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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. december 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 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.  

Forsiden: Marianne Kømler taler 
ved indvielsen af Åhuset den 17. 
september 2021.  
Bagsiden: Billeder fra den 14. sep-
tember: borgermødet om legeplads i 
Vilslev Sogn.  

Om sognebladet for Vilslev og Jedsted 

 

Bankospisning 
 

Vi gentager succesen 
med at spise sammen 
før banko.  
 
Onsdag den 27. oktober  
Onsdag den 1. december 
 
Spis alt hvad du kan for 
kun 45 kr.!  
 

Se mere på side 13.  

http://www.kongeaadal.dk/
https://www.facebook.com/groups/440382815999889
https://www.facebook.com/groups/440382815999889
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Aktiviteter i sognet 

 19:15 Forsamlingshuset BANKO – hver onsdag aften  

1/10 13.30 Vilslev skoleplads Udendørs leg og spil * 

6/10 14 Forsamlingshuset På enkeltbillet fra København til Rejsby 

7/10 10.30 Gredstedbro Kirke  Babysalmesang * 

12/10 19 Vilslev Kirke Koncert med Camenakoret * 

14/10 19 Konfirmandstuen Studiekreds med bedemand *  

15/10 13:30 Vilslev skoleplads Udendørs leg og spil * 

20/10 14 Forsamlingshuset Lysbilledforedrag v. naturfotograf  

21/10 18 Forsamlingshuset Fællesspisning 

26/10 19 Åhuset  Foredrag om tur til Vietnam  

27/10 17.30 Forsamlingshuset Fællesspisning før banko  

29/10 13.30 Sognehuset Brætspilscafé for skolebørn  

30/10 18.30 Forsamlingshuset Bierfest  

31/10 11 Hunderup Kirke Familiegudstjeneste * 

31/10 19 Jernved Kirke  Reformationsgudstjeneste * 

3/11 14 Forsamlingshuset Et liv i musikken  

6/11  Forsamlingshuset Hobbyudstilling 

7/11  Forsamlingshuset Hobbyudstilling 

7/11 9.30  Vilslev Kirke  Allehelgensgudstjeneste * 

8/11 19 Konfirmandstuen Sangaften med Roll Præstegaard  

11/11 19 Kirken  Koncert med Carlsen, Uhrbrand og Holst  

16/11 19 Forsamlingshuset Lysbilledforedrag v. Leif og Henning   

27/11 9 Sognet  Indsamling af aviser, reklame og blade 

28/11 11 Kirken Skolekor synger ved gudstjeneste * 

28/11 16 Brugsen Julemandsvækning  

29/11 19 Forsamlingshuset Reception af lokalårbogen Kongeåen 2021  

30/11 18  Forsamlingshuset Seniorklubbens juleafslutning  

30/11 19 Konfirmandstuen Decemberkoret starter op * 

3/12 18.30 Forsamlingshuset Vilslev-kokken inviterer til julefrokost 

12/12 17  Kirken  Lucia-optog ved gudstjeneste *  

19/12 11 Kirken  De 9 læsninger ved konfirmander * 

21/12  Forsamlingshuset Juletræsfest  

24/12 14.30 Kirken  Julegudstjeneste * 

25/12 9.30 Kirken  Julegudstjeneste * 

En stjerne (*) viser, at man kan læse mere i kirkebladet eller  
på kirkens hjemmeside: kongeaapastoratet.dk 

https://kongeaapastoratet.dk/
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Efter nogle vellykkede arrangementer i 
juli, august og september, er vi nu nået 
til de sidste 2 måneders arrangementer 
i Vilslev Forsamlingshus. 
 
Onsdag den 6. oktober kl. 14.00 får vi 
besøg af Lone Clausen fra Rejsby, der 
vil berette om et spændende og udfor-
drende liv fra by til land. Hun krydrer 
det med lidt fællessang. 
 
Den 20. oktober kl. 
14.00 står der lysbil-
ledforedrag på pro-
grammet. Det er natur-
fotograf og forfatter 
Søren Ervig, der vil 
tage os med på nogle 
spændende og medrivende oplevelser i 
den danske natur. 
 
Onsdag den 3. november kl. 14.00 bli-
ver en musikalsk eftermiddag. Det er 
Ronnie Flyvbjerg Olesen, der vil un-
derholde os med et program, han har 
kaldt »Et liv i musikken. Ronnie er til 
daglig kapelmester i Mariehaven og for 
Birthe Kjær. Vi får også et indblik og 
plads til reflektioner over livet som 
adoptivbarn. 
 
Tirsdag den 16. november 
kl. 19.00 er der lokale 
kræfter på programmet. 
Det er Henning og Leif 
Jakobsen, der vil fortælle 
og vise billeder fra deres 
tid i Kuwait efter Golfkri-
gens afslutning i 1991. 

De var med til at slukke over 700 
oliebrønde, som var sat i brand af 
Saddam Husseins styrker. 
 
