Sognebladet

VilJe
for Vilslev og Jedsted

April - Maj - Juni 2022 (nr. 23)

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.

Sognebladet får nyt navn
- og det er helt med vilje!
VilJe er de første dele af navnene på
de to landsbyer i sognet. Det siges,
at hvor der er vilje, er der vej.
Hvis der skal være en vej fremad for
sognet, må der være vilje til.

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.

Man kan spørge: Hvad vil borgerne i
Vilslev og Jedsted med sognet?

Forsiden: Foto af Arne Kruse. Kirken er i baggrunden og Dannebrog
er hejst.

Næste deadline:
20. juni 2022

Hvad ønsker vi for fremtiden?
Er der en vej at gå?
Er der VilJe?
Ole Witte

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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BANKO – hver onsdag aften kl. 19.15 i Forsamlingshuset
Sangaften i konfirmandstuen *
Studiekreds - besøg hos biskoppen i Ribe *
Kirke for de små *
Onsdagsklub i Sognehuset *
Foredrag om sønderjydernes fører, H.P. Hanssen (s. 12)
Brætspilscafé i Sognehuset (s. 26)
Familiegudstjeneste med skuespil af konfirmander *
Skærtorsdag med festlig gudstjeneste i Hunderup *
De 7 læsninger med kirkekor og Drakomir i Vilslev Kirke *
Metaldetektorkursus i Vilslev *
Konfirmation i Vilslev Kirke *
Ordinært bestyrelsesmøde i Brugsen (s. 7)
Studiekreds om det evige liv *
Befrielsen markeres i Vilslev Kirke *
Blomstermarked ved brugsen (s. 8)
Familiedag og fællesskabsdag (s. 9)
De kommende konfirmander mødes til hyggeligt samvær *
Sogneudflugt til Kongernes Jelling *
Generalforsamling i Brugsen (s. 8)
St. Bededagsaften og varme hveder i Vilslev Kirke *
Avisindsamling (s. 20)
Pilgrimsvandring fra Vilslev til Hjortlund *
Cykeltur til diget (s. 20)
Kirke for de små *
Onsdag, Besøg hos Marsk Tower (s. 16)
Grundlovsmøde på Kjærgård *
Studiekreds om helbredelse og forbøn *
15.-18. juni: Byfest (s. 19)
Deadline til sognebladet
Sankt Hans bål på Børnetoften (s. 16)

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

blev i år lidt anderledes. Vi startede i kirken, hvor Hanne Præstegaard var præst, da Ole var nede med corona. Vi fortsatte i forsamlingshuset, hvor der kom 31 børn og 28 voksne. Det var en rigtig
hyggelig dag, og vi fik tønderne slået ned. Tak fordi I kom og var med.
Som altid var det aldrig gået godt, hvis vi ikke havde haft hjælp i køkkenet. Tak til jer.
Vi ses til næste år.
Vh KSF/KBA
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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

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

Kongeådal Rideklub (KÅR)

Ditte Hansen, tlf. 53 31 24 72
dittehansen@gmail.com
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Indbrud i Dagli’Brugsen Kongeådal
Torsdag den 24. februar kl. 07.04 lagde Klaus Thuesen et billede på facebookgruppen Kongeådal Borgerforening (Jedsted/Vilslev) og viste, at der
havde været indbrud i vores lokale brugs. Det medførte straks reaktioner fra
borgerne lige fra vrede emojis til frustrerede kommentarer.

Den 8. marts bragte RykInd Ribe en artikel, hvoraf det fremgår, at der heldigvis
ikke blev stjålet noget i butikken.
Brugsens kommende arrangementer:
Ordinært bestyrelsesmøde - mandag den 25. april kl. 19
Blomstermarked - fredag den 6. maj fra kl. 9 - 18
Generalforsamling - mandag den 9. maj kl. 19 i Forsamlingshuset
Desuden arbejdes der på at finde en dato for portvin- / rødvinssmagning.
Udfordring
Den daglige omsætning skal øges meget.
Bestyrelsen modtager meget gerne forslag til, hvordan der kan komme øget
salg. Hvordan trækker vi flere kunder til?
Klaus Thuesen går af i slutningen af 2023 og vil gerne aflevere en butik med
god økonomi, så en ny brugsuddeler kan overtage, men det kræver opbakning fra medlemmerne og kunderne og en vilje til at bruge lidt flere penge.

Indslag fra brugsen
’Strygfri’ spillede til fællesspisning

Efter et fornuftig år er året 2022 ikke
kommet op på sidste års omsætning i
samme periode, selvom vi er inde i en
mere normal tilværelse ift. corona,
men dette gør sig også gældende hos
vore kollegaer i området.

