Sognebladet
for Vilslev og Jedsted

Januar - Februar - Marts 2022 (nr. 22)

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 125 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.

Corona spøger stadig
Hold øje med facebook
og plakater for at se, om
arrangementerne bliver
gennemført, som de er
annonceret.

Næste deadline:
20. marts 2022

Forsiden: Smuk sommeraften i Jedsted, Laila Carstensen, 9. juli 2021
kl. 22.07.
Bagsiden: Nørkleklubbens juletræ

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 eller på mobile pay til
448316. Kasserer Sanne Lønborg holder styr på pengene.
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Aktiviteter i sognet
11/1
12/1
13/1
20/1
25/1
26/1
27/1
29/1
1/2
7/2
9/2
23/2
24/2
27/2
1/3
3/3
9/3
10/3
15/3
22/3
27/3
6/4
6/4
29/5

BANKO – hver onsdag aften (s. 6)
Hvor rummelig er folkekirken? *
Musikalsk eftermiddag (s. 19)
Koncertfortælling i kirken *
Nørkleklubben (se bagsiden)
Foredrag om Julemærkehjem Fjordmark (s. 17)
Rejseforedrag: Fra Esbjerg til Rom (s. 19)
Fællesspisning og musik (s. 22)
Filmmaraton for børn (s. 21)
Generalforsamling i KBA/KSF (s. 21)
Sangaften i konfirmandstuen *
Middag og generalforsamling (s. 19)
Foredrag ved provst Peter F. Viuf (s. 19)
Lav dit eget smørrebrød med et twist (s. 17)
Fastelavnsfest (s. 21)
Besøg af sygehuspræst og hospicepræst *
Fællesspisning (s. 21)
Foredrag ved tidligere læge Allan Vinge (s. 19)
Generalforsamling for Forsamlingshuset og Støtteforeningen (s. 11)
Generalforsamling i Kongeådal Husholdningsforening (s. 17)
Musik: Revl og Krat (s. 19)
Guldkonfirmander fejres i kirken *
Kirke for de små *
Foredrag om sønderjydernes fører, H.P. Hanssen (s. 19)
Cykeltur til diget (s. 21)
15.-18. juni: Byfest (s. 21)
En stjerne (*) viser, at man kan læse mere i kirkebladet eller
på kirkens hjemmeside: kongeaapastoratet.dk

Vil du gerne altid være opdateret? Så klik ind på hjemmesiden:
teologiogkultur.weebly.com/sognekalender-vilslev.html
Der er en sognekalender, som løbende opdateres med
arrangementer og evt. aflysninger.
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Sognebladets regnskab for 2020
Vi gik ud af 2020 med et overskud på lidt over 1.700 kr. Fra januar 2021 bidrog foreningerne med 642,86 kr. for et år, hvilket blev aftalt på kalendermødet den 15. november 2020, hvorefter nogle indbetalte (som det ses af
regnskabet for 2019). Regnskabet herunder dækker 10.12.2020-20.12.2021,
selvom den første bevægelse i regnskabet først skete i januar 2021.
På kalendermødet den 31. oktober 2021 aftalte de deltagende foreninger at
bidrage med 500 kr. for år 2022 til finansiering af sognebladet. Aftalen blev
indgået mellem: KBA/KSF, Kongeådal Husholdningsforening, Menighedsrådet, Vilslev og Omegns Seniorklub, Vilslev Forsamlingshus, VilslevKokken og Støtteforeningen for Vilslev Forsamlingshus. Private donationer
er stadig meget velkomne.
Vi aftalte også på kalendermødet, at antal trykte blade sættes op fra 100 stk.
til 125 stk., så der kan ligge 25 stk. i Forsamlingshuset og 90 stk. i Brugsen.
Der uddeles desuden 10 stk. til tidligere Vilslev/Jedsted-borgere, som er flyttet fra sognet og er bosiddende i bl.a. Ribe.
Ole Witte Madsen

Dato
05.01.2021
13.01.2021
13.01.2021
07.04.2021
26.05.2021
25.10.2021

Postering
Privat donation
Privat donation
10-M Tryk (Nr. 18, 28 sider)
Privat donation
10-M Tryk (Nr. 19, 32 sider)
10-M Tryk (Nr. 20, 24 sider)
KBA
KSF
20.12.2021 10-M Tryk (Nr. 21, 32 sider)

Indtægt
200,00 kr.
500,00 kr.