Årets sidste arrangement er juleaf-
slutningen den 30. november kl. 
18.00. Efter en god middag, vil vi 
blive underholdt af sangerinden 
Lotte Riisholt, der kommer med et 
musikalsk juleshow. 
 
De sidste 2 arrangementer kræver 
tilmelding, så der kommer sedler 
ud til medlemmerne med nærmere 
info. 
 
Til sidst lige lidt om vores ekstra 
arrangement den 1. september. Vi 
havde søgt og fået midler fra Dan-
ske Seniorers Corona-Ældrepakke 
til en fællesspisning. Desværre var 
vi nok lidt for pessimistiske ved-
rørende det forventede antal, der 
ville komme, så vi måtte skuffe en 
del. Enkelte fra ventelisten nåede 
dog at komme med, da vi fik et 
par afbud. 
 
På generalforsamlingen, der også 
blev afholdt den 1. september, var 
der genvalg til alle. Når dette skri-
ves har vi endnu ikke fået os kon-
stitueret i bestyrelsen. 
 

Arne Lauritzen 

Nyt fra Vilslev og Omegns Seniorklub 
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Så kom vi endelig i gang med en af 
vore aktiviteter, loppemarkedet, der 
blev afholdt lørdag den 4. september.  
 
Vi åbnede kl. 10.00, en pæn lille 
gruppe var mødt op fra start. Egentlig 
havde vi forventet et større fremmøde, 
men de næste par timer kom der så til 
gengæld en jævn strøm af kunder. 
Kunder, der købte rigtig pænt ind. For 
os i den nye bestyrelse var det jo også 
spændende; vores første loppemarked 
og i andre omgivelser end tidligere. 
Vi synes, det gik rigtig fint. Nogle få 
beklagede sig lidt over trapperne, men 
med lidt hjælp fra os og vore hjælpe-
re, tror jeg, folk kom rundt at snuse i 

alle kroge. Nogen syntes, det var 
spændende lokaler, og at der var 
rigtig mange fine ting at købe. Vi 
solgte lidt kaffe m.m. Brugsen solg-
te grillpølser, og mange sad udenfor 
i solen i møblerne og fik en god 
hold snak. Alt i alt var der en god 
stemning, imens der blev handlet 
både indenfor og udenfor. Heldige 
var vi med vejret, og vi slap for at 
stille telt op, om det havde regnet. 
Derfor forventer vi at afholde mar-
kedet i samme tidsrum til næste år, 
vejret er efter min erfaring rimelig 
stabilt i starten af september.  
 
Resultatet af salget blev rigtig fint, 

Nyt fra Støtteforeningen for  
Vilslev Forsamlingshus 
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lidt over 15.000 kr. på selve dagen. 
Ud over det har vi nogle ting på auk-
tion hos Bruun Rasmussen og Lau-
ritz.com. Her forventer vi et resultat 
på 3 til 5.000 kr. Hvad er tingene 
værd? Ja det havde vi jo ikke den sto-
re erfaring i, så derfor tak til Grethe 
og Tonny for vejledning og i det hele 
taget for jeres hjælp i forbindelse 
med markedet. Også en stor tak til jer 
der stod tidligt op og kom om og 
hjalp os med at gøre det sidste klar, 
og tak til jer der stod hele dagen og 
solgte alle lopperne. Tak til Arne for 
lige at køre nogle af de usælgelige 
møbler på genbrugspladsen inden 
lukketid. Med så meget hjælp kan det 
jo nærmest kun gå så godt som det 
gjorde. Sidst og ikke mindst tak til 
DagliBrugsen, der velvilligt har stil-
let lokalerne til rådighed og fundet 
sig i vores rumsteren i baglokalerne.  
 
Der er stadig mange ting tilbage, og 
der forestår et sorteringsarbejde, vi 
gerne skal have ordnet i løbet af de 
næste par måneder, så vi er klar til at 
tage nye ting ind til næste års mar-

ked. Vi har talt om at holde en må-
nedlig dag, hvor der vil være åbent 
nogle timer, dels for lidt salg for 
interesserede og for indlevering af 
effekter. Det bliver den første man-
dag hver måned fra kl. 15 til 18, 
med første gang i december 2021, 
så regn med det! Vi modtager alle-
rede nu nye ting, og hvis I ikke kan 
vente til december, så ring på 
41315262. I er stadig velkomne til 
at stille småting i skuret i Brugsens 
baggård. Følg anvisningerne på sed-
len ved indgangen til skuret. 
 