I den kommende tid afholder vi
vores årlige blomstermarked. Det
sker fredag d. 6. maj fra kl. 9.00 til
18.00, hvor der serveres morgenkaffe og kringler til de morgenfriske. Senere på dagen vil der være
mulighed for at købe pølser og
kartoffelsalat.

Og så er krigen i Ukraine ikke med til
at gøre det nemmere; stigende gas- og
elpriser presser butikken på økonomien og også på priserne, som desværre
stiger. Hvor og hvornår der igen er
normale tilstande, er svært at spå om.

Vi arbejder hele tiden på at finde
nye og spændende arrangementer
for jer kunder. Følg os på facebook, hvor vi løbende vil informere om arrangementer og kig efteropslag i butikken - hvis du ikke er
på facebook.

Vi har d. 17. marts afholdt fællesspisning med 90 personer i Vilslev Forsamlingshus med lækker mad fra
Vilslev-kokken Preben, samt et forrygende musikindslag fra Strygfri med
vores lokale guitarist Bjarne Udsen.
Det var en kæmpe oplevelse, så stor

Vores årlige generalforsamling
bliver mandag d. 9. maj kl. 19.00 i
Vilslev Forsamlingshus, hvor vi
håber, at rigtig mange vil møde
op, så vi kan få en god og saglig
debat om brugsens fremtid. Der er
ingen tvivl om, at vi er udfordret

TAK herfra til STRYGFRI.
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på flere områder, så alle gode råd er velkomne.

Ellers - hold øje med butikken på facebook for gode tilbud og aktuelle informationer om brugsen, der også kommer som opslag i butikken.
Tænk globalt, handel lokalt.
Især med de høje benzinpriser…
med venlig hilsen
dagli`brugsen kongeådal
Uddeler, Klaus Thuesen

Familiedag og fællesskabsdag
~ et forsøg ~
Fredag den 6. maj
Kl. 9 åbner brugsens store blomstermarked, og der er morgenkaffe
Kl. 13.30 åbner vi med udendørs leg og spil på skolegrunden.
Der er borde-bænkesæt samt masser af lege- og spillemuligheder, og der
er konkurrencer i stigegolf og risposekast.
Kl. 14.30 er der gratis kage og saftevand til alle børn. Forældre og voksne
må nyde af godterne for et frivilligt beløb, der går til brugsen.
Kl. 15 laver vi hold og spiller rundbold - og alle deltagende børn får en is
bagefter!
Kl. 15.30 afgør vi konkurrencerne med PRÆMIER, og vi takker af for dagens udendørs leg og spil.
Hold øje med opslag på facebook og i brugsen - det kan jo være, at flere
har arrangeret noget denne dag. Sammen kan vi løfte mere og ved at løfte i
flok, kan vi støtte og bakke hinanden op.
Alle i sognet inviteres til at tænke med i, hvordan dagen kan blive sjov for
hele familien og en fest for fællesskabet.
Spørgsmål?
Kontakt Ole Witte på 25 89 41 90, om@km.dk
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Nyt fra lejeboligudvalget
v. Birgit Knudsen
Arbejdet i vores lille udvalg skrider
støt og roligt frem. Før jul kontaktede
vi to boligforeninger, Ribe boligforening og Vejen Byggeselskab og forespurgte, om de kunne være interesserede i et samarbejde om et eventuelt
byggeri. Vi valgte disse to boligforeninger, fordi de i forvejen har boliger her eller i vore nabobyer.
Som forhåndsorientering sendte vi
dem vor behovsanalyse og en beskrivelse af området. Vi kaldte beskrivelsen: ”Hvad har vi i Vilslev og Jedsted?”. Her gjorde vi bl.a. opmærksom på, at vort sogn rummer mulighed for rige naturoplevelser, at vi har
en spændende historie, at vi har et
aktivt foreningsliv, at vi har gode mødesteder i kirke, forsamlingshus og
Åhus, at vi har indkøbsmuligheder, at
vi har pasningsmuligheder og skole i
umiddelbar nærhed, og at offentlig
bus kører gennem byen flere gange
om dagen.
Efter henvendelsen fik vi positiv tilbagemelding, og vi har nu haft møde
med begge boligforeninger. Vi fik
stillet en del uddybende spørgsmål,
og vi mærkede deres interesse. Men
intet kan besluttes, uden boligforeningernes bestyrelser har sagt god for et
evt. projekt. Derfor vil begge rejse
spørgsmålet på førstkommende bestyrelsesmøder, og herefter vil de vende
tilbage til os. I det tilfælde at begge
boligforeninger ikke har mulighed for

