Sognebladet
for Vilslev og Jedsted

Juli - August - September 2021 (nr. 20)

Bor vi i Vækstjylland?
Inde i bladet kan du læse om mange tiltag,
der understøtter sognet med liv og potentiel vækst.

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.

Bladr videre og læs om kroket i Vilslev - der er også plads til dig!

Næste deadline:
20. september 2021

Forsiden: Billede af legende børn
på den tidligere skoleplads i Vilslev, Kongeådal 17. Udendørs leg og
boldspil opstod, da brætspilscaféen i
sognehuset ikke kunne gennemføres.

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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Støtteforeningen for Vilslev Forsamlingshus

Lidt nyt fra os her i støtteforeningen! Bestyrelsen for Støtteforeningen består nu af Anna Jessen, Karl
Johan Bendorff og Jane Andersen.

den første lørdag i september fra kl.
10 til kl. 15. Vi vil selvfølgelig annoncere yderligere, når dagen nærmer
sig.

Ja, det har været et første år nærmest uden aktiviteter på grund af
den berømte Corona-virus.

Vi har et par gange sagt nej til yderligere indlevering af lopper. Der er nu
skabt lidt plads igen, så hvis I har nogle gode ting I gerne vil give os, så
henvend jer til undertegnede.

Støtteforeningen afholder normalt
to aktiviteter årligt, nemlig loppemarkedet i foråret og hobbyudstillingen i efteråret. I år satser vi på at
afholde begge dele i efteråret, med
mindre der skulle dukke en tredje
bølge af virussen op.
Vi lægger ud med loppemarkedet
lørdag den 4. september. Det kommer til at foregå i den del af Brugsen, der tidligere var den lokale foderstofforening. Her har Dagli’Brugsen stillet de tomme lokaler til
vores disposition, og her er alle de
indsamlede effekter opbevaret.
Derfor har vi besluttet at afholde
markedet her. Vi er i gang med at
sortere alle lopperne, stille dem
frem på borde og gulve, så vi glæder os til at se en masse mennesker
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Hobbyudstilling
Hobbyudstillingen vil der blive arbejdet på, når den nye bestyrelse er på
plads engang efter generalforsamlingen onsdag den 24. juni.
Udstillingen vil blive afholdt i forsamlingshuset i weekenden 6.–7. november.
Vi har kontakt med en del udstillere,
men hvis du har noget at byde ind
med, så vil vi også gerne høre fra dig.
Også mere herom når tiden nærmer
sig.
God sommer!
Med venlig hilsen
Karl Johan Bendorff, Tlf. 41 31 52 62