Næste arrangement bliver hobbyud-
stillingen i forsamlingshuset lørdag  
og søndag den 6. og 7. november. 
Vi er i fuld gang med at tage udstil-
lere ind, og det ser ud til, at vi sag-
tens kan fylde forsamlingshuset op. 
Håber rigtig mange vil møde op og 
se udstillingen. Der vil være tombo-
la og lækker forplejning som tidli-
gere år. Mere herom senere fra os!                                                                                           
 

Mvh Karl Johan Bendorff 
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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  

DagliBrugsen Kongeådal Klaus Thuesen, uddeler 
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  

Støtteforening for Forsamlingshuset Karl Johan Bendorff,  
thrane-bendorff@mail.tele.dk 

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  

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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Nyt fra Vilslev forsamlingshus  

Efter en stille juli måned er der nu 
ved at være godt gang i forsamlings-
huset igen, og hvor er det dejligt, at 
alle restriktioner er ophævet, så vi 
bare kan sige ja til alle fester op til de 
149 personer, der max må være i hu-
set på én gang. 
 
I bestyrelsen går vi meget op i, at hu-
set til stadighed fremstår rent og ind-
bydende, så eventuelle lejere får lyst 
til at bruge netop vores forsamlings-
hus til deres kommende fest. I den 
sammenhæng er det vigtigt, at vi har 
solide folk til at klare rengøringen.  
 
Vi har desværre måttet sige farvel til 
vores tidligere rengøringsfolk, som 
har gjort et godt stykke arbejde, og 
tak for det. 
 
Nu er det to unge, friske piger, der 
har fået jobbet, og det er vi så glade 
for. De gør det flot og er gode til at få 
rengøringen overstået hurtigst muligt 
efter en fest.  
 
Både i forbindelse med rengøring og 
opdækning er det også vigtigt for os, 
at personalet har gode arbejdsfor-
hold. Det er ikke just det, vi kan prale 
mest af, når der skal dækkes op med 
runde borde, som er meget populære 
til fester. Her må personalet knokle 
med tunge, runde spånplader, der 
skal lægges oven på firkantede borde, 
før opdækningen kan starte. Når fe-
sten er slut, skal det hele ryddes væk, 

så der kan stilles lange borde op til 
banko, og til festen den kommende 
weekend ønskes der helt sikkert 
igen runde borde, og så tager perso-
nalet slæbet en gang til. Det er ikke 
rimeligt, og det kan vi ikke blive 
ved med at byde personalet, så vi 
har set på, haft hjemme i udvalg og 
faktisk også besluttet os for, hvilke 
nye borde og stole, vi mener, er de 
rigtige til vores hus. 
 
Så snart økonomien tillader det, kø-
ber vi nye borde, og så må stolene 
vente, da det er en større investe-
ring, hvor vi gerne skal have hjælp 
fra fondsmidler. 
 
Vores anstrengelser har båret frugt, 
da vi lige har modtaget 15.000 kr 
fra Brandkassefonden efter ansøg-
ning om nye skabe til vaskerummet. 
Nu ser vi på de forskellige tilbud, vi 
har fået og glæder os til at få det 
rum opdateret. 
 
Det har givet nyt mod til fortsat at 
søge fonde om midler til nye stole. 
Forestil jer hvor flot den store sal 
kan blive med matchende gardiner, 
scenetæppe og stolebetræk. Det skal 
lykkes på et tidspunkt! 
 
BANKO 
Maxtallet for antal forsamlede i for-
samlingshuset har ikke givet proble-
mer i forbindelse med vores opstart 
af Banko d. 11. august. Første gang 
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kom der 65 spillere, og de følgende 5 
gange har tallet ligget mellem 65 og 
72 personer. Vi byder alle hjertelig 
velkommen, og heldigvis ser vi også 
nye personer og unge, som gerne vil 
deltage. Men det er nødvendigt at 
endnu flere dukker op, da vi skal op 
på 85 spillere, før det begynder at 
give overskud til de tre arrangerende 
foreninger: KBA, Seniorklubben og 
Forsamlingshuset. 
 
I bankoudvalget drøfter vi til stadig-
hed, hvad vi kan gøre for at trække 
flere folk til, men det er svært, for der 
er sket meget under den lange ned-
lukning: 
 
Nogle af de ældre magter ikke mere 
at komme afsted, nogle er ikke mere 
og nogle har fået andre interesser. 
 
Mens vi tænker videre, håber vi, at 
de mørkere efterårsmåneder kan bi-
drage til, at folk får lyst til nogle hyg-
gelige timer med at spille banko. 
 
Skulle nogen sidde med gode ideer 
til, hvad der måske kan få flere til at 
møde op, så tøv ikke med at kontakte 

os. Vi er åbne for alle muligheder. 
 
Vi har slet ikke lyst til at stoppe 
banko i Vilslev Forsamlingshus - en 
næsten ubærlig tanke, da det er en 
så gammel og værdifuld tradition, 
som for nogle af os bare hører til 
livet i et lille landsbysamfund. 
 
Men med så mange frivillige, der 
bruger så mange timer på at få hver 
eneste onsdag til at fungere, skal der 
også være en belønning i form af et 
overskud til de foreninger, som de 
frivillige repræsenterer. 
 
