være for alle i
hele sognet - også for turister. Dem
bør vi i højere grad tænke ind i
langt flere ting, hvis vores sogn på
længere sigt skal være attraktiv. Jo
mere, vi har at byde på af stort og
småt, desto mere interessant bliver
vores område - også for tilflyttere.

April 2021: Godkendelse i MR og
orientering af kommunen
Maj 2021: Fundraising
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Nyt fra din lokale Brugs i
Vilslev sogn
Så er der gået et år i coronaens
navn. Et år vi alle sent vil glemme.
Vi har øget omsætningen med 5% i
2020, men vi står stadig i den situation, at vores IT-omkostninger til
Coop æder al vores overskud - og
meget mere til.
Vi betaler ca. 20.000 kr. om måneden til IT alene, hvilket er 120.000
kr. mere i 2020 end året før, som
også var højt.
Det resulterer i, at vores underskud
lander på 160.000 kr. i 2020.
Problemet med omkostningerne på
IT er, at vi ikke kender en dato for,
hvornår den vil falde igen, men vi
ved at den vil forblive høj i fremtiden.
Vi skal øge omsætningen med 12%
om året de næste 2 år for bare at
dække de faste omkostninger, hvilket, vi ved, er umuligt i så lille en
by som vores.

Det betyder også, at der ikke er penge til vedligehold og investeringer i
butikken, som vi også gerne vil forbedre.

Så der er udfordringer nok for bestyrelsen at tage fat i.
Med hensyn til generalforsamling i
2021 håber vi at kunne afholde i
maj måned afhængig af, hvad der
meldes ud fra myndighederne.
Vi håber, at forsamlingsforbuddet
hæves, så vi kan mødes med jer i
forsamlingshuset, for der er nok at
tage fat i.
Vi forventer at afholde vores årlige
blomstermarked i starten af maj.
Hold derfor øje med FB og opslag i
butikken.
Gode idéer er altid velkomne.

Med venlig hilsen
Dagli`brugsen Kongeådal
Uddeler, Klaus Thuesen

Det tærer gevaldigt på vores egenkapital og samtidig med, at vi som
forening ikke må lukke med gæld,
er vi efterhånden voldsom udfordret
på kapitalen.
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Hvilke planter kan vi glæde os til omkring Åhuset?
I har sikkert bemærket, at der hen
over vinteren har været to mennesker, der i regn og rusk har plantet
snorlige rækker af planter ved Åhuset. Det er Nete og Viggo, der sørger
for beplantningen. Viggo har stået for
beplantningsplanen og udvælgelsen
af planter.
Udgangspunktet har været, at det skal
være enkelt og blomstrende. Hele
planen består derfor af få forskellige
smukke busk-typer. Læbæltet fra
Åhusets indkørsel nordpå langs Kongeådal til mejeriet og vestpå hen forbi Åhuset består af 3 rækker planter.
I midten er der plantet Søjleeg. Tanken er, at Søjleegene de næste 30 år
vokser til at blive monumentale træer.
Imellem Søjleegene er der plantet 3
Naur. Indenfor de næste 10 år skal 2
af de 3 Naur væk. På ydersiden af
læbæltet er der plantet Dværgmispel,

som er lidt højere blomstrende buske. På indersiden af læbæltet er
der Sortbær, som er lavere blomstrende buske. Der bliver en gennemgang fra Åhuset til shelterpladsen.
Lidt længere mod vest end Åhuset
er der også Søjleeg i midten, mens
der her er plantet lave pil. Fra Åhuset får man stadig det flotte kig
over engen mod kirken. Rundt om
Åhuset langs flisegangen på sydsiden og langs terrassen ved vestgavlen er der plantet Diervilla. Det er
en lav løvfældende bunddække.
Den bliver omkring 75 cm høj. Den
samme bunddække plantes ved
flagstangen, på højen ved bålpladsen og i hjørnet overfor mejeriet.
Det er buske, der breder sig let. Fra
terrassen og hen omkring bålpladsen bliver der sået græs.
Viggo forventer, at beplantningen
vil være rimeligt vedligeholdelsesfrit efter 5 år. Det bliver skønt med
blomster og bær til at omkranse
Åhuset og parkeringspladsen. Det
bliver superflot. Nu må vi væbne os
med tålmodighed et par år, til det
hele vokser til.
En kæmpe tak til Nete og Viggo for
at trodse vind og vejr og kuldegrader og for jeres bidrag til Åhuset.
Marianne Kømler,
Kongeådal Sportsforening

Eksempel på en Søjleeg.
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Hvad betyder navnene Vilslev og Jedsted?
Af Ole Witte Madsen
Vi har efterhånden vænnet os til de to bynavne i sognet, men hvad betyder
de egentlig? Det vil jeg forsøge at besvare kort herunder.
Vilslev er en sammensætning af to ord, hvor lev betyder levn eller arv, og Vil
er navnet på en person; stavemåden er dog ændret så meget fra oldtiden, at
man ikke kender det oprindelige personnavn. Bynavnet er fra jernalderen
(dvs. 300-800 e.Kr.) og er altså opstået i folkevandringstiden før vikingetiden. På hjemmesiden:
danmarksstednavne.navneforskning.ku.dk
kan man finde gamle stavemåder af bynavne og i 1231 findes Wilslef der
med tiden ændrer sig til så forskellige stavemåder som Wilsløf og Wilsleff .
Jedsted blev i år 1231 stavet Estath, men i løbet af et par hundrede år blev
bynavnet stavet med J - f.eks. Jestedt. Også dette bynavn er fra jernalderen.
Hvad forstavelsen Je betyder, ved man ikke, men sted betyder blot et bosted.