Nyt fra Vilslev og Omegns Seniorklub
Så lysner det lidt med hensyn til afholdelse af arrangementer.
I seniorklubben starter vi onsdag den
14. juli med en cykeltur eller kør-selv
-tur til Sinnes havhus, hvor vi mødes
kl. 19 til et par timers hyggeligt samvær og en god kop kaffe m.m.
Onsdag den 28. juli er der mulighed
Foto: René Aunsbjerg Fogh
for besøg på Museet Ribelund. Også
her er det en kør-selv aftentur, hvor vi
mødes kl. 18.30 ved museet med ef- Efter opfordring gentager vi det
succesrige besøg hos Henny og Niterfølgende guidet rundvisning.
els Hans på Havfolds Vingård tirsÅrets sommerudflugt den 19. august dag den 14. september kl. 14.00.
går i år til Sønderjylland med besøg i Bemærk ændret dato i forhold til
Møgeltønder kirke samt rundvisning tidligere program.
på Schackenborg Slot. Middagsmaden
indtages på Elmegaarden i Sommer- September sluttes af med en jubilæsted, hvorefter vi besøger Damgaard ums- og høstfest den 24. septemMølle inden vi sætter kursen hjemef- ber. Vi havde 75 års jubilæum i
2020, men havde ikke mulighed for
ter.
at fejre det, så det gør vi i år med
Vores generalforsamling bliver den 1. spisning, musik og festlige indslag.
september kl. 14.00 med efterfølgende foredrag af fhv. borgmester i Ribe, Arne Lauritzen
Jørgen Elsted Hansen.
Vi er i gang med at planlægge et ekstra arrangement den 1. september,
men det er endnu ikke på plads. Medlemmerne skal nok høre nærmere, når
vi ved mere om det.
Der er god tilslutning til 5-dages turen
til Bornholm den 8. - 12. september
med De Graa Busser.
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Knud Langs mindelund
v. Ole Witte Madsen
Hvordan går det med projektet?
P.t. er jeg i gang med at søge penge
til realisering af projektet.
Hvad koster det?
Det oprindelige projekt løb op i
116.300 kr., som jeg har ansøgt Realdania om at finansiere. Svaret fra
dem kommer hen på efteråret.
Der er dog kommet justeringer til
projektet, idet musikinstrumenterne
(54.000 kr.) formodentlig falder ud
pga. potentielle støjgener. Naboerne
er løbende blevet inddraget i projektet.
P.t. er der indkommet 16.500 kr.,
hvilket dækker rensning og opmaling
af mindestenen samt etablering af ny
sokkel.
Hvad så nu?
Menighedsrådene i Darum, Hunderup og Vilslev har modtaget en orientering om projektet, hvori jeg også
har adviseret om en mulig ansøgning
om støtte hen på efteråret.
Desuden har jeg været i kontakt med
Historisk Samfund for Ribe Amt for
at høre, om de kunne være interesseret i at komme til Vilslev den 26. maj
2023 og være med til at markere
Knud Langs fødselsdag. Det er de
positivt stemt over for, og jeg håber,
det lykkes!
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Hvornår går arbejdet i gang?
Når først finansieringen er på plads,
går arbejdet i gang. Sidst på efteråret skulle jeg gerne have skaffet
midlerne, hvorefter arbejdet kan gå
i gang i begyndelsen af 2022, så
mindelunden kan stå færdig til den
26. maj, hvor det vil blive indviet.
Følg med i det seneste nye
om projektet på
teologiogkultur.weebly.com
Ønsker man at bidrage, kan man
indbetale valgfrie beløb til:
Vilslev menighedsråds kirkekasse
CVR-nummer: 16103411
Kontonummer: 5971-1226148
”Mindelund”
Spørgsmål og kommentarer kan rettes til Ole Witte Madsen, tlf. 25 89
41 90, om@km.dk

Mindestenen på Kjærgård Landsbrugsskole over Margrethe von Rosenørn og Knud
Lang trænger også til restaurering.

Hvorfor spiller man kroket?
af Birgit Knudsen
Som tidligere omtalt fik Åhuset en
stor donation af Nordeafonden. I den
forbindelse skulle vi udarbejde en
plan for, hvordan vi ville kommunikere om projektet og om, hvilke aktiviteter KSF har gang i. ”Skrivet” nedenfor er blot en lille del fra denne
kommunikationsplan.

streger, at alle kan være med i klubben, og kommer man som nybegynder, bliver man guidet af de mere
erfarne spillere. Der er plads til nye
medlemmer, så det gælder bare om
at dukke op.

Hvordan foregår en træningsaften? De, som kommer først, sætter
banen op. Det må gøres nøjagtigt.
Når alle har indfundet sig, trækker
man lod om, hvem der skal spille
sammen denne aften, og så går spillet i gang. Men tro ikke, at reglerne
her er som i ”Havekroket”. Nej, her
er flere regler at få styr på. Og så er
der taktikken, som undervejs i kampen aftales med medspilleren. Det
gælder jo om at være så drillesyg
som muligt, og samtidig få sin egen
strategi til at lykkes. Man spiller for
at vinde, men alligevel er der en

Kroket – en sport for alle
På en kold juniaften, hvor Danmark
ovenikøbet spiller fodboldlandskamp,
har KSF’s kroketspillere træningsaften, og alle medlemmer er mødt op.
Hvorfor? Det er på grund af spillet,
som er spændende og udfordrende,
såvel på teknik som på taktik. Og det
er da også erfarne og dygtige spillere,
vi har i Kongeaadal. Holdet deltager i
turnering og stævner indenfor DGI og
gør en god figur. Men spillerne under8

dejlig, hjælpsom stemning på holdene. På lune aftener hygger man sig
med en kaffepause, inden andet spil
sættes i gang, for det sociale er en
vigtig del af det at spille kroket.
I løbet af en sæson, som løber fra
april til oktober, kan det blive til
mange kampe, for medlemmerne mødes fast mandag aften og fredag eftermiddag. Og så kan de også komme
i tanke om at aftale ekstra træning,
hvis der er plads på sportspladsen.
Dertil kommer alle turneringskampene og stævnerne. Det er dog ikke alle
i klubben, som har lyst til at spille
turnering, og det er også helt i orden.
Er det en dyr sport at dyrke?
Nej, slet ikke. Klubben sørger for
redskaber, og Esbjerg kommune holder græsset slået. Man kan låne en
kølle, indtil man finder ud af, om
kroket er noget, man vil blive ved
9