at være med, vil vi kontakte andre.
Næste step i arbejdet er, at den
valgte boligforening går i gang
med at undersøge vort område –
hvad er befolkningsgrundlaget,
hvor mange tomme boliger har vi,
hvilket flow er der, når en bolig hos
os kommer til salg, hvor mange
boliger er det realistisk at bygge
osv. Dernæst involveres kommunen i processen.
Men I kan også hjælpe. Vi har fået
en rigtig fin tilbagemelding på vores behovsanalyse fra jer. Nu har vi
brug for at høre fra alle jer, som
kunne være interesserede i en lejebolig. Derfor – er du interesseret,
eller kender du nogle, der er, må du
meget gerne skrive eller ringe til en
af os i boliggruppen. Dette kan
selvfølgelig ikke betragtes som bindende, men kan give os en forestilling om behovet.
Kontakt:
Else Maria Olesen, 20407927
Anna Jessen, 23272245
Knud Søgaard , 75431559
Gert Jensen, 75431891
Henning Jakobsen, 23438254
Birgit Knudsen, 21361075
Så snart vi ved mere, vender vi tilbage med nye oplysninger.
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Fastelavn i Åhuset

Torsdag i uge 7 havde vi fastelavnsklippedag i Åhuset. Det var rigtig hyggeligt, at der var så mange børn. Der blev klippet, klistret og brugt glimmer. Der
blev bagt fastelavnsboller i det lille køkken, og børnene pyntede selv med glasur. Det var dejligt, at der var nogle forældre til at hjælpe med både at klippe
og at rydde op bagefter. Vi glæder os til at lave en ny klippedag.
Vh Sanne & Pernille
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Lidt nyt fra Vilslev og Omegns Seniorklub
Så er forårets arrangementer i Vilslev
og Omegns Seniorklub ved at være til
ende.
Det 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.

Flere deltagere
Vi må desværre konstatere at
fremmødet til vores arrangementer
har været lidt for nedadgående,
men vi håber at det vil bedre sig til
efteråret.

Tilmelding kan ske til Arne 3087
6589 eller Aase 5070 8605 enten pr.
tlf. eller SMS. Alle er velkomne.

Aflysning
Vi måtte jo desværre aflyse de 2 arrangementer i januar, da forsamlingshuset stadig var lukket ned grundet
Corona-restriktionerne.

Generalforsamling
Ved generalforsamlingen den 9. februar var der genvalg til alle de foreslåede. Bestyrelsen konstituerede sig
senere som følger:
Formand Arne Lauritzen,
kasserer Kaj Wollesen,
Næstformand/sekretær Aase Bejning.

Undtagelsen har været arrangementet med Revl & Krat, hvor der
var fuldt hus med 120 tilmeldte.
Rigtig flot.

Sommerens program
På nuværende tidspunkt er sommerens tilbud endnu ikke på plads,
men medlemmerne vil få et sommerprogram i postkassen, når det
er klar.
Arne Lauritzen

Derudover består bestyrelsen af
Svend Erik Hulgaard, Sonja Møller,
Sinne Nielsen og Ingeborg Rudbeck.
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Kort nyt ….
KNUD LANGS MINDELUND
Onsdag den 23. februar blev mindestenen afhentet af Jørn Langebæk,
Forsberg-Ribe Stenhuggerier.
Mindestenen stilles ikke op igen,
før stendiget er
blevet nedbrudt
og genopbygget
af sten. Det arbejde er givet ud til
Kongeådal Brolægning, der dog
har meget travlt
og mangler folk. Der er p.t. indsamlet
31.500 kr. til mindelunden, og man
kan følge arbejdet på
teologiogkultur.weebly.com

DU KAN BIDRAGE TIL JEDSTED OG VILSLEVS LOKALHISTORIE
Alle kan nu være med til at skrive
datoer og data ind på en liste over
sognets historie. Klik ind på
teologiogkultur.weebly.com
fra en pc og vær med til at få så
mange oplysninger som muligt
gemt og bevaret for eftertiden.
Alle kan redigere i dokumentet.
Spørgsmål rettes til Ole Witte

Vil du bidrage med sten til diget?
Stenene skal mindst
være 25 cm i diameter og man kan læsse
dem af nederst på
kirkens parkeringsplads, hvor der står en kæp med et
blåt reb omkring toppen.
Hvornår går de i gang?
Det vides endnu ikke, hvornår Kongeådal Brolægning får tid, da de som
sagt har meget travlt og mangler folk.
Formodentlig skal vi hen i efteråret,
før der måske bliver tid for dem til at
arbejde på vores lille projekt. Vi håber, der ikke går alt for lang tid.