Udgift
805,00 kr.

100,00 kr.

920,00 kr.
851,00 kr.
642,86 kr.
642,86 kr.
920,00 kr.

I alt
Resultat i alt
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2.085,72 kr.
-1.410,28 kr.

3.496,00 kr.

Nyt fra Lejeboligudvalget
Under Kongeådal Borger – og Aktivitetsforening arbejder der lige nu et
Legepladsudvalg og et Lejeboligudvalg. Lejeboligudvalget undersøger
behovet for mindre lejeboliger i Jedsted/Vilslev. Begge udvalg arbejder
med skolegrunden som base – og efter aftale med hinanden finder vi en
balance mellem de to aktiviteter.
Lejeboligudvalget har lavet en behovsundersøgelse dels på Facebook
og dels på omdelte spørgeskemaer. 80
har reflekteret på undersøgelsen –
FLOT – tak for det! 71 er meget positive – jævnt fordelt på de forskellige
husstørrelser.
Vi har sat denne proces i gang, da vi
oplever, at de mindre lejeboliger/
andelsboliger, vi har i området, altid
er udlejet – og der ofte er flere henvendelser på disse boliger.

5

Vi håber at kunne tilbyde – unge
og gamle – at flytte i mindre – og
mere uforpligtende boliger, så det
ikke ender med, at der er mange,
der flytter fra sognet.
Næste led i vores proces er kontakt til Esbjerg Kommune – og
derefter kontakt til boligforeninger, som kunne have interesse i at
etablere lejeboliger i vores område.
I skal nok høre nærmere, når vi
har nyt at berette.
Mvh. Boligudvalget under KBA.
PS: Boligudvalget består af Knud
Søgaard, Gert Jensen, Anna Jessen, Henning Jacobsen, Birgit
Knudsen og Else Maria Olesen.

BANKO i Vilslev Forsamlingshus
Det kræver rigtig mange timer at
forberede og afvikle bankospil hver
uge uanset hvor, og således også i
Vilslev Forsamlingshus.
De mange involverede og ansvarlige
får til gengæld for de mange arbejdstimer en gruppe glade bankospillere,
der glæder sig til hver onsdag i Vilslev, hvor de hygger sig ikke kun
med bankospil, men også snak, kortspil, strikning og mange gode grin.
Det er den glæde og for nogle adspredelse, vi så gerne vil bevare, da
den er vigtig for den enkelte og fællesskabet i et lille samfund. Og det
er derfor, vi bliver ved med at kæmpe for, at banko kan fortsætte i vores
forsamlingshus.
Men vi er bagud i kampen – der
kommer stadig ikke spillere nok til
at give de arrangerende foreninger et
acceptabelt overskud, hvilket er et
krav, de mange frivillige må stille.
Mange nye tiltag er blevet afprøvet,
men det er endnu ikke lykkedes at
finde den rigtige model for at få flere faste bankospillere hver onsdag.
Det er sagens kerne.
Er vi måske ude i en ulige kamp,
som vi aldrig kan vinde, fordi tiden
er løbet fra bankospil?
Skal vi koble banko med andre ting,
som f.eks. fællesspisning, som kokkene har arrangeret for at hjælpe os,

eller må vi erkende, at banko i de
små forsamlingshuse er på vej ud af
vores fællesskab og samfund i takt
med, at der ikke kommer tilstrækkeligt med nye, unge spillere til, som
kan tage over, hvor de ældre ikke
kan mere?
Spørgsmålene er mange, og vi har
vendt dem mange gange, men vi
trækker tiden og håber, vi kan finde
en løsning, så vi kan fortsætte længe
endnu.
Før coronalukningen af forsamlingshuset besluttede bankoudvalget, at vi
fortsætter med banko efter jul og
frem til sommerferien, hvor vi så
igen tager situationen op til overvejelse.
Desværre nåede vi ikke at ønske hinanden glædelig jul og godt nytår, før
lukningen af huset trådte i kraft.
Men ønsket er hermed sendt til alle
med tak for året, der gik og på gensyn til banko i Vilslev, så snart vi
igen får lov at åbne huset.