med at spille. Men på længere sigt
er det dejligt at have sin egen kølle,
og den kan man købe for under 500
kr. Tilbage er så bare almindeligt tøj
efter vejret og det årlige kontingent
til KSF og DGI.
Kroket spilles udendørs i alt slags
vejr, så det giver masser af frisk luft
og naturoplevelser. Det er sjældent,
at man har brug for at komme inden
døre, men det er nu alligevel dejligt
med det nye Åhus, hvor der er gode
toiletforhold, og hvor man kan afvikle kaffepausen, hvis vejret er
dårligt.
Som I ser, er der mange gode grunde til at melde sig ind i foreningen.
Kontakt: Henry Sørensen på mobil
24612637 - eller Lauritz Lauritzen
på mobil 21689176

Ny bestyrelse for Dagli’Brugsen Kongeådal

Generalforsamlingen for Kongeådal
Brugsforening blev afholdt torsdag
den 17. juni i Vilslev Forsamlingshus
og tiltrak omkring 50 deltagere, selvom der var fodboldkamp i fjernsynet.

nomiske udfordringer. Coop har
dog valgt at give en hjælpende hånd
med et 6-cifret beløb over en 3-årig
periode til medlemsfremmende aktiviteter.

Aftenen bød bl.a. på en livlig debat ud
fra en skrivelse, som den tidligere bestyrelse havde sendt ud i sognet, og
der blev mange gode samtaler hen
over kaffen på kryds og tværs.

Denne håndsrækning forklares
således i JV’s artikel:
”Coop har intet ønske om at være
skyld i, at vores små brugsforeninger lukker. Derfor er det korrekt, at
vi har sikret Kongeådal Brugs i de
næste tre år, så de lokale kunder får
en chance for at vise deres opbakning til brugsen, siger Jens Juul Nielsen, kommunikationsdirektør i
Coop ”

Ny bestyrelse
Der blev valgt - og konstitueret - en ny
bestyrelse (fra venstre): Benjamin Nissen, Carsten Lønne, Arne Lauritzen,
Anders Knudsen (formand), Tony
Gregersen, Ole Witte Madsen
(næstformand), og Lissy Hansen Flere medlemmer?
(sekretær). Bag kameraet stod Anina Der er p.t. 340 medlemmer af DagAndersen (suppleant).
li’Brugsen i Vilslev, og af kommende aktiviteter nævnes i JV’s artikel
JydskeVestkysten bragte lørdag den blandt andet: ”øl- og vinsmagning,
19. juni en artikel om generalforsam- torvedage og madaftener med koklingen under overskriften: Lille brugs keinspiration, men det er også håreddet af økonomisk håndsrækning fra bet, at flere kunder vil benytte sig af
Coop. Dagli’Brugsen i Vilslev er en Coops nye digitale betalingsmuligdel af Coop, og enorme IT-udgifter heder, herunder månedlig acontobehos Coop har givet brugsen store øko- taling på et fast beløb til, som man
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så handler for med medlemsrabat,
kaldet Primekonto.”
Håndrækningen fra Coop giver ro i
brugsforeningen til at tænke i kreative tiltag for at øge antallet af kunder
og dermed sikre brugens fremtid i
sognet.
Artiklen i JV slutter således:
”egenkapitalen er på 900.000 kroner.
På det grundlag mener Klaus Thuesen, at brugsen i Kongeådal ikke er
lukningstruet.”
Bestyrelsen i brugsen er altid interesseret i dialog med såvel sognets borgere som kunder fra fjern og nær.
Hvordan kan brugsen blive et bedre sted for dig at handle?
Skriv gerne en mail til brugsuddeler
Klaus Thuesen på 03366@coop.dk
med såvel ris som ros - og gerne så
konkret som muligt.
Bestyrelsen glæder sig til at trække i
arbejdstøjet og ser frem til at søsætte
nye tiltag, der sikrer kundegrundlaget
og dermed fremtiden for Dagli’Brugsen Kongeådal.