Hilsen fra FDF i Gredstedbro
Så skriver vi allerede 2021, ja ovenikøbet februar 2021! Lige som vi skulle
afholde generalforsamling, lukkede alting ned, og vi må erkende, at det bestemt ikke er blevet til så meget fælles aktivitet som vi havde håbet på :-) Vi
har dog fået passet græs, træer, ukrudt osv. på nogenlunde facon, men absolut med respekt til det foreskrevne antal personer, udendørs mv.
FDF har været så heldige at få tildelt fondsmidler forskellige steder fra, så de
nu kan begynde at få bygget deres nye bålhytte, og støtteforeningen har også
lovet at bidrage med et beløb til denne. Vi glæder os til at følge projektet og
håber på, at hytten står klar til brug til sæsonstart.
På trods af at støtteforeningen ikke har været så synlig i år, håber vi, at I alle
vil forny jeres medlemskab og indbetale kontingent kr. 200,- på konto: 5971
12 11 710 og HUSK ! Send navn og mail adresse til 22 68 66 53. I kan også
indbetale på mobilepay / Swipp 22 68 66 53
Vi melder en dato for generalforsamlingen ud, så snart vi kan.
Med venlig hilsen, Støtteforeningen for FDF Gredstedbro, Britta Flansmose
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”Hvorfor sover du i telt i 365 dage?”
af Ole Witte Madsen
Felix er en dreng på 11 år, der ligner mange andre drenge på hans
alder. Man der er noget særligt ved
ham: han er en meget engageret
FDF’er. I hverdagen går han i 4.B.
på Gredstedbro skole og bor sammen med sine forældre, Maria og
Esge Winkel Lorenzen og brødrene
Theis og Nor på Vesterbyvej nr. 23.
Men FDF i Gredstedbro er en god
fritidsaktivitet, som Felix har været
med i siden 0. klasse. Felix synes,
at det gode ved FDF er, at man er så
meget udenfor, at man laver sjove
ting - f.eks. bål og overnatning - og
at man ikke skal læse meget.
Felix er meget engageret og har efterhånden taget 29 FDF-mærker
inden for forskellige emner. Det
mærke, han er mest glad for, er
kystvogter-mærket. Det fik han
sammen med omkring 14 andre

Felix med sin FDF-skjorte.

FDF’ere ved at samle skrald ind
langs diget. De gik en tur på ca. 3
km og samlede så meget affald og
skrald, at de næsten ikke kunne slæbe det. Da de nåede målet, som var
shelterne ved Kongeå-slusen, var de
glade for bålmad og overnatning.
Sov udenfor!
Nu er Felix i gang med endnu et
mærke. FDF-mærket hedder Snorky, og det går ud på, at han skal sove udendørs 365 dage. Da jeg mødte ham den 4. februar, var han næsten halvvejs i projektet, som han
afslutter i august 2021, hvis planen
holder. Han sover udenfor i et telt i
haven. Esge har sat en læskærm op
for at tage den værste vind fra vest,
og der er flamingoplader under teltet for at beskytte Felix mod kulden.
Desuden har han to skummadrasser
inde i teltet og sover med en del tøj
på i en vintersovepose inde i en
sommersovepose - og over sig har
han et stort koskind, som hans farmor har givet ham. Han fryser ikke!
Heldigvis har han ikke trang til at
komme på toilet om natten, selvom
hans forældre har lovet, at døren er
låst op for ham, og at der er lys i
huset, så han altid kan komme ind,
hvis der er behov for det. Felix er
dog en sej gut, der kun én gang er
gået ind for at sove, fordi blæsten
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Felix ved sit telt i haven.
var så voldsom, at han i to nætter
havde ligget i teltet uden at få søvn.
I begyndelsen af februar faldt sneen
tæt og tungt, men det generede ikke
Felix. Han er kun lidt mørkeræd,
men det, der har forstyrret hans nattesøvn mest, var de mange traktorer,
der i høstsæsonen kørte i døgndrift
på landevejen lige forbi huset. Når
der ellers er ro derude, så synes Felix, at det er langt federe og sjovere
at sove i telt end at sove indenfor.
Eneste minus er, at det for tiden er
ret koldt at stå op om morgenen.
En del af Felix’ kammerater går også til FDF, så de undrer sig ikke
over hans projekt. Men andre kan
godt undre sig meget over, at han
gider sove udenfor. Han har dog
haft en ven med ude at sove.
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Felix har allerede kig på det næste
mærke, han skal have på sin FDFskjorte: Shelty! Det er mærket, man
får, hvis man sover i shelter 12 gange på ét år, dvs. 1 gang pr. måned.
Man kan kun beundre hans ihærdighed.
Om FDF-mærkerne
På hjemmesiden mærkelex.dk kan
man se alle de mærker, som FDF’erne kan tage. Og der er virkelig
mange! Der er mærker inden for
mange emner lige fra madlavning til
overnatning, vandreture osv.
Hvis man er interesseret i at besøge
FDF i Gredstedbro eller se mere
om, hvad de laver, kan man nemt
finde dem på facebook.