- Kirsten Blom

Banko afholdes normalt
hver onsdag kl. 19.15 i
Vilslev Forsamlingshus
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Nørklerne i Kongeådal

Flittige nørklere
Her får I endnu et lille ”skriv” om en
populær aktivitet under Kongeådal
Sportsforening (KSF).

nogen, som har lyst til at medbringe en symaskine, er der også plads
til det.

En temmelig kold torsdag aften i november besøger jeg Nørkleklubben,
som i ulige uger mødes om kreative
sysler i Åhuset. Denne aften har 15 af
gruppens 28 medlemmer fundet tid til
at komme hjemmefra. Efterhånden som
kvinderne dukker op, tager de plads
omkring det lange bord og finder håndarbejdet frem. Strikkepindene er klart
de mest populære redskaber, men også
hæklenåle og sågar kniplepinde håndteres af øvede hænder. Skulle der være

Jeg vil ikke være udenfor i selskabet og har derfor medbragt en
gammel, ufærdig, strikket nisse i
håb om at komme lidt videre med
den, og det går da også meget
godt. Men hvad bliver ellers fabrikeret rundt om bordet? Ina strikker på en dejlig bluse i dominostrik, Janni arbejder på et blåt
slumretæppe og Charlotte strikker
varme sokker. Pernille har inviteret mor, Lene og søster, Camilla
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Men tilbage til Birthe. Hun har
medbragt kniplebræt, prikkebrev,
fine nåle og hvidt tråd, og arbejder
på de smukkeste kranse til juletræet. Åhuset vil også få et fint juletræ, for nørklerne har brugt ledige
stunder til at strikke forskellige
grønne lapper. De vil blive monteret på en trælignende skabelon af
kyllingetråd. Det bliver spændende at se det færdige resultat.

Det sker, at en strikkepind falder
på gulvet. Den uheldige skal så
give kage én af de næste gange, og
på den måde sikres der mundgodt
til den indlagte kaffepause. Aftenen skrider hurtig frem, og inden
jeg ser mig om, er det tid at gå
hjem. Men da er strikketøjet også
vokset godt, og siden er nissen
blevet færdig.

Ina med det flotte dominostrik

med i gruppen, og hele familien medbringer strikketøj. Inge strikker på en
lyngfarvet kjole i bomuld og hør. ”Er
det ikke svært, at få det til at passe?”
Nej, hun tager lidt ud eller ind alt efter
behovet for plads. Det lyder jo let!
Inge har hørt om gruppen gennem Birthe. Og det er fælles for kvinderne, at
de har fået kendskab til muligheden i
Åhuset ved ”mund til mund”- metoden.
Alle er enige om, at det er mere hyggeligt at lave håndarbejde sammen end at
sidde hver for sig, og noget tyder på, at
de har ret, for snakken går livligt om
stort og småt – om garntyper, snoninger, opskrifter, maskemarkører osv.
Der er masser af gode råd og inspiration at hente hos hinanden.

En lyngfarvet kjole
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Du har måske, som jeg, noget
ufærdigt håndarbejde, som trænger til at se dagens lys, du har måske brug for ny inspiration, eller
måske har du blot lyst til at udrette
noget med dine hænder? Da er der
hjælp at hente, for de gæstfrie,
kreative nørklere vil gerne have
flere medlemmer. Bare mød op i
Åhuset kl. 19 torsdage i ulige uger
og medbring dit håndarbejde. Du
kan også kontakte én af initiativtagerne, Pernille Poulsen. Aktiviteten koster 30 kr. pr aften, du deltager, men så får du også godt selskab, dejlige faciliteter og dertil
kaffe og kage.
Billeder og tekst:
Birgit Knudsen
Birthe knipler pynt til juletræet

Karina strikker på et shrug - sjalstæppe
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Nyt fra Vilslev Forsamlingshus
Efter at være kommet godt i gang
efter Coronanedlukning, står vi her
igen:
Forsamlingshuset er lukket – denne gang ikke på grund af forsamlingsloft eller krav om kvadratmeter pr. gæst, nej, i de senest offentliggjorte restriktioner er forsamlingshuse nævnt i listen over forsamlingssteder, der fra højere sted
er lukket – indtil d. 17. januar
2022.
Øv da, siger vi, som så mange andre,
men det er sådan, det er, og vi må
bare stå sammen om at komme igennem denne trælse tid på bedste måde
og få vores fulde frihed tilbage efter
kampen mod denne virus.
Virus eller ej så sker der hele tiden
noget i forsamlingshuset. Lige nu er
vi ved at få udskiftet ventilationssystemet, da der viste sig at være utætheder, der gav regnvand på loftet.
I sidste nummer af dette blad blev