Hvad skal vi sige om
vores brugs?
Månedens butik
Klaus Thuesen har som brugsuddeler i Lokalbrugsen Kongeådal fået
hæderen som Månedens Butik for
august 2018. (Foto: René Aunsbjerg
Fogh)

En høj stjernestatus
Iflg. Google har Dagli’Brugsens
kunder stemt den til at have 4,7
stjerner ud af 5 mulige.
Over 1.000 følgere
På facebook er der p.t. 1.056 personer, som følger brugsens facebookside. Klik ind på facebook og søg
efter DagliBrugsen Kongeådal.
Til sammenligning er der 1.287 personer, der følger Dagli’Brugsen i
Gredstedbro.
Og så har vi naturligvis både det
bedste personale og den bedste
uddeler!
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En rigtig træmand i Vilslev Spang
af Henning Jakobsen
Da jeg skal have nyt stråtag på stuehuset i 2022 blev jeg rådet til at fælde
det store egetræ, som står tæt på husets (Toldhuset) vestlige gavlende.
Ved regnvejr samles der store vanddråber fra træets blade, som så drypper ned på stråtaget og resulterer i, at
stråene bliver ødelagt.
Så her i foråret fældede vi den ca. 70
år gamle egetræ. Det var vemodigt,
men nødvendigt pga. placeringen.
Vi lod ca. 2,5 mtr. af stammen stå tilbage og har valgt at lave en skulptur
af en tolder / gendarm.
Min storebror Leif Fogh Jakobsen står
for udskæringen af skulpturen, og det
bliver bare spændende at se det færdige resultat.
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Udendørs leg og indendørs brætspilscafé
af Ole Witte Madsen
Da vi i efteråret 2019 opstartede
Brætspilscaféen i Sognehuset, Gredstedbro, begyndte det hele fint og
godt, og vi holdt caféen kørende lige
indtil coronaen ramte og lukkede
sognehuset.

Vi blev derfor nødt til at lukke brætspilscaféen, men i foråret 2021 valgte
vi at trække udenfor i det gode vejr
og omdanne brætspil til udendørs leg
og boldspil.
Første gang kom der 9 børn (og trodsede det regnfulde forårsvejr), anden
gang deltog der 17 børn og tredje
gang var der 10 børn, der legede i
skyggerne pga. en varm og solrig eftermiddag.
I udvalget har vi besluttet at køre videre med udendørs leg og spil (kl.
13.30-15.30) fra den 20. august i uge
33 og hver anden uge frem til uge 41,
og fra uge 43 og fremefter holder vi
igen til i Sognehuset med indendørs
brætspil (kl. 13.30-15.30).
Hvis lokummet brænder...
Vi er en god gruppe voksne, som sørger for at afholde spillecaféen, men
vi vil gerne have nogle i baghånden,
hvis nu alt glipper pga. sygdom eller
andre uforudsete hændelser. Kontakt
Ole på om@km.dk, tlf. 25 89 41 90
og hør nærmere.
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Hvordan plejer vi at gøre?
Om vi er ude eller inde følger vi lidt
samme opskrift. Inden børnene
kommer skal alt være klar: Kagen
udskåret, saftevandet blandet, spillene fundet frem.
Børnene ankommer ca. kl. 13.30 og
så siger vi ”hej” til hinanden og byder dem på saftevand og kage.
Derefter går de så småt i gang med
at spille og lege sammen, og vi sørger for, at ingen kender sig eller står
alene. Pludseligt er der gået et par
timer med sjov og leg med socialt
samvær. På gensyn!
På facebook findes vi som
Spillecafé
Udvalget består af:
Inge Helle, Kirsten Blom, Stine og
Kasper Laugesen, Karl Nikolajsen,
Marie Louise og Ole Witte Madsen

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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Kongeådalparken
- en idé om legeplads i Vilslev sogn
Det er ikke en ny idé at få en legeplads i Vilslev sogn. Tværtimod
har idéen været fremme mange
gange, dog uden at det er blevet til
mere end håb og ønsker, drømme
og samtaler.
Nu sker der noget - på papiret!
I legepladsudvalget arbejder vi
hårdt på at få lavet en realistisk
projektbeskrivelse i dialog med
interessenter og andre interesserede
borgere især i Jedsted og Vilslev.
Det er altså først og fremmest skrivebordsarbejde, vi har kastet os
over i form af skriverier og møder
med bl.a. legepladsfirmaer. Projektbeskrivelsen fra 3. maj ligger
på facebookgruppen for legepladsen, og der er også blevet lagt en
stak udprintede eksemplarer i brugsen til fri afhentning.
Facebook:
Legeplads i Vilslev Sogn
Gruppen har p.t. 155 medlemmer.
Foruden den jævne, demokratiske
samtale i lokalområdet er vi også i
dialog med Esbjerg Kommunes
afdelinger om tilladelser til brug af
den tidligere skolegrund.
Deadline
Inden den 1. september vil vi nå at
have talt med de lokale institutioner og grupper af interessenter. Så
15

samler vi op på det hele den 2. september.
Borgermøde
Den 14. september kl. 19 er der borgermøde for alle interesserede. Det
foregår på den tidligere skoleplads,
hvor vi i udvalget vil vise og fortælle,
hvilke idéer og planer, vi har for
pladsen. Igen er det muligt at diskutere planerne, og der serveres naturligvis kaffe, te og kage.
Proces
Efter borgermødet samler vi op og
laver en projektbeskrivelse, der gøres
så færdig som muligt.