FRIVILLIGE BIDRAG GAV
GODT I KASSEN
503 kr. blev der indsamlet, da sognebladet nr. 22 lå klar til afhentning i brugsen. På indsamlingsbøssen står der: ”Bidrag til sognebladet. Det koster 8-9 kr. at trykke
1 blad.”
Tak for støtten!
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Oversvømmelser langs Kongeåen
- bliver det nogensinde bedre?
Billedet er fra den 23. februar kl. 6.56 (Spangen ses i baggrunden), hvor
vandet igen stod højt på markerne på begge sider af Drivvejen over til
Spanden, og selv grusvejen derover stod under spejlblankt vand. Vandet
var troligt i gang med at underminere vejen, og der opstod et par vandhuller midt på vejen i løbet af dagen pga. mulvarpeskud i vejsiderne.
Hvem har ansvaret?
I en mail svarede Steen Gelsing, landskabsarkitekt ved Vej og Park i Esbjerg kommune: ”Stien ligger på kirkens jord og er derfor kirkens ejendom, men det er Esbjerg Kommune, der har vedligeholdelsen. Det er en
aftale der går tilbage til Ribe Kommunes tid og sikkert også længere tilbage. Stien er en del af Drivvejen, som vi passer og vedligeholder som en
rekreativ sti. Drivvejen bliver normalt gået igennem en gang om året inden
sommer- og turistsæsonen.”
Ole Witte
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Kongeådal Husholdningsforening

I januar 2022 var der foredrag om
Julemærkehjemmet Fjordmark i Kruså, hvor der er plads til 30 børn. De
23 deltagere hørte Forstander Lasse
Balslev fortælle engageret om rammerne for et ophold på et julemærkehjem, og det er ikke kun for overvægtige børn, men generelt for børn på 714 år, som er i mistrivsel - f.eks. er 30
% ordblinde.
Lasse Balslev fortalte mange rørende
succeshistorier, som blandt andet
skyldes tæt samarbejde med barnets
familie og skole samt over 100 års
erfaring med at hjælpe børn til at trives bedre. Julemærkehjemmene får
ikke meget offentlig støtte, men finansieres hovedsageligt via privates
og virksomheders donation. Som afslutning på aftenen blev der overrakt
ca. 1.700 kr. fra hobbyudstillingen i

Sognehuset til julemærkehjemmet.
Deltagerne var også flittige til at
støtte den gode sag via Mobilepay.

I marts holdt vi generalforsamling, og hele bestyrelsen fortsatte:
Formand: Else Sig Kruse
Næstformand: Grethe Nielsen
Kasserer: Tove Vejrup
Bestyrelsesmedlemmer: Karin
Jessen og Linda Christensen.
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2022
Onsdag d. 1. juni kl. 18.00
Besøg hos Marsk Tower, Hjemstedvej 60, 6780 Skærbæk
Kom med på en tur, hvor vi får
frisk luft i håret.

Nu ser vi frem til en forhåbentlig mere normal sæson i Kongeådal Husholdningsforening efter 2 år i Coronaens skygge. Vi starter i marts-april
med at sælge medlemskort og præsentere vores nye program.

Ansatte fra Tower vil give os en
rundvisning, inden der er mulighed for at komme op i Marsk Tower for at se langt ud over vadehavet.
Medbring jeres madkurv og få en
hyggelig aften. Vi slutter af med
kaffe og kage. Vi kører fælles fra
Kongeådal Brugs kl. 17.15.
Max 50 personer. Tilmelding
senest d. 25. maj til Grethe. Pris
100 kr.
Torsdag d. 23. juni Skt. Hans
aften kl. 20, Børnetoften i Vilslev
Kongeådal Husholdningsforening
sælger kaffe og kage samt øl og
vand.

Lørdag d. 20. august kl. 10
Familietur til Glad ZOO, Gl.
Møllevej 1A, 6660 Lintrup
Kongeådal Husholdningsforening
inviterer hele familien i Glad Zoo,
hvor man kan se 80 forskellige
dyrearter. Vi giver frokost, drik16

kevarer, kaffe og kage. Der er fælles
afgang fra Brugsen kl. 9.30. Hvis
nogle mangler kørelejlighed, så skriv
det i tilmeldingen.
Tilmelding senest d. 12. august,
skriv antal børn og voksne. GRATIS
Torsdag d. 8. september kl. 19
Vi besøger Varming Savværk &
Træbyg, Varming Vesterby 2c syd
for Ribe. Et gammelt familieejet savværk, som der er pustet nyt liv i, efter
at Thomas Lautrup Andersen overtog
savværket i 2017. Thomas er barnebarn af Bent Johannsen, som etablerede savværket i 1965. De påtager sig
store og små opgaver både til erhverv
og til private og vil gerne levere en
god kvalitet. Thomas vil fortælle om
firmaet og vise rundt.
Afgang fra brugsen kl. 18.40. Tilmelding senest d. 4. sept. Pris 50
kr.