De gamle skabe tømmes

Den nye støvsuger inspiceres
det også nævnt, at der var brug for
en ny støvsuger, som nu er indkøbt
og taget i brug.
De nye skabe i vaskerummet, som vi
blev bevilget fondsmidler til at anskaffe, er sat op, og alle glædes over
den ro og plads, det har givet i rummet, og det overblik, man hurtigt får
over diverse ting, når man åbner
skabene.
Nye borde er der også blevet råd til
– både aflange og runde. De aflange
er ankommet og indviet, men desværre har firmaet ikke flere af de
runde på lager og ved heller ikke,
hvornår de igen får det. Om det er
mangel på råvarer, importproblemer,
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eller de sejler rundt på de store verdenshave, er der ingen, der ved. Men
vi glæder os da så meget til, at de
kommer, for det er jo dem, der især
skal spare på personalets kræfter og
gøre opdækningen lettere for dem.
Lige nu er der så ro i huset til at vente, men bestyrelsens arbejde stopper
jo ikke, selv om huset er lukket.
I et gammelt hus med normalt masser af aktiviteter er der altid plads til
forbedringer og justeringer, ligesom
der af og til skal foretages grundigere rengøring end den aktuelle efter
hvert arrangement.
Og vi har brug for fondsmidler, hvis
vi skal nå alle de mål, vi har sat os
for huset, så de skal også søges.
Samt selvfølgelig alle de småting,

Der er meget at give sig til
der løbende opstår for enhver, der
har ansvar for et hus.

Heldigvis er der i husets bestyrelse
en flok friske og effektive mennesker, der arbejder godt sammen, og
der er mange venner af huset, der
gerne giver en hjælpende hånd, når
der er brug for det.
Her fire dage før jul ønskes alle en
rigtig glædelig jul og alt godt i det
nye år med tak for det gamle. Vi ser
frem til mange dejlige timer sammen
i det nye år.
HUSK generalforsamling den 10.
marts kl. 19 i forsamlingshuset.
Billeder og tekst:
Kirsten Blom

Når alle gi’r en hånd,
samarbejdes der i god ånd.
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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

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
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Kongeådal Husholdningsforening
– efterårets arrangementer (side 1 af 4)

Vi er endelig kommet i gang
igen
ovenpå
Coronanedlukningen, og det har været
rigtigt dejligt.
Vi havde planlagt 2 Coronavenlige havebesøg i august og
september
Vi startede d. 26. august med at
besøge Elin og Palle i Gredsted,
hvor 30 deltagere så alle de mange hyggelige kroge i den store
flotte have.
Vejret var med os, så det blev en
fantastisk aften.

Kongeådal Husholdningsforening
– efterårets arrangementer (side 2 af 4)

I september besøgte vi Økotopen i
Darum, hvor Jes Hjort fortalte de
20 fremmødte om dyrkning af ingefær i drivhus, cherrytomater og mikrogrønt.
Det hele dyrkes økologisk og med
brug af egen kompost.

Kongeådal Husholdningsforening
– efterårets arrangementer (side 3 af 4)

I oktober rykkede vi indenfor i Åhuset,
hvor Tove Vejrup fortalte om sin families tur til Vietnam, hvorfra Peter blev
adopteret i 1999.
Vi fik en spændende fortælling om oplevelser og anderledes skikke i landet.
Der var stor spørgelyst blandt de 42
foredragsgæster

Kongeådal Husholdningsforening
– efterårets arrangementer (side 4 af 4)

I november havde 10 kreative deltagere fundet tid til julehygge i
Åhuset, hvor der blev produceret
utroligt mange fine ting til at pynte
op med til jul.
Det blev en rigtig hyggelig aften,
som sluttede med gløgg og æbleskiver.