Derefter skal vi i gang med at søge
fonde til etablering af Kongeådalparken.
Når parken er lavet med legeredskaber og faldunderlag, stier og hvad der
ellers er på tegnebrættet, så bliver der
naturligvis en indvielse.
Herefter kommer det lange seje træk
med drift, vedligehold og opsyn. Man
siger, at hvor der er vilje, er der vej,
og jeg håber, der er velvilje nok til, at
vi sammen kan få stablet et godt familierum på benene til glæde for
mange i årene fremover.
På udvalgets vegne.
Ole Witte Madsen

Kongeådal Husholdningsforening
v. Else Sig Kruse
Corona har også sat sit præg på Kongeådal Husholdningsforenings program i denne sæson, men nu ser det
ud til at lysne lidt på grund af flere
vaccinationer og færre restriktioner.
Vi glæder os til at komme i gang igen,
og vores program i resten af 2021 er:

Tilmelding senest 30. august. Max
40 deltagere, pris 50 kr. pr. person inkl. kaffe og kage. Vi kører
fra Kongeådal Brugs kl. 17.45
Høstgudstjeneste søndag d. 26.
september. Husholdningsforeningen pynter kirken.

Generalforsamling i Kongeådal
Husholdningsforening
Torsdag d. 12. august kl. 19.00 i
Åhuset
Dagsorden ifølge vedtægter (se her i
Sognebladet)
Tilmelding senest d. 5. august

Foredrag om tur til Vietnam
Tirsdag d. 26. oktober kl.19.00 i
Åhuset
Tove Vejrup fortæller og viser billeder fra sin og sønnernes rejse til
Vietnam, hvorfra Peter blev adopteret i 1999. De mødtes med Peters
biologiske familie og blev inviteret
Havebesøg
Torsdag den 26. august kl. 19.00 hjem til dem på besøg. Max 25 perhos Elin og Palle, Mejerivej 3, soner. Tilmelding senest d. 19.
oktober. Pris 50 kr. pr. person
Gredsted
Elin og Palle har en stor velplejet ha- inkl. kaffe og kage.
ve, som de gerne vil vise frem, og vi
kan nyde kaffen i haven. Tilmelding Tilmeldinger til arrangementer
senest d. 19. august. Pris 50 kr. pr. skal ske til Grethe Nielsen tlf. 20
person inkl. kaffe og kage. Vi kører 48 60 49 – helst SMS.
fra brugsen kl. 18.50
Årets arrangementer kan ses på plaBesøg på Økotopen v. Jes Hjort- katsøjlen ved Brugsen i Kongeådal
Malmberg. Mandag d. 6. september og Gredstedbro + i Kongeåhallen.
Kl. 18, Vesterbyvej 7a, Darum
Jes fortæller om sit gartneri og sine Desuden vil der komme opslag på
dyrkningsmetoder til blandt andet mi- Facebook i FB-gruppen Kongeådal
krogrønt og grøntsager, der er dyrket Borgerforening (Jedsted/Vilslev).
med tanke på lokal og bæredygtig føElse Sig Kruse
devareproduktion. Det er muligt at
købe grønsager med hjem fra Økotopens lille butik.
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Julekatalog for Vilslev og Jedsted
- en idé af Ole Witte Madsen
Julen er som regel altid lige om hjørnet, og julen er blandt meget andet
også en enorm forbrugerfest; en fest
for forbrugerne, der festligt forbruger
og forbruger festligt imens de bruger
festligt løs af deres penge. Vi er forbrugere, og vi vil gerne have kvalitet.
I Vilslev og Jedsted findes der mulighed for at købe kvalitetsvarer, og det
skal vi da ikke putte med - man sætter jo heller ikke et lys under en
skæppe!

pe og så køre reklame derigennem
og med salg direkte til forhandleren.
Men man kan også tænke større.