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 arrangørerne af de enkelte begivenheder.
Dag Dato Tid
Aktivitet
For gudstjenester - tjek kirkebladet
Søn 30/5 9.30 Cykeltur til diget med KBA
Lør
Ons
Tor
Fre
Lør
Ons

5/6
9/6
10/6
11/6
12/6
23/6

13.45 Grundlovsmøde på Kjærgård
Byfest på sportspladsen (s. 20)
Byfest på sportspladsen (s. 20)
Byfest på sportspladsen (s. 20)
Byfest på sportspladsen (s. 20)
Sankt Hans bål på Børnetoften

Ønsker du at vide, hvad der sker i Vilslev Kirke? Se arrangementer og gudstjenester i kirkebladet, der omdeles til alle husstande 4 gange årligt.

Velkommen til Vilslev og Jedsted!
Nye borgere i Vilslev og Jedsted byder vi velkommen med en velkomstpakke og et besøg.
Vi er et lille sogn, men vores styrke er ildsjæle
og mange frivillige i et lokalsamfund, hvor vi
kender hinanden og ønsker, at vort samfund
fortsat er levende og i bevægelse. Når vi byder
nye borgere velkomne, byder vi dem også indenfor til at være medarbejdere på sognets videre liv. Og derfor kan vi også med fordel
spørge de nye borgere:
Er der noget, som I savner i sognet?
Hvad kan vi gøre bedre?
Hvad kan vi gøre anderledes?
Hvad kan og vil I bidrage med?

af Ole Witte Madsen
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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 Aktivitetsforening (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
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af Anne Sejerup

To gode anbefalinger

Hvis du sidder hjemme i stuen og
måske mangler noget at give dig til,
så kommer to, ifølge mig, gode anbefalinger til, hvad du kunne kaste
dig over af lækkert læsestof eller
stene til ved fjernsynet. Så her er
lidt enten til det gode grin eller også
til bogormen i dig.
Sleepers:
Den første anbefaling er bogen sleepers af Lorenzo Carcaterra. Dette er
en sand historie om fire unge drenge, hvis venskab stikker dybere end
blodet, og som vil gøre alt for hinanden. Godt nok er denne bog ikke
for sarte sjæle, men hvis du mener,
at du kan klare mosten, er den helt
klart en gennemlæsning værd. Bogen er særlig vigtig, da den fortæller
en skrækkelig historie, og da ofrene
for denne historie fortjener at få deres stemme hørt. Særligt svært er
det at kalde det en god bog, idet den
er baseret på en virkelig historie og
ikke blot er fiktion, men den er velformuleret og gribende skrevet.

Selve historien omhandler de fire
drenge, som er opvokset i ’Hell’s
Kitchen’. Vi følger deres opvækst i
et samfund, hvor småkriminalitet
ikke er en sjælden hændelse, hvor
bandemiljøet er meget normalt, og
hvor de venner, man får, er ens
chance for overlevelse. Gennem
bogen får vi at vide, hvordan tolv
måneder med ’mental, fysisk og

seksuelt misbrug efterlader drenge
forandrede for evigt’. Så jeg udfordrer dig til at læse denne bog og
fortælle mig, at den ikke stak dig i
hjertet, at den ikke vækkede en vild
frustration over de forfærdelige personer, der optræder heri, og at den
ikke får dig til at stille spørgsmål til
de autoritære facader her i verden,
som ’the Wilkinson Home for
Boys’ repræsenterer.
Undeniably powerful, an enormously affecting and intensely human
story’
THE WASHINGTON POST
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miste en forældre og at være pårørende til en person med demens.

Enebarn:
Enebarn er et ’one-woman-show’ af
den danske komiker og sangerinde,
Annika Aakjær. Showet udkom i
november 2019, så helt gammelt er
det endnu ikke, selvom vi nu er begyndt at skrive 2021. TV2 Play beskriver det som ’en hybrid mellem
musik og komik’, og det må man så
sandelig også give dem ret i.
Hendes hovedpointer bliver efter
adskillige jokes og historier fra sit
liv, nogle iblandt vildt tåkrummende, efterfulgt af fjollede
og/eller rørende sange i bedste Annika-stil. Hun formår at holde sig
jordnær uden at sætte sig for meget
på en piedestal.
Bremsespor og menstruation er
blandt andet noget af det, showet
indeholder, hvilket i sig selv ikke er
vildt typiske træk, de fleste komikere anvender i deres shows. På en
måde er det nogle af de ting, der gør
det her show ret fedt, at hun ikke er
bange for at sige de her ting.
En anden ting, hun gør rigtig godt
er, at hun italesætter nogle ellers ret
tunge emner, som det at være skilsmissebarn, ikke altid at passe ind, at
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Alle disse emner kan virke tunge og
måske tage puste fra en, men lad det
ikke afskrække dig fra at se showet,
for hun holder det også på et niveau, hvor vi kan grine af det, hvor
det ikke bliver for meget, men at vi
også har tid til at tænke over realiteten af det.
Showet er i hvert fald en god blanding af spilopper og sørøverhistorier, som vil få dig til at grine, men
kan samtidig også få dig til, måske,
at fælde en tåre eller to. Ergo, efter
at have set Enebarn følte jeg mig
både underholdt og eftertænksom
på samme tid, og showet kan altså
et eller andet, selvom det egentlig er
lidt en spøjs kombination.
I hvert fald havde jeg en anden forventning til showet, end jeg fik indfriet, og jeg blev helt klart positivt
overrasket. Så sæt dig til rette med
en slikskål eller en smule popcorn
og muligvis et lommetørklæde.
God fornøjelse!