Kongeådal Husholdningsforenings
program forår 2022
Tirsdag d. 25. januar kl. 19.00 i Åhuset
Foredrag om Julemærkehjem Fjordmark
Forstander Lasse Balslev fra Julemærkehjem Fjordmark fortæller om
arbejdet med de børn, der ikke er i trivsel. Max 50 personer. Tilmelding senest 18. januar. Pris 50 kr.
Torsdag d. 24. februar kl. 17.00 i Åhuset
Lav dit eget smørrebrød med et twist
Denne gang er vores madaften lidt anderledes, vi laver smørrebrød
med et twist. Grethe Nielsen er kok. Medbring et skærebræt. Max 20
personer. Tilmelding senest d. 17. februar. Pris 100 kr.
Generalforsamling i Kongeådal Husholdningsforening
Tirsdag d. 15. marts kl. 19.00 i Åhuset
Dagsorden ifølge vedtægter. Husk at medbringe en lille pakke til ca.
25 kr. til bankospil.
Tilmelding senest d. 8. marts
Tilmeldinger til arrangementer skal ske til Grethe Nielsen tlf. 20 48
60 49 – helst SMS.
Årets arrangementer kan ses på plakatsøjlen ved Brugsen i Kongeådal
og Gredstedbro samt i Kongeåhallen.
Desuden vil der komme opslag på Facebook i FB-gruppen Kongeådal
Borgerforening (Jedsted/Vilslev).
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Nyt fra Vilslev og Omegns Seniorklubs
program forår 2022
Så er programmet for 2022 færdigt
og omdelt til vores medlemmer.
Såfremt der ikke kommer nye Corona-restriktioner med hensyn til afholdelse af arrangementer, starter vi
ud med en musikalsk eftermiddag
onsdag den 12. januar kl. 14. Vi får
besøg af »Syng og Spil« fra Vamdrup, der kommer og underholder
med en blanding af kor, musik og
fællessang.
Onsdag den 26. januar kl. 14 er der
et rejseforedrag med Mette og Poul
Nørup, Esbjerg, der vil fortælle og
vise lysbilleder fra deres cykeltur fra
Esbjerg til Rom.

Vores generalforsamling er planlagt
til onsdag den 9. februar. Som vanligt starter vi med middagsmad kl.
12, hvortil der er tilmelding til Arne
3087 6589. Kl. 14 starter så generalforsamlingen med den sædvanlige
dagsorden.
Foredragsrækken fortsætter onsdag
den 23. marts kl. 14, hvor vi får besøg af provst Peter Finnemann Viuff. Han vil fortælle om sit liv som
mønsterbryder og om sine oplevelser
i forbindelse med optagelserne til
TV2-programmet »Hjem til gården«.

som læge og om sine jobs som
skibslæge på krydstogtskibe i Caribien. Det bliver helt sikkert en spændende eftermiddag.
Tirsdag den 22. marts står der musik
på programmet. Vi starter med
smørrebrød kl. 18, hvorefter Revl &
Krat vil stå for underholdningen.
Der kommer en seddel ud til medlemmerne med nærmere info vedr.
tilmelding til dette arrangement.
Forårets sidste foredrag er onsdag
den 6. april kl. 14, hvor vi får besøg
af Jørgen Hanssen, Plougstrup, der
vil fortælle om H.P. Hanssen, hans
opvækst og ungdom, modstandskamp og grænsedragningen i 1920.
Tilmelding: Som noget nyt vil vi i
2022 meget gerne have tilmelding til
vores eftermiddagsarrangementer.
Det gør det lidt lettere med hensyn
til kaffebordet, da vi så ved, hvor
mange der ca. kommer.
Skulle man have glemt at melde sig
til, så kom endelig alligevel. Tilmelding kan ske til Arne 3087 6589 eller Aase 5070 8605 enten pr. tlf. eller SMS. Alle er velkomne til vores
arrangementer
også
ikkemedlemmer af foreningen.

Tidligere læge i Brande, Allan Vinge, kommer onsdag den 9. marts kl.
14 og fortæller om sine mange år

Godt nytår.
Arne Lauritzen
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Julenyt fra Kongeådal Borger- og Aktivitetsforening
og Kongeådal Sportsforening
I sidste nummer af Sognebladet
skrev jeg, at corona-situationen så
langt mere lys ud, end den havde
gjort længe….. Det var så helt
skævt. Vi er igen allesammen slået
hjem i ludo!!!