Derfor foreslår jeg oprettelsen af et
julekatalog, der skal udgives på internettet og som fysiske blade - og vi
skal ud over sognegrænsen!

Hvis man spørger, er der nok mange, der gerne vil hjælpe til med både reklame og facebook, hjemmeside, fotografering, opsætning, prissætning, pakning, afsendelse osv.

Desuden bør der oprettes en online
shopping på kongeaadal.dk, så vi
matcher den digitale virkelighed.
Hvad skal der sælges?
Alt, hvad der er lokalt fremstillet i
Vilslev og Jedsted, er muligt at få
med i kataloget.

Det kunne være keramik, maleri, vin
og honning blot for at nævne nogle få
salgsemner.
Et katalog og online shopping er ikke
gratis at fremstille, så jo mere der
spyttes i kassen, desto større katalog
og salgsvirksomhed kan der opstå.
Den billigste model er klart at oprette
en facebookside eller facebookgrup17

Hvem gør hvad?
De, der har noget at sælge, kunne
nok hurtigt danne en lille arbejdsgruppe, som samler informationer
om varerne. Det er den primær opgave, og det er vigtigt at have gode/
lækre billeder af produkterne samt
fine omtaler og fornuftige priser.

Deadline?
Julehandlen begynder som regel
tidligt, og naturligvis skal vores julekatalog være med fra starten, når
julepynt og –musik findes frem i de
store butikker.
På kvaliteten har vi noget at tilbyde!
Det er kvaliteten og det lokale
håndværk, vi skal sælge varerne på.
Kan det lykkes?
Måske - vi kan da prøve!
Spørgsmål/kommentarer:
Ole Witte Madsen, om@km.dk, tlf.
25 89 41 90

Kongeådal Husholdningsforening

afholder
GENERALFORSAMLING
d. 12. august 2021 kl. 19.00
i Åhuset
Dagsorden
Valg af dirigent og referent
Formanden aflægger beretning
Kassereren aflægger det reviderede regnskab
Valg af bestyrelse og suppleanter
På valg er:
Jessy – ønsker ikke genvalg
Linda – modtager genvalg
Tove – modtager genvalg
Valg af revisorer
Indkomne forslag
Program for 2021-2022
Eventuelt

Der skal kun vælges 2 bestyrelsesmedlemmer pga. vedtægtsændringer i 2020

Venlig hilsen
Bestyrelsen i Kongeådal Husholdningsforening
På grund af COVID-19 er der krav om Coronapas.
Der er tilmelding til generalforsamling hos Grethe Nielsen
tlf. 20 48 60 49, tilmeldingsfrist 5. august
Husk lille pakke (ca. 25 kr.) til bankospil.
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Sommernyt fra Kongeådal Borger- og Aktivitetsforening og Kongeådal Sportsforening
Visionsmøde d. 25. maj på skolegrunden
Tusind tak til alle jer, der mødte op på
skolegrunden, da vi havde besøg af en
række byrådspolitikere. Der var et
utroligt stort fremmøde. Som Kurt
Bjerrum bemærkede: Det signalerer
lokal styrke!!!
Der blev snakket livligt på kryds og
tværs om mange emner: trafik, byggegrunde, legeplads, brugsen osv. osv.
Det var et fint initiativ, at politikerne
kom ud til os.
Åhuset
Vi begynder at få gang i Åhuset. Fodboldspillerne og kroket-spillerne har i
den grad taget huset til sig. Det er rigtig dejligt, at der er liv både ude og
inde.

om p-pladsen, så vi har styr på gruset. Der skal sættes udendørs lamper op. Bålpladsen skal laves med
bænke og en bålring. Og der skal
sås græs. De sidste projekter håber
vi at komme godt videre med henover sommeren. Men vi er afhængige af hjælp fra travle mennesker, så
det tager alt sammen tid.
Indenfor er de nye borde og stole
kommet. Ligesom vi også har fået 8
nye bordebænkesæt. Der var en lille
flok flittige hænder, der samlede
bordebænkesæt lørdag d. 19.6.