Høstgudstjeneste søndag d. 2. oktober i Vilslev kirke
Kongeådal
pynter op.

Husholdningsforening

Tirsdag den 11. oktober 2022 kl.
19.00 i Åhuset
Besøg på Lokalarkivet
Kongeådal Husholdningsforening
inviterer på et spændende besøg i
vores Lokalarkiv. Stig Hegn og
Helge Kristensen vil fortælle,
hvordan lokalarkivet fungerer og
vise os rundt. Der bliver mulighed
for selv at søge i de digitale arkiver. Har man har nogle gamle billeder fra lokalområdet, er man
velkommen til at tage disse med,
lokalarkivet kopierer gerne disse.
Vi slutter af med kaffe og kage.
Max 40 personer. Tilmelding
senest d. 4. oktober. Pris 50 kr.

Tirsdag d. 1. november kl. 19.00
i Åhuset
Foredraget
Garderobeskolen
med Laura Lava, selvstændig
garderobeekspert og stylist med
20 års erfaring i at arbejde med tøj
og mennesker. Se mere på https://
lauralava.dk/
Genopdag din garderobe og flyt
fokus fra forbrug til brug.
Kom med til 2 hæsblæsende timer, hvor du lærer at forvandle
din garderobe fra begrænsninger
til muligheder!
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Ryd op, kategoriser og sammensæt
på ny med nemme outfitmetoder, der
giver nye fede looks. Få indblik i garderobeopbygning til din egen stil og
lær at planlægge nye køb, så du investerer i det, du mangler, ikke det du
plejer. Alle får en Garderobe-opgave
med hjem – en sjov øjenåbner til,
hvordan du får meget mere ud af det,
du allerede har i skabet. Det er både
bæredygtigt og billigt at bruge tøj,
man allerede har.

Torsdag d. 23. februar kl. 16.30
Madaften med gæstekok Diana
Terp Pedersen
Diana vil tilrettelægge en lækker 3
-retters menu, som vi alle deltager
i at lave og spise.
Arrangementet afholdes i Gredstedbro Skoles hjemkundskabslokaler.
Pris 125 kr. ekskl. drikkevarer.
Max 25 personer. Tilmelding
senest d. 16. februar.

FN’s verdensmål nr. 12 om ansvarligt forbrug & produktion passer perfekt til denne garderobestrategi, og
det er en nem måde selv at gøre en
forskel. Også selvom man ikke er aktivist.
Max 50 personer. Tilmelding senest
d. 14. oktober. Pris 75 kr.

Generalforsamling i Kongeådal
Husholdningsforening
Torsdag den 23. marts kl. 19.00
i Åhuset
Vi mødes i Åhuset til en hyggelig
aften, hvor foreningen serverer
smørrebrød. Husk en lille pakke
(ca. 25 kr.) til fælles bankospil.
Tilmelding senest d. 16. marts af
hensyn til maden.

2023
Tirsdag d. 17. januar 2023 kl. 19.00
i Åhuset - Vinsmagning med lokale
avlere

Karl Johan vil fortælle om at være
hobbyvinavler i Jedsted/ Vilslev.
Vi smager på vinene til lidt ost og
kiks.
Max 50 personer. Seneste tilmelding d. 10. januar 2023. Pris 75 kr.
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Lokale arrangementer foregår i
Åhuset.
Programmet kan ses i Brugsen i
Kongeådal og Gredstedbro samt i
Facebookgruppen
Kongeådal
Borgerforening (Jedsted/Vilslev).
Tilmeldinger
skal ske til

til

arrangementer

Grethe Nielsen tlf. 20 48 60 49 –
helst SMS

Forårsnyt fra Kongeådal Borger- og
Aktivitetsforening
Vi er kommet rigtig godt i gang med
2022.
Vi har solgt en masse medlemskort.
Både til KBA og KSF. Så KSF har nu
en stor flok børnemedlemmer, hvilket
vi er rigtig glade for.

I vinterferien havde vi to børnearrangementer i Åhuset. Et med spil og et
med fastelavnsklip og bagning. Fastelavnssøndag var der traditionen tro
fastelavnsgudstjeneste og fastelavnsfest i forsamlingshuset.
Det er rigtig dejligt at få gang i aktiviteterne igen og at kunne have det
sjovt sammen.