Vi håber meget, det lykkes for os at 
holde gang i bankospillet, og selv 
om man måske ikke lige er den stør-
ste spilleentusiast, er det faktisk me-
get hyggeligt bare at være en del af 
det fællesskab, der opstår sådan en 
ganske almindelig onsdag aften i 
Vilslev. Og vi garanterer – der bli-
ver snakket og grinet rigtig meget. 
 

 Kirsten Blom 

De tomme stole ved banko er ikke et godt tegn 
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Det er gratis at deltage 
- tilmeldingen er ikke nødvendig for  

nu må vi igen fylde kirken til bristepunktet!  
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Spillecafé i Vilslev og Gredstedbro 
 
Vi mødes fredag i ulige uger. 
Fra uge 43 er vi igen i Sognehuset i 
Gredstedbro til brætspil og hygge.  
 
Vi tager meget gerne imod diverse 
brætspil og kortspil til caféen.  

Vi tager også imod hjemmebag.  
 
Alle skolebørn er velkomne. Man må 
gerne bare deltage de dage, man kan.  
  
Brætspilscaféen åbner kl. 13.30 og luk-
ker kl. 15.30. Vi giver kage og saftevand 
til børnene og sørger, for at vi får et par 
hyggelige timer.  
 
Find os på facebook som  

Spillecafé i Vilslev og Gredstedbro 
 
Mvh Ole Witte Madsen 

Tjek også kirkens hjemmeside for at se gudstjenester 
og arrangementer - kongeaapastoratet.dk 

https://kongeaapastoratet.dk/
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Stig Hegn og Helge Kristensen står bag denne fine bogudgivelse med interes-

sante luftfotos og tekster om af en række ejendomme i Vilslev og Jedsted.  

Bogen koster 100 kr. og kan købes i sognearkivet eller ved at kontakte Helge 

Kristensen på tlf. 75 43 12 13, egely@live.dk 
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Nu da Corona så småt er ved at miste 
sit tag i samfundet (heldigvis for 
det!), og nu da vi alle nærmer os en 
mere normal hverdag, holder brugsen 
stadig fast i nogle tiltag fra coronaens 
tid. Vi fastholder sprit ved indgangen 
samt plexiglas ved kassen, og af-
standsmærkerne i butikken er der sta-
dig. Kunderne har det under huden 
og er rigtig gode til at efterleve dette. 
 
Omsætningen de seneste måneder er 
faldet lidt. Især er øl, vand og slik 
ved at være tilbage til gammel tid, 
hvilket nok skyldes åbningen af 
grænsen til Tyskland, men vi ser dog 
stadig nogle, som har fastholdt at 
handle især sodavand i butikken. 
 
Der er også kommet godt gang i fe-
sterne i forsamlingshuset, så tøv ikke 
med at få et godt tilbud af vin i butik-
ken, og husk: du kan altid levere det 
ubrugte tilbage. 
 
Bestyrelsen arbejder med flere for-
skellige arrangementer, og vi kan her 
røbe, at vi holder fællesspisning d. 
20. januar 2022 i samarbejde med 
Vilslev-kokkene, og at der kommer 
et 4 mands-/kvinde-band og spiller 
live efter spisningen. Orkestret er an-
ført af vores lokale spillemand Bjar-
ne Udsen. Bandet hedder STRYG-
FRI, og det er en oplevelse værd. Vi 
forventer at sælge billetter til decem-
ber, så det kunne være en julegave-
ide. Prisen bliver 199 kr. for mad og 
musik. 

Så sæt allerede nu X i kalenderen, 
det bliver hyggeligt. 
 
Vi vil også i løbet af foråret arran-
gere en vin-/portvins-smagning. Vi 
prøver at kombinere rød-hvid og 
portvin denne aften. Tidspunktet er 
ikke helt på plads. 
 
Vi havde håbet på at kunne gen-
nemføre det inden jul, men det er 
ikke nemt at finde en fagmand, da 
de er meget eftertragtede, nu da 
samfundet er lukket op igen. 
 
Vi vil lave smagsprøver i butikken i 
stedet for, og årets portvin er allere-
de sat på ja tak tilbud med stor suc-
ces. 
 
Ellers er personalet i fuld gang med 
at lære de nye IT-systemer, som vi 
har skrevet om tidligere. Der er og 
vil komme grus i maskineriet, når 
man udruller så stort et system, så 
bær over med os, hvis der bliver lidt 
huller på hylderne. Vi gør alt, for at 
servicegraden er i top, men ved og-

Fra DagliBrugsen Kongeådal 

Bandet Strygfri 
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så at det kan give problemer med 
vareleverancen, når man udruller så 
stort et system. 
 
Indsamling 
Vi samler stadig ind i brugsen til 
fødselsdage og bryllupper og me-
get mere. Nu er de sidste konfir-
mander endelig blevet konfirmeret, 
MEN husk: det er JER og ikke per-
sonalet, der skal lægge lister op, 
hvis din nabo eller en anden har en 
mærkedag, der skal samles ind til.  
 
Vi ved meget i Brugsen men ikke 
alt, så sig endelig til; vi sørger ger-
ne for det praktiske med telegram 
og gavekort. 
 