Vidste du…?
Nu kan du få en nyhedsmail fra kirken. Læs mere i
kirkebladet.

Forårsnyt fra KBA
Kongeådal Borger- og Aktivitetsforening
Vi er desværre – som alt andet –
stadig corona-ramte. Forsamlingsforbuddet på 5 personer bremser alt,
hvad vi gerne vil.
Nu da vi må forsamles 10 personer
udenfor, begynder vi snart at samle
aviser igen. Derfor en stor opfordring til alle:
GEM JERES AVISER, REKLAMER OG BLADE TIL OS

arbejde for Åhuset. Henning har
brugt rigtig mange timer i Åhuset,
så det var i den grad velfortjent.
På billedet ses Henning sammen
med filialchef Morten Bøje Degn
fra Sydbank og journalist Kåre
Welinder fra Jyske Vestkysten, der i
begyndelsen af marts overraskede
Henning i Åhuset.

Stil dem i en sæk ude bagved. Efter
et år uden indtægter har vi hårdt
brug for dem. Vi får ikke penge for
pap. Det skal I ikke gemme til os.
Normalt holder vi generalforsamling i januar/februar. Det må også
vente til bedre tider.
Normalt ville vi også være i gang
med at sælge medlemskort på nuværende tidspunkt. Vi kommer
rundt. Men ikke endnu.
Hvad med byfesten 9.-12. juni?
Den tager vi stilling til omkring 1.
maj. Hvis der sker et mirakel, så vi
kan holde byfest, er jeg sikker på, at
vi i lynfart kan få arrangeret den.
Åhuset
En glædelig begivenhed midt i alt
det triste er, at JydskeVestkysten og
Sydbank tildelte Henning Jakobsen
månedens skulderklap for sit store

Åhuset er nu så godt som færdigt.
Blikkenslageren har gjort gavlene
færdige. Det er blevet rigtig flot. Vi
mangler at få valgt nye borde og
stole, som vi har fået penge til fra
Nordea-fonden.
Nete og Viggo er i fuld gang med at
plante omkring Åhuset. Her i Sognebladet får I også lidt at vide om,
hvilke planter Viggo har valgt.
Ellers har vi en ønskeliste på mange
forskellige ting, der må vente, til vi
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har lidt flere penge i kassen. F.eks.
gardiner, pulverslukker, støvsuger,
udendørs askebægre, borde-bænkesæt, bålsted osv. osv.
Parkeringspladsen med belysning
skal gøres færdig. Det håber vi at
kunne få hjælp til, når frosten er af
jorden.
Åhuset er lejet ud en del til efteråret. Vi glæder os rigtig meget til,
det kan tages ordentligt i brug.
D. 28. april kommer Bygge- og
Teknikudvalget muligvis forbi Åhuset til møde med Lokalrådet.
Repræsentanter for byrådet vil muligvis også komme forbi Vilslev på
Visionstur rundt i kommunen i løbet
af foråret. I hører nærmere, hvis de
lægger vejen forbi Vilslev. Vi har
inviteret dem til at se på skolegrunden sammen med os.
Jeg håber, at alle holder modet oppe, til foreningslivet går i gang igen.
Venlig hilsen
Marianne Kømler
Kongeådal Borger- og Aktivitetsforening Kongeådal Sportsforening

Vidste du…?
Åhuset har fået sin egen
hjemmeside:
aahuset.kongeaadal.dk
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Ny legeplads???
Skal der etableres en legeplads i
Vilslev Sogn?
På facebook kan man finde siden
”Legeplads i Vilslev sogn”, der er
åben for alle interesserede, og som
lige nu har over 100 følgere. Derinde findes mange idéer til legepladsen, og der er en afstemning om,
hvor legepladsen kunne ligge. 42
har stemt på den gamle skoleplads
over for Brugsen, ingen har stemt
på pladsen ved Åhuset eller andre
steder.
Stedet kan dog ikke endelig afgøres,
før kommunen har meddelt, hvad de
har af tanker for den gamle skolegrund.
Imens vi venter på dén afklaring, er
vi et lille udvalg, der arbejder på at
samle idéerne i en projektbeskrivelse, så vi kan danne os et overblik.
Har du idéer til, hvad der kan eller
bør være på legepladsen, er du altid
velkommen til at kontakte os.
Find os på facebooksiden, hvor vi
løbende opdaterer jer om vore skridt
fremad mod en legeplads for alle i
sognet.
Med venlig hilsen,
Charlotte Gulmælæ Larsen, HC Debel, Carsten Lønne, Esge Winkel
Lorenzen og Ole Witte Madsen

Interview med hundelufterne Laura og Julie
af Ole Witte Madsen
Julie Isabella Madsen og Laura
Egeris Dam Hansen er begge 12 år
og går på Gredstedbro Skole. Laura
bor i Vesterbyen i Vilslev, og Julie
bor på Sennepsmarken i Gredstedbro. Sammen er de begyndt at lufte
hunde. Men hvorfor er de det?
Hvorfor lufter I hunde?
Julie og Laura fortæller, at de begge
har hund derhjemme, og at hunde
fylder en naturlig og positiv del af
deres liv. I 9 år har hunde været en
del af Julies hverdag, mens Laura er
vokset op med en hund i hjemmet.
Julie har endda oplevet, at deres
hund har fået hvalpe 3 gange.