Priser for medlemskab:
KBA: (Kongeådal Borger– og Aktivitetsforening)
En husstand/en familie: 100 kr
Enlig: 50 kr.

Derfor har vi ikke været rundt at
sælge medlemskort, og derfor er der
ingen juletræsfest i år.

KSF: (Kongeådal Sportsforening)
Børn og unge 0-25 år: 25 kr. per år
Nørkler: 500 kr. pr. år
Krocket: 100 kr. pr. år

Heldigvis fik vi holdt en fantastisk
Bierfest d. 30. oktober, og julemanden blev også planmæssigt vækket
d. 1. søndag i advent.

Åhuset
Udlejningen af Åhuset går rigtig
godt. Åhuset bliver rost meget af
dem, der lejer det.

Julemandsvækning gik rigtig godt.
Tusind tak til Brugsen for at stå for
Berlinere, honningkager, mandariner, kakao og kaffe. Der var helt
vildt mange deltagere. Det er vi rigtig glade for. Vores veloplagte julemand delte omkring 120 juleposer
ud. Hvor er det dejligt, at vi har så
mange børn i området.

Vi er lige nu ved at finde ud af, hvad
de seneste restriktioner betyder for
udlejningen af Åhuset i den kommende tid.

Der var også en pony, der ville være
med til at vække julemanden. Den
blev klappet ekstra meget den dag.
Medlemskontingent:
I begyndelsen af det nye år kommer
vi rundt og sælger medlemskort.
Som tidligere nævnt vil vi meget
gerne have mange børn som medlemmer af sportsforeningen. Det håber vi, at mange vil bakke op om.

Som I nok har set, har nørklerne sørget for et flot juletræ i Åhuset.
Tusind tak til alle, der har taget en
tørn med at hakke ukrudt rundt om
Åhuset. Vi håber, mange også vil
give en hånd indimellem i det nye
år.
Vi har haft Gredstedbro El til at slutte lamperne på p-pladsen til. Murene
skal gerne blive fuget inden så længe. – Det er afhængigt af vejrliget og
af, at vores murer kan finde tid.
Næste projekt er at få jernkanten sat
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ned. Her får vi brug for nogle hjælpere.
Sæt kryds i kalenderen
Alt afhængigt af, hvad der kan lade
sig gøre de næste måneder, har vi
følgende på programmet:
29.1.22 Filmmaraton for børn i Åhuset
1.2.22 Generalforsamling KBA og
KSF
Uge 7: Vinterferiesjov i løbet af
ugen
27.2.22 Fastelavnsfest i Vilslev Forsamlingshus
3.3.22 Fællesspisning i Vilslev Forsamlingshus (med forsamlingshuset,
husholdningsforeningen og menighedsrådet)
29.5.22 Cykeltur til diget
15. -18. juni 2022 BYFEST
- vi håber virkelig, at vi kan holde
byfest i 2022
På bestyrelsens vegne vil jeg hermed
gerne ønske alle en glædelig jul og
et godt og lykkebringende nytår.
Julehilsener fra
Marianne Kømler
Kongeådal Borger- og Aktivitetsforening & Kongeådal Sportsforening
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Nyt fra dagli`brugsen kongeådal
Nu nærmere vi os årets afslutning,
og der har været mere normale tilstande trods corona, men nu er vi så
igen ramt af restriktioner frem til d.
17. januar 2022. Personalet er klar til
at gøre alt, så det er sikkert at handle
i butikken.

Vi nærmer os også årets regnskab,
og trods en hjælpende hånd fra Coop
kommer vi ud med et underskud, og
derfor er vi også nødt til at kigge på
omkostningerne i 2022.

Der arbejdes stadig på en model
vedr. bygningerne, men vi har også
kigget på butikkens markedsføring,
som årligt koster ca. 35.000 kr. at
være med i. Derfor har vi fra 1. februar valgt at lave vores egen avis/
folder, hvor vi kan målrette tilbuddene til vore egne kunder. Derved undgår vi, at skulle have en masse varer
hjem, som vi ikke kan sælge. Det
kommer til at ligne lidt den avis, vi
havde, da vi var Lokalbrugs, og den
fungerede ganske udmærket.
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Vi vil også stadig sende Ja Tak tilbud ud via FB. og også lave tilbud
via vores app, som har været lidt forsømt i år.