Ja, vi har fået en god økonomisk 

hjælp fra Coop, men det står ikke 

alene, så HUSK at handle lokalt til 

gavn for alle i byen. Selv en lille 

ordre er bedre end ingen. 

 
Klaus Thuesen, uddeler 

Imens Støtteforeningen for Forsam-
lingshuset holdt loppemarked, var 
brugsens bestyrelse i gang ved gril-
len.  
 
Her kunne man købe 2 grillmedister 
og kartoffelsalat for en rund 20’er, og 
det benyttede mange sig af på den 
flotte og hyggelige efterårsdag.  
 
Ved grillen ses Anders Knudsen, for-
mand for brugsens bestyrelse samt 
Tonni Gregersen, som også er med i 
bestyrelsen.  (Foto: Lissy Hansen) 

Koncert og mad 
Torsdag d. 20. januar 2022  
i Vilslev Forsamlingshus  

 
Spisning + koncert ved Strygfri 
Orkestret er anført af vores lokale 
spillemand Bjarne Udsen.  
 
Pris: 199 kr. for mad og musik 
Køb billet i Brugsen fra december.  
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Så er det blevet efterår 2021. Alle Co-
rona-restriktioner er langt om længe 
ophævet. Selvom dagene bliver korte-
re, er der meget, der ser langt mere lyst 
ud, end det har gjort længe.  
 
Generalforsamling 17. august 2021 
Sidst i august fik vi endelig holdt ge-
neralforsamling for 2020.  
Pernille Poulsen gik ud af bestyrelsen 
og Anni Nielsen fra Vestervang kom 
ind. Tusind tak til Pernille for sin store 
indsats i bestyrelsen. 
Bestyrelsen for KBA og KSF ser nu 
således ud:  
Marianne Kømler, formand 
Inge Jørgensen, næstformand 

Sanne Lønborg, kasserer 
Menige medlemmer:  
HC Debel 
Anina Andersen 
Janni Fey Christensen 
Anni Nielsen 
 
Indvielse af Åhuset 
Fredag d. 17. september blev Åhu-
set indviet ved et stort åbent hus 
arrangement. Der har været mini-
mum 150 deltagere. Vi er utroligt 
glade for den store opbakning. Fra 
Esbjerg Byråd deltog borgmester 
Jesper Frost Rasmussen og Kurt 
Bjerrum.  
 

Efterårsnyt fra Kongeådal Borger- og Aktivitetsfor-
ening og Kongeådal Sportsforening 

Fra venstre: Inge Jørgensen, Mads Peter Lauridsen, borgmester Jesper Frost, 
Marianne Kømler, Esben Bjerg Olesen, Henning Jakobsen og Birgit Knudsen. 
Jesper Christensen ankom senere. 
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Indvielsen var en kærkommen lejlig-
hed til at få sagt tak til alle, der har 
været med til at få Åhuset op at stå.  
 
Her får I min takketale på skrift:  
”På vegne af Kongeådal Borger- og 
Aktivitetsforening og Kongeådal 
Sportsforening, vil jeg gerne sige et 
par ord.  
 
Så er det endelig så vidt, at vi offici-
elt kan indvi Åhuset.  
 
Huset er jo allerede taget i brug. Hus-
holdningsforeningen, krocketspiller-
ne, fodboldspillerne, nørklerne, bor-
gerforeningen, fiskerne og mange 
flere har taget huset i brug. Der har 
været møder, generalforsamlinger, 
kursus, barnedåb, fødselsdage og 
konfirmationer. 
 
Så det er på tide at få huset indviet.  
Jeg vil derfor gerne – som jeg har 
gjort ved rejsegildet, i hvert Sogne-
blad de sidste 2 år – og ellers ved en-
hver lejlighed - endnu engang benyt-
te lejligheden til at takke alle jer, alle 

de mange frivillige, der har brugt 
mange timer heromme for at få 
Åhuset bygget. Tak til alle hånd-
værkere. Alle vores lokale og næ-
sten lokale håndværkere, der har 
hjulpet os. I har hjulpet med jeres 
faglighed, med jeres tid, med jeres 
kontakter, med jeres folk og maski-
ner og værktøj. Tak til alle leveran-
dører. Tak til alle, der har støttet 
projektet økonomisk. Både private, 
erhvervsdrivende, foreninger og 
anonyme donorer. Tak til jer, der 
har samlet penge ind. Tak til jer, der 
har lavet mad. Tak til alle, der har 
bidraget på den ene eller anden må-
de. 
 
Vi har et megaflot hus. Vi har ingen 
gæld. Vi har fået rigtig, rigtig meget 
for pengene. Det er blevet flottere 
og af højere kvalitet end først til-
tænkt. Flottere end det var budgette-
ret.   
Tak til alle fonde – Nordeafonden, 
DGI, Lokale- og Anlægsfonden, 
Sydenergi og Claus Sørensen-
fonden.  