Ved generalforsamlingen d. 1. februar
fik vi nye friske kræfter valgt ind.
Stor tak til Janni Fey Christensen og
Anni Nielsen, som forlod bestyrelsen.
Anni er desværre flyttet fra byen,
men Janni er her bestemt endnu. Vi
har stor forventning til, at Janni stadig
vil give en hånd med, især når vi skal
have Bierfest igen til oktober.
Et varmt velkommen til Bodil Thrane
og Marianne Nielsen. Vi er glade for,
at vi har fået jer med ombord.
Bestyrelsen for KBA og KSF ser nu
således ud:
Marianne Kømler, formand

Inge Jørgensen, næstformand
Sanne Lønborg, kasserer
H.C. Debel
Anina Andersen
Bodil Thrane
Marianne Nielsen

Byfest 15.-18. juni 2022

Vi har haft byfest-opstartsmøde d.
8. marts. Musik og telte er bestilt.
Vi glæder os meget til at kunne
byfeste igen og håber, at I alle
sammen vil komme.
Vi får naturligvis brug for hjælp.
Heldigvis er husholdningsforeningen klar med kaffe og kage til
bankospil. Thomas Thomsen styrer grillen. Allan og Esben sørger
for baren. Mange opgaver er i gode hænder. Vi vil gerne høre fra
nogen, der vil stå for den store
Vilslev mod Jedsted-dyst lørdag
eftermiddag.
Det er heller ikke helt på plads
endnu, hvem der står for tombola/
bankospil/gevinster.
Vi vil blive meget glade, hvis
mange har lyst til at give en hånd,
for at vi får en fantastisk sjov og
hyggelig byfest.
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Borgermøde i Åhuset om
Esbjerg Kommunes nye
Kommuneplan 2022-34
D. 16. marts var der borgermøde i
Åhuset med byplanlæggere og byrådspolitikere fra Esbjerg kommune,
og deltagere fra Vilslev, Jedsted, Hillerup, Hjortlund, Obbekær, Darum,
Jernved….. I alt omkring 35-40 deltagere. Esbjerg kommunes byplanlæggere fortalte om den nye kommuneplan, der er ude i høring.
Det handler om strategisk planlægning for lokalsamfund, hvor man med
planforslaget foreslår, at både Vilslev
og Jedsted udlægges som landsbyer. I
dag er Jedsted en landsby og Vilslev
en lokalby. Det betyder bl.a. at kommunen ikke lægger op til den store
udbygning af Vilslev med nye parcelhuse, men i stedet ønsker at styrke
Vilslevs og Jedsteds karakter som
marsklandsbyer. Man vil styrke de
værdier, der er.
I landzone må man mere i forhold til
dyrehold. Til gengæld er der restriktioner i forhold til at etablere byggegrunde og erhverv.
I planforslaget har byplanlæggerne
fjernet nogle muligheder for udstykning til byggegrunde, som er i den
nuværende plan.
Kommuneplanforslaget kan ses her:
kommuneplan
.esbjergkommune.dk/forslag
Der er høringsfrist senest 18.4.22.
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HUSK AT GEMME
JERES AVISER,
REKLAMER
OG BLADE
TIL OS
Vi fik 14.600 kr. for den sidste
fyldte container. Det luner rigtig
godt i pengekassen.

Datoer til kalenderen:
10. april 2022: Sidste chance
for at bestille blomsterløg
21. maj 2022 Avisindsamling
29. maj 2022 Cykeltur til diget
15.-18. juni 2022 Byfest
Venlig hilsen
Marianne Kømler
Kongeådal Borger- og Aktivitetsforening (KBA)
Kongeådal Sportsforening (KSF)

Pengeyngel 2022

Bestil blomsterløg og vær med til at støtte KSF
Det er nu sidste gang, vi sælger blomsterløg. Vores pengeyngelprojekt slutter til byfesten, hvor vi skal aflevere pengene. Vi håber, I vil være med endnu engang og bestille en masse blomsterløg.
Vi håber, I vil være med. Overskuddet fra salget af blomsterløg går til
Kongeådal Sportsforening (KSF).
For at bestille blomsterløg skal du udfylde bestillingssedlen og aflevere den i
DagliBrugsen Kongeådal eller hos Heidi Tønder Bech, Jedstedvej 66. Betaling skal ske inden aflevering af bestillingssedlen. Du regner selv beløbet
sammen.
Betaling skal ske til Mobilepay 87802 (Kongeådal Sportsforening)
Eller kontonr. 5971-1199675 (Kongeådal Sportsforening)
Sidste chance for at bestille blomsterløg: søndag d. 10. april 2022