Hunde har mere personlighed
Både Laura og Julie drømmer om
selv at få hund, når de bliver voksne. Julie vil gerne have både en labrador og en golden retriever, mens
Laura gerne vil have en golden retriever. De fortæller begge, at de er
mere til hunde end til katte, fordi
hunde har mere personlighed og er
mere socialt anlagte, og at man kan
træne hunde; at hunde har meget at
give, og at de er sjove at være sammen med.
Sjovt at kende hunde
Når Laura og Julie
gerne vil lufte fremmede folks hunde,
er det bl.a. fordi, de
synes, det er sjovt
at lære nye hunde at
kende, og at det er
hyggeligt at gå en
tur sammen og få
noget frisk luft i
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Frisk luft og hygge
De glæder sig til at gå med flere
hunde. Lige nu går de tur mandag,
onsdag og fredag, og turen tager ca.
45 minutter. På turen elsker de at
løbe og lege med hunden og tage
sjove billeder.
Ønsker du at Laura og Julie også
lufter din hund?

godt selskab. De fandt på at lufte
hunde, fordi de gerne ville tjene
nogle penge, men de er bege for
unge til at arbejde i butikker eller
passe børn. Og så tænkte de, at de
kunne gøre en god gerning ved at gå
en tur med hunde.
Seje piger!
Deres venner og familier synes, det
er sejt og godt, at de unge piger har
kastet sig ud i arbejdet. De er ikke
bange for store, stærke hunde, og de
er hjemmefra vant til at samle hundelorte op. Så det skræmmer dem
ikke.
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Kontakt Laura på tlf. 42 16 17 37
og Julie på tlf. 27 84 44 69 og hør
nærmere. Tid og pris kan man aftale
med dem.

To make a special wish
af Anne Sejerup
Som jeg sidder og læser etiketten på
en lille glasbeholder på mit værelse,
drives mine tanker afsted på søgen
efter spørgsmål.

Der findes så umenneskeligt mange
spørgsmål og så uendeligt mange
svar, at det til tider kan virke bøvlet
at finde det rigtige.

Eller… spørgsmål er der egentlig
nok af, men ja, nok nærmere drives
mine tanker mod ønsker, som man
da i hvert fald må sige det også
vrimler med. På den lille glasbeholder siger etiketten således: ”To
make a special wish come true”.

Fordi der skal være et par til hvert
enkelt outfit, fordi jeg har en
’obsession’, eller fordi vi lever i en
forfærdeligt materialistisk verden,
hvor tingene ejer os og ikke omvendt.
21,3775583264.
” Because you can’t have a rainbow
without a little rain”
Og fordi vi stopper med at lege.

Spørgsmålet er bare, hvilket ønske
beholderen snakker om. Oprindeligt
har det egentlig været tanken, at jeg
skulle købe mig selv en lille gave,
og så let kunne spørgsmålet såmænd også besvares…
Meeen nu er det heller ikke, fordi
jeg som sådan er vildt god til at gøre det hele let for mig selv. For så
snart jeg læser denne tekst, opståer
der et behov inde i mig, til at stille
alle de spørgsmål, som jeg ikke
nødvendigvis kan finde. I hvert fald
ikke lige det spørgsmål jeg søger,
for i princippet findes der rigtig
mange spørgsmål.
Hvorfor har jeg så umådeligt mange
par sko at jeg næppe kan hitte rede i
dem?
Hvad er kvadratroden af 457?
Hvorfor findes der smerte?
Og hvorfor bliver vi voksne?

Måske er du af andre overbevisninger end mig, og det er også helt fantastisk meget i orden, for det er så
sjældent at der er et entydigt svar…
måske lige på nær 21,3775583264.
Dog kan du vel alligevel altid runde
op eller ned alt efter, hvor du står,
og hvor du vælger at kigge hen.
Måske er mit overordnede spørgsmål: hvad er ’my special wish’? Mit
svar, når jeg en gang finder det, er
nok en del anderledes, end hvad dit
vil vise sig at være. ’my special
wish’ må altså være bestående af en
del underordnede spørgsmål. Dette
er muligvis spørgsmål der evner at
sige en del om ens personlige værdier.
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For handler dine underspørgsmål
om, hvorvidt udfaldet af ens ønske
påvirker andre i en positiv eller negativ retning, eller handler det om
dig selv som individ? Handler det
om livets store kærlighed, din familie og børn eller din dybe tilknytning til din guldhamster. Et tredje
væsentligt spørgsmål at stille: Hvordan vil du gribe dit ’special wish’
og få det til at gå i opfyldelse.