Både Teknik- og Byggeudvalget og
Økonomiudvalget med borgmesteren
i spidsen har været forbi Åhuset for
nylig. Byrådsmedlemmerne, der var
på Visionstur, fandt også tid til at lægge vejen forbi Åhuset. Alle giver os
rosende ord med på vejen.
Lige nu er der ved at blive lavet ind- Samtidig var der en stor flok gamekørsel.
re inde i Åhuset. De havde gang i
hele huset og var mere end tilfredse
Der er lavet dræn og en brønd ved med faciliteterne. For at sikre tilindkørslen, så vi forhåbentlig undgår strækkelig båndbredde til gamerne
den store sø af vand, der har samlet var der for en kort periode bestilt
sig, når det har regnet meget. Det, der ekstra internet hos Stofa. Så det er
så mangler, er at sætte en kant rundt også muligt.
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På generalforsamlingen kan I også
høre mere om to nye underudvalg,
der er etableret.
Legepladsudvalget
Med Ole Madsen som initiativtager, er der en gruppe, der arbejder på at bygge legeplads på
skolegrunden.
Byggegrundeudvalget.
Der er også en gruppe, der unÅhus indvielse:
dersøger, om der i Vilslev og
Vi planlægger at holde en indvielse af
Jedsted er mulighed for at bygÅhuset efter sommerferien.
ge mindre udlejningsboliger.
Det vil I høre meget mere om.
Denne gruppe består af Else
Maria Olesen, Birgit Knudsen,
Bierfest
Gert Jensen, Anna Jessen og
Sæt X i kalenderen 30.10.21
Knud Søgård.
Vi trænger til en rigtig fest!!!
I inviteres derfor alle til Bierfest i
Vilslev Forsamlingshus.
Det vil I også høre meget mere om.
Byfesten er udsat til 15.-18. juni
2022
Bliv ved at GEMME JERES AVISER, REKLAMER OG BLADE God sommer til alle. Glæd jer til
TIL OS
Åhus-indvielse og Bierfest. Til efVi får ikke penge for pap. Det skal I teråret kan vi være sammen igen.
ikke gemme til os.
Venlig hilsen
Vi samler aviser:
Marianne Kømler
d. 4. september 2021
Kongeådal Borger- og Aktivitetsford. 27. november 2021
ening
Kongeådal Sportsforening
KBA og KSF Generalforsamling
Der vil komme invitation til generalforsamling i august måned. Et af
punkterne vil være gennemgang af
projekt Åhus og økonomien bag. Så
her er en god mulighed for at blive
klogere på det.
20

v. Kirsten Blom

Vilslev Forsamlingshus

Bestyrelsen for Vilslev Forsamlingshus består nu af Kim Hansen,
Nana Jørgensen, Joan Nørrevang, Kirsten Blom og Niels Peter Jessen.
Endelig dejligt nyt fra forsamlingshuset: Der må igen afvikles fester og
andre arrangementer, så nu begynder
det at se godt ud i udlejningskalenderen igen.
Vi benyttede os da også selv lige af
muligheden for endelig at få afviklet
vores Generalforsamling d. 24. juni
2021 – med cirka 3 måneders forsinkelse i forhold til vedtægterne.
Vi var 20 personer til stede, og Viggo
Hansen dirigerede os fint igennem
dagsordenen, hvor alle punkter blev
fremlagt, taget til efterretning og vedtaget af de fremmødte.
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Der blev sagt tak for et godt og konstruktivt samarbejde i bestyrelsen og
til alle Forsamlingshusets faste hjælpere, som troligt tager sig af græsslåning, hækklipning og meget andet.
Og der var også en stor tak til de
mange frivillige hjælpere, der er
trådt til, når vi har bedt om hjælp til
praktiske opgaver både ude og inde,
og som er kommet med både arbejdskraft, maskiner og godt humør,
så vi har haft nogle dejlige arbejdsdage sammen. Disse er afsluttet på
bedste vis, når vi har sat os til et lækkert frokostbord, som Preben bare
lige bidrager med til det arbejdende
folk. Tak, Preben.

Alle i bestyrelsen blev genvalgt, og I bestyrelsen arbejder vi konstant på
lige efter generalforsamlingen konsti- at finde Fonde, hvor vi kan søge
tuerede vi os på følgende måde:
midler til nyanskaffelser til Forsamlingshuset. Det handler stadig om
Formand: Kirsten Blom
midler til nye borde og stole. Men
Næstformand: Kim Hansen
det er et stort og besværligt arbejde,
Kasserer: Jens Peder Jessen
da næsten alle Fonde har øremærket
Sekretær: Joan Nørrevang
deres midler til helt specielle grupDiverse: Nanna Jørgensen
per i samfundet. Vi har søgt flere
1. Suppleant: Linda Clausen
gange og fået afslag, men vi fort2. Suppleant: Ruth Grøndal
sætter!
Begge suppleanter er nye, og vi siger
velkommen til et forhåbentligt godt
samarbejde. Tak til Jette Jørgensen og
Ingolf Simonsen for opbakning og
støtte.