Borgmester Jesper Frost Rasmussen holdt tale.  
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En ganske særlig kæmpetak til Es-
bjerg Kommune. Tak for en halv mil-
lion. Tak fordi vi må bygge på kom-
munens grund. Tak for et godt samar-
bejde i hele projektforløbet. Jeg ved 
fra byggeudvalget, at kommunens 
folk og forvaltningen hele vejen igen-
nem har været lydhøre, hjælpsomme, 
samarbejdsvillige, - og har villet os 
det bedste. Tusind tak for det.  
 
En ganske særlig giga-tak til bygge-
udvalget. Med Henning Jakobsen i 
spidsen som indpisker og primus mo-
tor, har I om nogen bidraget til, at vi 
står her i dag og kan indvi et meget 
flot hus. Tak til Jesper og CM Byg, 
tak til Esben og Kebok, for jeres pro-
fessionalisme, kølige overblik, ingen 
panik, forstand på at bygge. Tak fordi 

I har ladet gode kontakter komme 
projektet til gode. Tak fordi I har 
trykket jeres leverandører på ma-
ven. Tak for lange kreditter. Tak for 
det hele.  
 
Birgit og Mads Peter, I har siddet 
med regnskaberne. Mads Peter, du 
var med i opstartsfasen. Så overtog 
Birgit. Birgit, du har om nogen sør-
get for, at der var orden i tingene, 
og at vi kunnet aflevere alt til tiden 
til de forskellige instanser, der skul-
le se regnskaber.  
 
Inge, udover at være med i bygge-
forløbet, har du nu meldt dig til at 
stå for udlejning og en stor del af 
driften.  Tak til jer alle for en kæm-
pe indsats.  

Byggeudvalget, fra venstre: Birgit Knudsen, Henning Jakobsen, Esben Olesen, 
Mads Peter Lauridsen og Inge Jørgensen.  
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Jeg vil gerne se Henning Jakobsen, 
Jesper Christensen (som desværre 
først kommer lidt senere), Esben 
Bjerg Olesen, Inge Jørgensen, Birgit 
Knudsen og Mads Peter Lauridsen 
heroppe.  
 
Hele byggeudvalget bliver hermed 
kollektivt udnævnt til Årets Borgere. 
Vi har jo kun én pokal. Den vil jeg 
gerne bede borgmesteren om at over-
række.  
 
I må deles om pokalen. 2 måneder til 
hver. I den rækkefølge, der står på 
pokalen.  
 
For at der ikke er nogen, der går tom-
hændede hjem, får I også en brugs-
kurv fra Kongeådal Brugs. Og en bu-

ket blomster. Her kommer vores 
søde blomsterpiger.  
Jeres arbejde er uvurderligt. I har 
brugt rigtig mange timer på projek-
tet. Henning i særdeleshed.  
 
Jeg har sagt det før, og jeg siger det 
gerne igen. Vi kan det hele her i 
Vilslev og Jedsted. Inden for en ra-
dius på omkring 1 km. har vi alt, 
hvad der skal til for at bygge et hus. 
Vi har tømrer, elektriker, smed, re-
visor, advokat, entreprenør, alle ma-
skiner, alt grej – you name it. Vi har 
det hele, og vi kan det hele.  
 
Når jeg har gæster fra de store ste-
der – Kolding, Odense, København 
– så er vi henne at se Åhuset. Alle 
er imponerede. ”Det kan vi sandelig 

Byggeudvalget får blomster og en brugskurv fra DagliBrugsen Kongeådal 
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ikke få stillet an, siger de, dem der bor 
de store steder.” Men det kunne lade 
sig gøre her ved fælles hjælp og med 
en bjørneindsats af byggeudvalget.  
 
Jeg er glad for at borgmesteren og 
Kurt Bjerrum fra byrådet er kommet i 
dag. Jeg håber, I tænker, at det som 
kommunen har bidraget med, er godt 
givet ud. Jeg håber, I kan se, at jeres 
bidrag er med til at styrke fællesska-
bet i Vilslev og Jedsted. Foreningerne 
har fået et fantastisk mødested. Vores 
fodboldspillere og crocket-spillere har 
fået flotte faciliteter.  
 
Til alle jer, der bor her i Vilslev og 
Jedsted. Lige så gode som vi har væ-
ret til at få Åhuset bygget, lige så go-
de skal vi være til at bruge Åhuset og 
få det passet.  
 
Vi skal vise alle vores sponsorer, alle 
fonde, Esbjerg Kommune, vi skal vise 
hinanden, alle frivillige og alle hånd-
værkere, at vi også kan passe på Åhu-
set. Vi skal vise, at vi får det vedlige-
holdt. At vi kommer helt i mål med de 
sidste småting, der mangler at blive 
lavet. Det kræver også en fælles ind-
sats, som ikke slutter i dag med en 
festlig indvielse. Det er nu det rigtigt 
begynder.  
 