Mærkedage i sognet
Af Kirsten Blom
For mange år siden var det sådan, at
enhver rund fødselsdag, særlig bryllupsdag eller et jubilæum blev omtalt i Vestkysten eller Ribe Stiftstidende.
I Vilslev var Chr. Godtfredsen meddeler til Vestkysten, og det betød, at
hvis man kendte til en mærkedag i
Vilslev, kunne man oplyse det til
Godtfredsen, og så var det hans opgave at søge oplysninger om pågældende og skrive et stykke til avisen.
Om der var økonomi mellem meddeler og avisen, ved jeg ikke, men
måske andre i byen ved noget om
det og vil skrive om det.
Var der mon også en meddeler i
Jedsted og i så fald hvem?
Nogen, der ved noget om det?

Godtfredsen ikke kunne mere, men
andre husker måske noget andet?
Alle har altid kunnet skrive om personers mærkedag og sende det til
Vestkysten, men det sker bare ikke
mere og har ikke eksisteret i flere
år.
Hvorfor er det blevet sådan?
Jeg synes, det er ærgerligt, for det
var en god måde at holde hinanden
opdaterede på, hvem vi er i vores
små landsbyer.
Jeg vil gerne foreslå, at vi genopliver den gode tradition i Sognebladet. Det overordnede mål for dette
blad er, at vi styrker fællesskabet
ved at orientere om aktiviteter i vores område. Men det er også meget
vigtigt, at vi ved, hvem vi er, hvor
vi bor, og hvad vi fejrer.
Det nye faste indlæg i Sognebladet
kunne omhandle
- hvem fejrer noget?
- hvem er flyttet hertil og herfra?
- nyfødte?
- andet?

Vidste du…?
Når du skal booke forsamlingshuset, skal du ringe på
forsamlingshusets tlf.-nummer
75 43 15 71

Jeg husker det sådan, at jobbet som
meddeler i Vilslev stoppede, da
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Kongeådal SF Kroket

Vilslev Forsamlingshus

Kroketspil starter fredag den 9. april
kl. 13:30 på banerne ved Åhuset.
Kom og vær med til hygge og godt
samvær. Vi kan bruge alle, der har
lyst til at nyde sommeren sammen
med os.
I 2008 var vi 5 hold i turneringen,
men nu er der kun et hold. Det vil
glæde os, hvis der vil komme flere
spillere fra Jedsted, Vilslev og omegn. I dag er vi 6 medlemmer, alle
kommer udefra.
Alle nybegyndere får 2 måneder
gratis spilletid, resten af året til
150,00 kr.
Vores faste træning er mandage kl.
18:30 og fredage kl. 13:30
Er der andre tidspunkter man hellere vil spille, så finder vi ud af det.
Kontakter:
Henry Sørensen, mobil 2461 2637
Lauritz Lauritzen, mobil 2168 9176

Nanna Jørgensen er i fuld sving
Desværre er dette indlæg om Vilslev Forsamlingshus meget lig de
foregående siden marts sidste år:
der foregår meget lidt i vores dejlige hus ligesom så mange andre steder.
Preben og Jens har været flittige til
at lave Ja tak tilbud med mad ud af
huse til os, og jeg tror, vi er mange,
der lynhurtigt har vænnet os til denne dejlige måde at få serveret lækkert mad. Tak for det, kokke og
hjælpere.
Bestyrelsen har i det forløbne år
udnyttet roen i huset til at få det til
at fremstå endnu bedre, når vi engang igen kan slå dørene op for diverse sammenkomster og fester.

Siden sidst har vi gjort hovedrent i
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køkkenindgangen, hvor alt er blevet
sorteret og vasket af. Næste ønske
for dette rum er at få alle eksisterende hylder, skabe og skuffer i mange
forskellige udgaver udskiftet med
ensartet køkkeninventar, så alt kan
komme i lukkede skabe.
Før vi søger fonde om penge til det,
skal vi have søgt om penge til faste
skabe med låger til vaskerummet.
Der er også inventar af forskellig
kaliber, og det vil vi gerne have udskiftet.
Som så mange andre steder er der
selvfølgelig også lavvande på vores
konto lige nu, så der bliver absolut
ikke brugt penge på andet end den
daglige drift. Det forhindrer os dog
ikke i at vedligeholde og have ønsker om forbedringer, og heldigvis
findes der i Danmark utalligt mange
fonde, som hvert år skænker penge
til diverse velbeskrevne og budgetterede projekter.
Det er en jungle at finde rundt i,
hvem der giver penge til hvad. Vi
læser, søger, får afslag, søger igen
og er da lykkedes med på den måde
at få penge til vore nye kaffekander.
Lige nu har vi to ansøgninger ude
om penge til nye borde og stole,
men vi har ikke hørt fra fondene
endnu.
Vores vedtægter foreskriver, at den
årlige generalforsamling skal afvikles her i foråret, men som sidste år
bliver vi også i år nødt til at udsætte

den på ubestemt tid på grund af det
eksisterende forsamlingsforbud.
Men hold øje med Ugeavisen og
opslag i Brugsen, hvor en dato vil
blive bekendtgjort, så snart vi får
mulighed for at afvikle generalforsamlingen.
Overalt drømmes der i denne tid
store drømme om en tid, hvor vi
igen må samles og feste som tidligere. Således også i bestyrelsen for
Forsamlingshuset – som tidligere
nævnt i dette blad. Og forberedelserne fortsætter med aftaler om en
fest til glæde for alle brugere og husets økonomi.
Det bliver virkelighed en dag, og
indtil da er det opløftende at drømme og planlægge, så det glædes vi i
bestyrelsen over at være sammen
om lige nu.
Og I hører meget mere om det, når
det bliver aktuelt.
- Kirsten Blom