Har du spørgsmål, så ring til os to søde blomsterpiger
Heidi Tønder Bech: mobil 51 80 45 49
Inge Jørgensen: mobil 40 43 38 06
Vi forventer at komme rundt med blomsterløgene i uge 18.
Vi håber, I vil være med. I får smukke blomster og samtidig støtter man
Kongeådal Sportsforening.
Mange blomsterhilsener fra
Inge og Heidi
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Vilslev forsamlingshus
Torsdag d. 10. marts afviklede Bestyrelsen for Vilslev Forsamlingshus
årets Generalforsamling og i år endda
til tiden i forhold til vedtægterne.

lemmer kan skrive og læse hinandens beskeder og tiltag.
I bestyrelsen arbejder vi konstant
på at finde Fonde, hvor vi kan søge midler til nyanskaffelser til
Forsamlingshuset. Primært handler det nu om nye stole, da vi netop har fået nye borde både i den
lille og den store sal.

Desværre var der ikke mange fremmødte, men Laust Kulmback dirigerede forsamlingen fint igennem dagsordenen, hvor alle punkter blev fremlagt, taget til efterretning og vedtaget.
Der blev sagt tak for et godt og konstruktivt samarbejde i bestyrelsen og
til alle Forsamlingshusets faste og
frivillige hjælpere, som er med til at
passe både huset og matriklen

Kirsten Blom

Hjertestartere i
sognet

Alle i bestyrelsen og de to suppleanter fortsætter, og vi har efterfølgende
konstitueret os på følgende måde:

Vi er så heldige at have hele to
hjertestartere i vores område, og
det takket være ildsjæle, der i
2016 fik indsamlet midler til indkøb og opsætning af hjertestarterne – en ved Brugsen i Kongeådal
og en ved Vilslev Forsamlingshus.

Formand: Kirsten Blom
Næstformand: Kim Hansen
Kasserer: Jens Peder Jessen
Sekretær: Joan Nørrevang
Diverse: Nanna Jørgensen
1. Suppleant: Linda Clausen
2. Suppleant: Ruth Grøndal

Hjertestarteren ved forsamlingshuset har for nylig været i uorden,
hvorfor First8 – vores serviceaftalepartner - midlertidigt har lånt os
en af deres hjertestartere, mens
vores blev repareret. Desværre
kunne vores ikke repareres, og vi
har derfor været nødt til at købe en
ny. Selv med fine rabatter fra firmaet har den kostet 11.000 kr.,
som forsamlingshuset har betalt,
ligesom vi betaler 1000 kr. om

Også i år har vi besluttet at dele alle
faste opgaver mellem os, så vi hver
især har et eller flere ansvarsområder
at passe i hverdagen. Det fungerer så
fint og er en stor lettelse for alle.
Desuden mødes vi fast en gang om
måneden til bestyrelsesmøde og holder hinanden opdaterede på en tråd i
Messenger, hvor alle bestyrelsesmed22

året for serviceaftalen med First8
samt strøm til varmeskabet, hjertestarteren skal sidde i.

I bestyrelsen for Forsamlingshuset
har vi drøftet, hvordan vi kan få økonomien for drift af hjertestarteren ud
af vores regnskab og over i et regi,
der dækker et større fællesskab.
Min Første tanke var her Landsbysamvirket, der som base består af Menighedsrådet, Husholdningsforeningen, Borgerforeningen og Forsamlingshuset. Efterhånden er det mange
år siden, den sammenslutning har været aktiv, og mange beboere ved sikkert ikke, hvad Landsbysamvirket er.
I flere år har det da også kun bestået
af en konto hos Borgerforeningen og
en fællesspisning om året i Forsamlingshuset.
Selv den blev i år aflyst på grund af
for få tilmeldinger, men de fire bestyrelser har lige besluttet at forsøge
igen med fællesspisning engang i efteråret, og så må vi sørge for at annoncere i god tid!
På en sådan aften vil det være fint
med et oplæg om Landsbysamvirket
og en drøftelse af, hvad vi gør med
det økonomiske i driften af vore to
hjertestartere, for det skal naturligvis
omfatte dem begge.
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Kan man forestille sig, at erhvervsdrivende og foreninger indbetaler et fast årligt beløb til
Landsbysamvirkekontoen, som så
betaler alle fremtidige udgifter og
refunderer indkøb af den nye hjertestarter til Forsamlingshuset?
Skal vi lave en husstandsindsamling nu og derefter et årligt kontingent for alle husstande til fremtidig drift?
Vi kan jo alle få brug for en hjertestarter!
Jeg vil gerne tage ovennævnte op
til fællesspisningen i efteråret, så
vi kan få drøftet, hvad vi gør, får
taget nogle beslutninger og sat det
hele i gang.
Når jeg skriver om det nu og her,
er det for, at vi hver især kan begynde at tænke på, hvad vi synes
og snakke med hinanden om det
undervejs.
Det kunne også være fint med
nogle tilbagemeldinger til mig både på skrift og tale, så vi er lidt
videre før fællesspisningen.
Kirsten Blom

Banko afholdes stadig
hver onsdag kl. 19:15 i
Vilslev Forsamlingshus

(for) få deltagere…?
Pr. 1. januar 2022 boede der officielt
674 personer i sognet (se sogn.dk/
vilslev/fakta-om-sognet).
Der sker meget i sognet og i vore nabosogne, og nogle gange må man
spørge, om der sker for meget? Hvorfor er der ikke flere deltagere til de
enkelte aktiviteter?