Brugsen står også for den første fællesspisning i januar, hvor der serveres en lækker menu efterfulgt af live
musik ved Strygfri. Dette foregår
torsdag d. 27. januar kl. 18.30 og
koster 199,00 kr. pr. kuvert (og ikke
som tidligere meldt ud d. 20. januar), og det er måske godt ift. restriktioner. Overskuddet går til en ny
dankortterminal, så vi håber, at mange vil bakke op om arrangementet.

Vi følger naturligvis de offentlige
myndigheders anbefalinger vedr.
restriktioner for arrangementer.
Der har været rigtig mange arrangementer i Brugsen i år, og vi/
bestyrelsen vil også i 2022 lave
mange tiltag, der kan styrke brugsens omsætning, og vi er åbne ove
for gode idéer fra jer kunder - bare
tag fat i os.

Vækning af julemanden var et af de
helt store tilløbsstykker, hvor næsten
110 børn kom og vækkede julemanden. Det var et corona-venligt arrangement, der fik meget ros med sig.
Ellers vil vi benytte lejligheden til at
takke for den flotte opbakning, vi får
i dagligdagen fra jer kunder; ikke
mindst at I har kåret os til den 4.
bedste Dagli’brugs i Danmark via
jeres tilbagemeldinger fra tilfredshedsundersøgelsen.
Vi er i øvrigt også landets 3. bedste
til at sælge portvin i Coop. Sådan!
Bestyrelsen og personalet vil ønske
alle et godt nytår og håber at se jer
alle i 2022.

Fællesspisning
og live musik

Torsdag 27. januar kl. 18.30
i Vilslev Forsamlingshus
Pris: 199 kr.
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Bierfest i Vilslev forsamlingshus

Lørdag den 30.10.2021 kunne naboerne til forsamlingshuset i Vilslev høre
genklangen af Anton aus Tirol eller Ein
prosit.
Vi i Kongeådal Borgerforening (KBA)
afholdt et brag af en Oktoberfest for 65
festglade og udklædte deltagere. Kvinderne i deres fineste dirndler og mændene i deres lederhosen.
Menuen var Wienersnitzler mit alles og
en lækker isdessert tilberedt af Vilslevkokkene.

Vi havde en forrygende aften med
lækker mad og øl i litervis. Der
blev skålet til tonerne af Anton aus
Tirol og danset til musikken leveret af det nordjyske band Roseband Duo.

De festglade deltagere var så begejstrede for musikken, at vi bestilte dem til en time mere. I vores
bar, hvor der var et bredt udvalg af
diverse drikkevarer, fik vi hjælp
fra Jernved med Kurt Bjerrum i
spidsen; mange tak for det. Dej-
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ligt, vi kan hjælpe hinanden i lokalsamfundet.
Henunder aftenen var der lotterisalg,
hvor vi havde fået skænket mange flotte præmier fra de lokale erhvervsdrivende; mange tak for det.
Efter megen positiv feedback har vi i
borgerforeningen valgt at gentage succesen og afholder igen Bierfest til næste år lørdag den 29.10.2022, så sæt
derfor allerede et stort X i kalenderen.
Vi siger mange tak for den gode opbakning til vores arrangement, og vi
glæder os til, at vi bliver mange flere til
næste år.
Janni Fey Christensen
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Tolderen i Spangen

Tolderen er tildækket og Henning fortæller
Søndag den 5. december 2021 kl. 14
blev der afsløret en ny attraktion i vort
sogn. Vilslev Spang har fået en tolder!

juni begynde træarbejdet, og der
blev brugt motorsav og stemmejern.

Henning Jakobsen skulle have fældet et
egetræ, der kastede skygge og blade på
husets stråtag. I stedet for blot at kassere træet eller bruge det til brændsel,
tænkte Henning ud af boksen og engagerede sin bror til at tænke over, hvad
stammen kunne bruges til.

Forbipasserende fulgte nysgerrigt
med i projektet og mindst ét af
Susanne Bygs dagplejebørn legede gerne med savsmuldet derfra.