Joan Nørrevang og Niels Peter Jessen har køkkentjans
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Tak for den store opbakning
til ”ja tak-tilbud” på Facebook Vilslevkokken.
Vi laver næste ”ja tak-tilbud” d. 31/3
Vi åbner så hurtigt, vi må, og det kan lade sig gøre

for selskaber i forsamlingshuset
samt også mad ud af huset
og fællesspisning.
Vi melder ud på Facebook samt på en liste i Brugsen.
Med husk evt. at bestille forsamlingshuset
til jeres fest.
Hilsen Preben og Jens
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I januar 1998 fik Dorte og Knud Søgaard skænket dette foto af solnedgangen over Vilslev Kirke. Der var en fotograf på besøg i sognet,
som blandt mange andre motiver også fangede dette. Dorte og Knud
har siden givet billedet til sognebladet.
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Bisættelsestale
Efter ønske fra organist Dorte
Grangård Olesen bringes her bisættelsestalen for hendes mand Roberto Nicolini.
Onsdag den 24. februar 2021 kl. 13
blev Roberto Nicolini bisat fra Zions Kirke, Esbjerg. Der blev læst
fra Romerbrevet kap 6 vers 3-11. I
kirken sang Hanne Præstegaard solo: salme 786: Nu går solen sin vej
– 787: Du, som har tændt millioner
af stjerner. Ved rustvognen sang vi
121: Dejlig er jorden.
Alting har sin egen hastighed, og
det er som om, foråret igen er på vej
til os. Vi mærker en mildere luft;
forårsbebuderne synger fra himlen
og springer op fra jorden. Dagene
bliver længere, og lyset skubber
mørket til side. Velsignet er dagen,
når den bringer os glæde; velsignet
er natten, når den bringer os ro.
Men når hverken dagen bringer
glæde eller natten bringer ro, så har
vi også brug for kirkens tale om
kærlighed, håb og tro.

Vi er i dag samlet her i Zions Kirke
for at mindes, ære og tage en værdig og kærlig afsked med Roberto
Nicolini. Han blev født i Chiavari i
Ligurien i det nordvestlige Italien
en efterårsdag den 8. november
1947, og døde som 73-årig på Esbjerg Sygehus onsdag eftermiddag
den 17. februar. En aften Dorte og
Roberto sad ved aftensmaden, fik
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han et stykke kød galt i halsen, og
hverken Dorte eller overboen kunne
få det banket op; ambulancen kom
og arbejdede med ham; han røg på
sygehuset, hvor han blev lagt i respirator. Det var en voldsom og
chokerende hændelse. Desværre
havde han været uden ilt i for lang
tid, og efter få dage åndede han ud
med Dorte ved sin side. Dermed gik
han bort, som igennem 35 år havde
været en stor del af Dortes liv som
ven og kæreste, som støtte og som
ham, hun så gerne ville le og leve
sammen med i medgang og modgang. Her ved Robertos kiste mærker vi igen alt for tydeligt, at døden
virkelig er en fjende af livet og det,
vi tror og håber på. Nok er vi døbte,
men vi spares ikke for modgang. De
store ord og løfter ved døbefonten
skal vi dog især huske i denne smertelige tid. Når døden rammer og
lammer, har vi brug for andres støtte og nærvær; vi har brug for at Gud
og andre hjælper med at bære lidt af
alt det, der er ubærligt.
Historien om Dorte og Roberto begyndte midt i 1980’erne. Men inden
da, levede Roberto sin barndom,
ungdom og en del af sin voksentid i
Italien. Han er opvokset i Sestri Levante i det nordvestlige Italien, men
da han var 3 år flyttede hans familie
til byen Pésaro på østkysten, hvor
hans far havde fået arbejde på et
stålvalseværk, og der boede de, til
Roberto var 18 år. Det var en dejlig

tid for den unge Roberto, for i Pésaro var folkene åbne og livsglade.
Desværre måtte familien flytte tilbage til Sestri Levante, og det var
Roberto ikke så glad for. Dog oplevede han i nabobyen Chiavari sin
nok største arbejdsmæssige succes,
da han arbejdede for et fotolaboratorium. Han kørte rundt til fotobutikker i forskellige byer med de fotos, som laboratorierne fremkaldte,
og så fik han nye filmruller med
tilbage fra butikkerne til fremkaldelse. Nogle dage kørte han meget
langt, f.eks. til Genova og tilbagelagde nogle hundrede kilometer for
at komme til Milano eller Lucca.
Han fortalte Dorte mange historier
om den tid, for han havde været
glad for friheden og for at køre. Han
var dygtig til at køre og lærte endda
nogle af sine kammerater at køre
bil.
Roberto gik på et tidspunkt rundt i
Sestri Levante og var på udkig efter
nyt arbejde, og da en af hans venner
foreslog, at de tog til Danmark for
at arbejde, var han ikke sen til at
sige ja. Snart efter arbejdede han i
den italienske restaurant Italiano i
Esbjergs Skolegade, og han anede
intet om, at der i opgangen lige ved
siden af restauranten boede en ung
konservatorie-studine, som snart
skulle få en særlig plads i hans hjerte. Det var den 16. januar 1986, og
Dorte havde inviteret sin bror, Lars,
med ud at spise. De ankom lidt tidligt, og imens de sad ved bordet og
ventede, opdagede Dorte, at den ene