Det bør vi drøfte.
Aflyst pga. for få deltagere:
Landsbysamvirkets fællesspisning kl.
18 torsdag den 3. marts.
Babysalmesang i Vilslev Kirke onsdage i marts kl. 10.

Kongeåen lukker
I år udkommer det sidste nummer
af vores lokalhistoriske årbog
Kongeåen. Det skyldes flere ting,
bl.a. manglen på skribenter og
manglen på lokalhistorisk materiale. Det er svært at finde på flere
emner og vinkler, men skulle nogen fremover have et ønske om at
skrive lokalhistoriske artikler, kan
de f.eks. bringes her i sognebladet.
I Kongeåen 2021 står der godt
nok, at årbogen også udkommer i
2023, men det skyldes en misforståelse.

Legepladsudvalget opløses

Kongeådal
Husholdningsforenings
madaften, torsdag d. 24. februar
kl.17.00 i Åhuset, Lav dit eget smørrebrød med et twist.

Den 21. februar 2021 oprettede
jeg facebookgruppen ”Legeplads i
Vilslev sogn” og søsatte dermed et
stort projekt.

Gennemført, men …
Til fastelavnsgudstjenesten i kirken
deltog kun en håndfuld børn samt
nogle konfirmander og enkelte voksne.

Siden da har et udvalg arbejdet
med at undersøge mulighederne
for at etablere en legeplads i sognet, men vi må nok indse, at det
ikke kan lade sig gøre.

Brætspilscaféen i Sognehuset trækker
kun 5-8 børn i gennemsnit.

Derfor blev facebookgruppen lukket den 7. marts 2022 og udvalget
blev opløst.

Der er da flere børn i området...
Måske er der bare andre og mere interessante ting for dem at fordrive tiden
med rundt omkring?

Ole Witte
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VELKOMMEN TIL NYE BORGERE
I december 2021 har vi budt velkommen til beboerne på
Våesvej 6 + Vilslevvej 39a +
Vilslevvej 53 + Jedsted Bjerg
Vej 65 + Vilslevvej 12.
Desværre traf jeg ingen hjemme
og der var ingen tydelige navne
på postkasserne, så navnene på
de indflyttede må vi finde ud af
senere.
I januar 2022 afleverede jeg velkomstpakken til Stine Rauschenberg Brorsen og Martin
Rauschenberg Brorsen i Kongeådal 18 st., og i februar bød vi
velkommen til Mette og Anders
Ring, Vesterbyvej 13.

Står dit navn på din
postkasse?
Har du spørgsmål til velkomstpakken?
På side 6 her i bladet finder du kontakt
til alle foreninger.
Da jeg var ude med velkomstpakkerne var der ikke navne på
ret mange postkasser. Måske
ønsker man det ikke?

Du er også altid velkommen til at kontakte redaktøren af sognebladet:
Ole Witte, 25 89 41 90, om@km.dk
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”Flittighed og arbejdsomhed er en ædel og vigtig dyd hos et lands indbyggere uden hvilken de aldrig kan komme til flor og velstand, og deres flor og
velstand aldrig kan have bestandighed. Intet er derfor mere tjenligt for et
land, end at man betjener sig af alle optænkelige hjælpemidler som kan opmuntre til flittighed, og hvorved alle arbejdende indbyggeres hænder, ligesom uformærkt, kan sættes i drift og gang, og blive som et Perpetuum Mobile.”
(uformærkt = ubemærket) (perpetuum mobile = vedvarende i bevægelse)
Sådan skrev sognepræst Knud Lang i bind 7 af Danmarks og Norges Oeconomiske Magazin i 1763. Det er gamle sager, men det er stadig sandt: Uden
flittighed og arbejdsomhed, kommer vi ingen steder, hverken som land, stat,
lokalsamfund eller landsby/lokalby.
Ole Witte
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Sæt
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15.-18. juni 22
Der er
byfest i Vilslev
og Jedsted
Følg også med på facebook:

Kongeådal Borgerforening (Jedsted/Vilslev)
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