Nyeste tiltag er, at vi har lavet en
serviceaftale med First-8, der fremover tester vores hjertestarter ved
Forsamlingshuset. Det gælder kontrolbesøg, udskiftning af elektroder
og batterier, gratis låneapparat, hvis
Som tidligere har vi i bestyrelsen også vores har været i brug og rabat på
i år delt alle faste opgaver mellem os, nye enheder.
så vi hver især har et eller flere ansvarsområder at passe i hverdagen. Lige en tak til Jane, som indtil nu
Det fungerer så fint, og er en stor let- har sørget for at tjekke batterier,
telse for alle. Desuden mødes vi fast som er det vi selv kan. Men nu får
en gang om måneden til bestyrelses- vi så meget mere med i aftalen,
møde og holder hinanden opdaterede hvilket vi er glade for og trygge
på en tråd i Messenger, hvor alle be- ved.
styrelsesmedlemmer kan skrive og
læse hinandens beskeder og tiltag.

FREMTIDENS LANDSBY
Dette indlæg er kopieret fra fremtids- 1. Hvilken landsby vil I selv gerne
bo i – i fremtiden? Tænk fremad.
forskeren.dk og afkortet.
Tænk i nye muligheder fremfor at
Er din landsby værd at bevare, ønske den gamle landsby tilbage.

og hvis den er, hvilken forskel
Hvilken landsby ønsker fremtikan du så selv gøre for dens 2.
dens landsbybeboere? – Børnefafremtid?
milierne, I vil jo gerne have øget
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bosætning. Hvad skal landsbyen kunne,
for at jeres børn ønsker at komme tilbage? Spørg dem! Hvis I ikke kan se en
fremtid i landsbyen for jeres egne børn,
er byen så overhovedet værd at kæmpe
for?

fællesskab, fællesspisning, kaffebarer og steder at mødes. En ny legeplads er godt, men det er næppe den
alene der gør forskellen i fremtiden.
Der skal noget meget mere afgørende til, end et nyt shelter, byporte,
legeplads eller en ny skulptur for at
3. Den gode historie – Italesættelse er skabe øget bosætning og livskvalitet
vigtig. Sproget er med til at skabe virke- i landsbyen.
ligheden. Negativ italesættelse giver
VÆR
ET
ATTRAKnegativ virkelighed. Positiv italesættelse 8.
positiv. Husk at fortæl den gode histo- TIVT ALTERNATIV TIL BYrie. Brug Facebook, tænk i PR og se jer ERNE – Gør noget andet, end byerne gør. Brug jeres særegne potentiaselv som ambassadører for landsbyen.
le. Naturbørnehaver, islandske he4. Vision – Storbyen er ikke den eneste ste, velforsynede gårdbutikker, fimulighed i fremtiden. Der findes også skeri, havbad, tang, tæt på ferieland,
spændende, gode og dygtige mennesker, bondegårdsidyl etc. Gerne noget
som gerne vil bo på landet. Men hvilket unikt.
svar på det gode liv kommer fremtidens
9. Opgradering – Moderne mennelandsby med?
sker er krævende. De vil ikke
5. Tidsånden – Trends og tenden- ”nøjes”, fordi de bor på landet. Er
ser Naturen er moderne, økologi, urte- jeres landsby på højde med de krav
have, havehøns, outdoor, mountain- verden stiller? Tænker I moderbiking, ridning, vinterbadning, hånd- ne eller gammeldags? Serverer I
værk, plads, billige kvadratmeter. Fred brun sovs eller grøntsager og salaog ro. Frisk og ren luft. Flere drømmer ter? Dåsebajer eller smoothie? Er I
om fællesskab og rødder. Tilhørsforhold gode nok til at byde nye folk og nye
initiativer velkomme?
og tryghed.

6. Mentalitet – Fremtidens landsby
handler ikke kun om det fysisk konkrete. Fremtidens landsby handler også om
mentalitet. Er der plads til folk der er
anderledes, dygtige, ambitiøse, krævende, af anden etnisk oprindelse, anden
politisk observans eller måske ingen
ben har?
7. Muligheder – tænk i muligheder,
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10. Vær selv den forandring i verden, du gerne vil se – Hvis ikke du
selv synes, at det er godt at bo i
landsbyen, hvordan skal I så få andre til at synes det? SKAB DEN
LANDSBY SOM DU SELV ØNSKER AT BO I – BIDRAG; Ta`
ANSVAR og MELD DIG IND.