tjener kiggede meget i hendes retning. Blikket tilhørte en mand, hvis
ansigt kom til at følge hende i tankerne og optog hende dag og nat.
Tiden gik med studiet, men tankerne kredsede stadig om ham, og hun
lærte sig så meget italiensk, at hun
kunne skrive den seddel, som hun
en dag afleverede til Roberto. Da
han havde læst sedlen kunne han
kun spørge om lov til et kys, for på
sedlen stod der på italiensk: ”Jeg
tænker altid på dig.”
Siden den kærlighedserklæring har
Dorte og Roberto tænkt meget på
hinanden, og de har virkelig været
noget for hinanden og støttet hinanden på forskellige måder i de udfordringer, som livet og tilværelsen har
budt dem. Roberto havde sine psykiske udfordringer, der fyldte meget, men heldigvis ikke fyldte alt.
Der var mange timers hyggelige og
sjove stunder hjemme i lejligheden i
Vesterhavsgade, hvor Roberto f.eks.
brillerede med at imitere dialekter
fra næsten alle Italiens 20 regioner!
Roberto var meget glad for musik,
og en af de første gange, han og
Dorte var i Italien, var det lykkedes
ham at få billetter til en koncert med
selveste Frank Sinatra. Han havde
endda oplevet og mødt flere af de
store singer-song-writere fra den
genovesiske skole, såsom Gino Paoli, Umberto Bindi, Bruno Lauzi og
ikke mindst Fabrizio De André,
som Roberto holdt meget af, og som
vi også skal høre et stykke musik
fra, når kisten bæres ud. Engang var
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Dorte og Roberto også på tur med
menighedsrådene til Rügen, hvor
der var oktoberfest, og der hyggede
de med fadøl og dans til Tyrolermusik. På sine senere år fik Roberto
øjnene op for fodboldens verden,
som han begyndte at følge interesseret, og han havde en daglig kontakt med Gabriele i Varde; de ringede sammen hver dag med små opdateringer om bl.a. kampe i den italienske liga. Dorte og Robertos liv
sammen indeholdt megen glæde, og
derfor vil savnet af Roberto også
være stort. Det vil også mærkes i
kirken, hvor Roberto så trofast var
med – også for at støtte Dorte. Når
hun nogle gange stod over for noget, hun var nervøs for, sagde Roberto: ”Jeg tænker på dig”, og så
gik det altid godt.
I dag tænker vi med savn på Roberto og med omsorg på Dorte. Den
hvide kiste får vores opmærksomhed, for vi indser at livet også er
skrøbeligt for os, og at vi også en
dag skal ligge under dødens tunge
port og blive savnet. Dødens lukkede port kan vi hverken rokke eller
ryste, og derfor har vi for lidt siden
hørt, at vi ved dåben blev podet
sammen med ham, som dødens porte ikke kunne holde indespærret.
Jesus plantede livets påskelilje dybt
inde i dødens mørke rum og
sprængte indefra alle de lænker, der
holder Guds elskede mennesker
fast. Han bebudede Guds forvandlende forår med lys og varme på et
sted, hvor mørke og kulde hersker.
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Når vi altså har fået dåben på hovedet, skal vi ikke leve i frygt for døden. I stedet skal vi gribe friheden
og glæden over de små mirakler i
hverdagen. Tænk, at vi overhovedet
lever. Tænk, at vi har nogen at elske, og at nogen elsker os - stadigvæk. Igen mærker vi, at kærligheden ikke slipper os, selvom én går
bort og en anden lades tilbage til det
liv, der skal leves, om end det må
leves med (af)savn. Vi må her give
Roberto videre i Guds hænder, som
griber os, når vi ånder ud og hverdagslivet ender. Må Gud bevare
ham og oprejse ham i den time, da
Guds rige stiger op og omslutter alt
i en nyskabt virkelighed uden sorg
eller død, smerte eller frygt – men
kun evig glæde i tro, håb og kærlighed. Fred være med Roberto. Fred
være med os alle. Amen.

Hjertelig tak til alle som
har vist opmærksomhed
i forbindelse med min mand Roberto Nicolinis bisættelse
onsdag d. 24. februar fra Zions Kirke i Esbjerg.
De venligste hilsner
Dorte Grangård Olesen

Ny bogudgivelse på vej fra sognearkivet

Sognearkivet har en bog under udgivelse - den kommer, når coronaen er forbi,
og Åhuset er åbnet eller holder reception.
Stig Hegn, tlf. 51 96 64 73, stighegn@bbsyd.dk