Vi har fået et flot og funktionelt hus, 
som vi alle skal have glæde af. Hjerte-
lig tillykke til os alle sammen.”  
 
Vigtige datoer for resten af året:  
30. oktober - Bierfest 
27. november – Avisindsamling 

28. December – Julemandsvækning 
21. December – Juletræsfest 
 
Medlemskontingent:  
I december kommer vi rundt og 
sælger medlemskort. Som noget nyt 
vil vi meget gerne have mange børn 
som medlemmer af sportsforenin-
gen. Det håber vi, at mange vil bak-
ke op om.  
 
Priser for medlemskab: 
KBA:  
En husstand/en familie: 100 kr.  
Enlig: 50 kr.  
 
KSF: 
Børn og unge 0-25 år: 25 kr. per år 
Nørkler: 500 kr. pr. år  
Krocket: 100 kr. pr. år 
 
Venlig hilsen  
Marianne Kømler, Kongeådal Bor-
ger- og Aktivitetsforening og  Kon-
geådal Sportsforening 

Børnene hyggede sig 
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Projekter i sognet 

Der er hele tiden gang i små og store 
projekter i Vilslev sogn. Det kan væ-
re svært at følge med i, hvad der sker 
rundt omkring, men den nemmeste 
måde er at være på facebook.  
 
Inde på facebookgruppen Kongeådal 
Borgerforening (Jedsted/Vilslev) er 
der både omtaler af kommende og 
afholdte arrangementer; her findes 
også efterlysning af katte og hunde 
samt debat og diskussion om bl.a. 
efterladenskaber på veje og stier i 
området.  
 
Inde i den gruppe kan borgerne nemt 
komme i kontakt med hinanden, og 
informationer, invitationer og små 
indlæg flyder da også i en lind strøm.  
 
Sognebladet her udkommer kun hver 
3. måned og kan ikke levere 
”breaking news”, og selvom Ugeavi-
sen Ribe udkommer hver uge og Jyd-
skeVestkysten udkommer dagligt, så 
foregår der meget, som ikke kommer 
med i de trykte medier.  
 
Åhuset 
Følg på Åhusets facebookgruppe ved 
at søge efter: Byggeri af Åhuset Vils-
lev/Jedsted 2019-2020 
 
Knud Langs mindelund 
Følg med på hjemmesiden:  
teologiogkultur.weebly.com/knud-
langs-mindelund.html  
 

Legeplads i Vilslev sogn 
Følg med på facebook ved at søge 
efter Legeplads i Vilslev sogn.  
 
Nogle projekter gik ikke 
I tidligere sogneblade er der omtale 
af forskellige idéer, som desværre 
ikke er blevet til noget (endnu). 
Numrene i parentes henviser til, 
hvilket sogneblad man kan læse om 
idéen.  
 
• Julekatalog (20) 
• Genoplivning af omtaler af mær-

kedage i sognet (19) 
• Boganmeldelser (18) 
• Julemarked i Vilslev (18)  

Solopgang en septemberdag over 
Kongeåen (uden filter!) 

https://www.facebook.com/groups/440382815999889
https://www.facebook.com/groups/440382815999889
https://www.facebook.com/groups/160078964831738
https://www.facebook.com/groups/160078964831738
https://teologiogkultur.weebly.com/knud-langs-mindelund.html
https://teologiogkultur.weebly.com/knud-langs-mindelund.html
https://www.facebook.com/groups/750599989193363
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Ja, det var vi en del, der 
spurgte os selv og hin-
anden om, da vi en dag 
i juli så dette træ på 
vejen op til forsam-
lingshuset.  
 
Vi kiggede og prikkede  
lidt i det tykke lag på 
græsset, men uden den 
store åbenbaring. Be-
væbnede med kost, 
skovl og plastsæk gik 
et par fra vores besty-
relse til angreb på fæ-
nomenet.  
 
Og så kom den store 
åbenbaring, for da vi 
først begyndte at koste 
træet rent og skovle det 
tykke lag fra græsset op 
i en sæk, afslørede lug-
ten, hvad vi stod med:  

KANEL!   
 
 

 
Med det faktum samt gaffatapen, der stadig sad på træet, kunne vi godt se 
det scenarie for os, der havde udspillet sig på vore matrikel: En ugift fyr var 
fyldt 25 år, og så var han blevet overdynget med kanel, mens han stod bun-
det til vores træ. Stakkels fyr!  
 
Det ser ud til at både træ og græs har det fint efter den noget voldsomme be-
handling. Vi håber, det samme er tilfældet med den unge mand. I åbenba-
ringsøjeblikket og efterfølgende har vi grinet en del af, hvor mistænksomme 
og alvorlige vi var - over nogle kilo kanel!  

Kirsten Blom    

Hvad er dette? 
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Det lykkedes! 

Det lykkedes for Felix 
Det lykkedes Felix at sove ude i et 
helt år. Han har nu optjent et af de 
sværeste spejdermærke man kan få, 
nemlig Snorky-mærket. 
 