Leif Fogh Jakobsen kunne i træstammen se en tolder; og så var det bare at
få gam gravet frem af træet. Den 15.

Undervejs i projektets udfoldelse
lagde Henning billeder og indlæg
op på facebookgruppen Kongeådal Borgerforening (Jedsted/
Vilslev) til stor fornøjelse for mange læsere, der gerne kommentere28

de med opmuntrende hilsener.
Mange udtrykte glæde over brødrene Jakobsens initiativ til at bevare en del af egnens særlige lokalhistorie.
Ved afsløringen den 5. december
fortalte Henning om idéen, processen og arbejdet frem mod realiseringen af skulpturen, og Leif
fortalte om selve arbejdet og de
mere tekniske detaljer vedr. træskulpturen.
Det var en kold dag og vinden gik
gennem frakker, jakker og handsker, men alligevel var 44 mødt
frem for at bevidne afsløringen og
hygge med lidt godt til ganen i
Hennings værksted, garage og
stuehus.
Tolderen vender sådan, at den kigger mod enhver, som kommer gående over Spangbroen og følger
stien. Tolderen står med sit gevær
og rygsæk og hatten reglementeret
placeret og et udtryk i ansigtet, der
stirrer frem for sig, undersøgende
og gennemtrængende.
Måske er der stadig en eller flere
smuglere på spil?
Tolderen står til offentlig skue ved
gavlenden på huset beliggende
Vilslev Spang 8, 6771 Gredstedbro.
Billeder og tekst:
Ole Witte Madsen

Da tolderen var blevet afsløret, blev
det Leifs tur til at fortælle om sit arbejde for de 44 fremmødte.
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Støtteforeningen for Vilslev Forsamlingshus

Lørdag - søndag den 6.–7. november
afholdt vi vores andet arrangement i
2021, nemlig den årlige hobbyudstilling i Vilslev forsamlingshus. Vi var
meget spændte; hvor mange ville der
komme?
Et par hundrede ville være fint, fik vi at
vide, men det gik meget bedre! Da lørdagen var forbi, kunne Helge, der sad

ved entré-bordet, meddele mig, at
der havde været ca. 200 betalende
gæster. Ville der så ikke komme
nogen om søndagen? Jo såmænd,
der kom yderligere 140! Det var jo
glædeligt og langt over, hvad vi
havde turdet håbe på.

Anna Jessen der havde taget sig af
det meste i forbindelse med plan-
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lægningen og må have gjort sit arbejde
godt; tak for det! Også tak til forsamlingshusets bestyrelse og alle jer der
frivilligt påtog sig job i køkken, med
servering, entré og salg i tombolaen,
opstilling af stande og oprydning. Jeg
vil driste mig til at sige, det her var
teamwork på højt plan. Alt klappede
bare fuldstændig perfekt; tombolaen
var udsolgt allerede søndag middag
lige inden, flæskestegen blev serveret.
Over 80 mennesker valgte at møde op
for at nyde denne perfekt tilberedte ret;
flot arbejde derude i køkkenet!
Hvad fik vi så ud af det økonomisk? Ja
det vil Jane underholde jer med til vores årlige generalforsamling, der efter
planen afvikles i marts, om virussen vil
give os lov til det. Sidst men ikke
mindst mangler vi også lige at sige en

31

stor tak til vore udstillere, der jo er
grundlaget for, at det her kunne
blive til noget. Tak fordi I ville
bruge en weekend på denne udstilling. Håber, at I også fik noget ud
af det! Og allersidst en kæmpe tak
til jer, der begavede os med præmier til tombolaen. Der var jo
overvældende mange og gode
ting, der virkelig motiverede folk
til at købe lodder og dermed bidrage til overskuddet.
Med venlig hilsen og forhåbentlig
på gensyn i 2022!
På vegne af Støtteforeningen
Karl Johan (tekst og billeder)

Åhusets eget evighedsjuletræ kreeret i december
2021 af nørklerne, som man kan læse mere om inde i bladet. (Foto: Marianne Ager Øllgaard)
NØRKLEKLUBBEN starter op igen i uge 3 d. 20.
januar kl. 19.00 - 21.30 i Åhuset. Vil du være med?
Mød op eller kontakt Pernille Poulsen på tlf. 22 46
57 50, pernillejensen_@hotmail.com
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