Der har fulgt mange gode oplevelser 
med, og det har givet ham et rigtig 
godt minde for livet og ikke mindst 
er selvtilliden i top over en så stor 
bedrift. 
 
Felix blev fejret af sin familie, klasse 
og naboer. Det gav et par flotte gaver 
og ikke mindst mærket, der sidder på 
skjorten nu. 
 

Maria og Esge Winkel Lorenzen 
Vesterbyvej 23 

 
 

I sognebladet nr. 19 for april-maj-
juni 2021 kan man på et par sider 
læse mere om Felix’ projekt og be-
drift.  
 
Sognebladet kan læses gratis på  
www.kongeaadal.dk 
 
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.   

http://www.kongeaadal.dk/sognebladet-for-vilslev-og-jedsted/
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Vinavlere fra Vilslev-Jedsted delta-

ger i Dansk Vinskue i Fredericia. 

Der ventes på, at gæster og smagere 

indfinder sig. Årets vinskue vil jeg 

betegne som et af de bedre, vi har 

deltaget i. Velorganiseret og dejlige 

lokaler gjorde det til et meget fint 

arrangement. Her fra det sydvestjy-

ske plejer vi at hjembringe en til 

flere medaljer; det blev så ikke til-

fældet med vore 2020 vine. Jeg sy-

nes ellers, der var rigtig mange go-

de vine med, men det syntes vore 

dommere åbenbart ikke. Det var 

som om, at man havde skruet bissen 

lidt på, altså bedømte vinene lidt 

strengere end tidligere, måske for at 

gøre bedømmelserne mere sam-

menlignelige med det, som man gør 

i landene syd for os!? Den højeste 

karakter, der blev givet til unge rød-

vine var f.eks. en bronzemedalje, og 

der var kun én avler i hele Dan-

mark, der fik denne store ære, og 

Dansk Vinskue 

det, vil jeg sige, er meget usædvan-

ligt. Vi lykkedes dog med at hjem-

bringe nogle ”særlige udmærkelser”, 

hvilket ligger lige under bronzeme-

daljen. Niels Hans Alsted fra Havfold 

vingård fik en for sin rosé lavet på 

Cabernet Cantor og en for sin rødvin 

lavet på Rondo. Hans Knudsen fra 

vingården Farmen fik ligeledes en for 

hans rødvin lavet på Rondo. Vi andre 

måtte så nøjes med at få vore vine 

godkendt og lidt rosende omtale hist 

og her. Op på hesten igen, sådan er 

det bare! Godt, at de fleste af os er 

godt tilfredse med vore vine, for det 

synes jeg er vigtigt. Til trods for de 

ikke helt store resultater håber jeg, at 

I alligevel vil komme og smage vore 

vine til næste års byfest. Der regner 

vi nemlig med at stable en lille lokal 

vinfestival på benene altså med vine 

kun fra Vilslev og Jedsted. 

Karl Johan 
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Sang ved Åhusets indvielse 

Åhusets indvielse. 17. september 2021 
Melodi: Marken er mejet 
 
Sikke et hus vi har fået på pladsen, 
her hvor børn og unge spilled’ bold fra de var små. 
Nu kan man gå og se ud på terrassen 
over åen hen til kirken under himlen blå. 
//:Det er blevet godt. 
Skønt lidt gråt i gråt 
mellem gruset og det grønne ligger huset flot.:// 
 
Huset har samlet fantastiske kræfter, 
håndværksfolk og handymænd har knoklet uden stop. 
Henning har kaldt dem og gået dem efter 
og har sørget for, at der er blevet ryddet op. 
//:De har gjort det godt. 
Skønt lidt gråt i gråt 
mellem gruset og det grønne ligger huset flot.:// 
 
Omme i hjørnet de grå eminencer 
bladrer i papir og fotos fra en svunden tid, 
de passer på vore reminiscenser 
fra det gamle bondeliv med nøjsomhed og slid. 
//:Godt vi gemme kan 
om den bondestand, 
som har dyrket mark og enge i vort gamle land.:// 
 
Åhuset danner den fineste ramme 
om de nørklerier og den sport vi dyrke vil. 
Og lad os alle og straks med det samme 
gi’ hinanden hånden på, at vi vil hjælpe til 
//:med at passe på, 
ja, og flittigt gå 
for at fylde huset op, så det kan længe stå. :// 

 
 

Skrevet af Roll Præstegaard 



Borgermøde om legeplads i Vilslev sogn den 14. september 2021.  
Om aftenen krøb både fuldmånen og myggene frem.  

 

Følg med på facebook:  
Legeplads i Vilslev sogn 

Hvem kan finde hjem  
i sorgen? 
 

Koncert torsdag den 13.  
januar 2022 kl. 19 i Vilslev 
Kirke  
 
Bandet består af Helene Bak, Mi-
chael Vestbo og Mikkel Bøggild.  

 
Mere info kommer i vinter-kirkebladet.  

https://www.facebook.com/groups/750599989193363

