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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 eller på mobile pay til 
448316. Kasserer Sanne Lønborg holder styr på pengene.  

Næste deadline:  
20. september 2022 

 

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 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.  

Forsiden: Stemningsbilleder fra 
Brugsens blomstermarked den 6. 
maj 2022 

Om sognebladet for Vilslev og Jedsted 

Ved blomstermarkedet serverede 
Sonja Hulgaard og Jette Clausen 
kanelsnegle og kaffe. Det lunede 
godt i det kølige vejr, og folk stimle-
de sammen for at varme sig - også i 
hinandens selskab.  

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

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

Ugedag Dato  Aktivitet  Klokkeslæt 

Onsdage kl. 19:15 er der banko i Vilslev Forsamling (s. 12) 

Torsdage i ulige uger kl. 19-21:30 er der Nørkleklub i Åhuset (s. 13) 

Tirsdag  12. 07.: Petanque, stigegolf og krolf (s. 4) 18:30 

Torsdag  18. 08.: Sommerudflugt til Sydjylland (s. 5) 7:30-18 

Lørdag 20. 08.: Familietur til Glad zoo (s. 18) 10 

Mandag 29. 08.: Kirkegårdsvandring * 19 

Tirsdag 30. 08.: Kirkekoret starter op *  17-18.30 

Torsdag 08. 09.: Besøg Varming Savværk (s. 18) 19 

Fredag  09. 09.: Spillecafé (s. 8) 13.30-15.30 

Fredag  09. 09.: Fællesspisning og revyviser (s. 14) 18 

Søndag 11. 09.: Koncert med Carl Nielsen-kvintet * 16 

Onsdag 14. 09.: Foredrag ved Jacob Bech Jensen (s. 4) 14 

Torsdag 15. 09.: Babysalmesang i Gredstedbro Kirke *  10-10:40 

Tirsdag  20. 09.: Hvordan er folkekirkens økonomi? * 19-21 

Torsdag  22. 09.: Filmaften: Rose * 19  

Fredag  23. 09.: Spillecafé (s. 8) 13.30-15.30 

Onsdag 28. 09.: Kirke for de små (høst) *  10-10:30 

Fredag 30. 09.: Høstfest med Guitar-Finn (s. 4)  18 

Søndag 02. 10.: Høstgudstjeneste * (se også s. 18) 11 

Mandag 03. 10.: Sangaften i Vilslev konfirmandstue * 19 

Tirsdag  06. 10.: Kvinder der (ikke) kom med i Bibelen * 19-21 

Fredag  07. 10.: Spillecafé (s. 8) 13.30-15.30 

Tirsdag  11. 10.: Besøg på Lokalarkivet (s. 18) 19 

https://kongeaapastoratet.dk/
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Så er sommerens arrangementer i se-
niorklubben kommet godt fra start 
med et virksomhedsbesøg på Jernved 
Mejeri, hvor 27 deltagere fik et grun-
det indblik i, hvordan man laver ost. 
Der var selvfølgelig også smagsprø-
ver på forskellige oste med et glas vin 
til. Tak til Laila og Ole Jørn for grun-
dig information og rundvisning. 
 
Traditionen tro var foreningen igen 
inviteret til at besøge Sinne i havhuset 
ved Kammerslusen, og det blev igen 
en succes med 23 deltagere. Vi havde 
håbet på rigtig godt og varmt vejr, 
men sådan skulle det ikke være, så vi 
måtte rykke indendørs, hvor alle hyg-
gede sig og snakken gik ved kaffebor-
det. Tak Sinne fordi du gider have 
besværet med at have os på besøg. 
 
Når dette skrives er vores tur til Søn-
derborg Revyen endnu ikke afviklet, 
men mon ikke det bliver en god tur 
for de i alt 49 personer fra foreningen, 
som skal med. 
 
Tirsdag den 12. juli spiller vi petan-
que, stigegolf og krolf. Som noget nyt 
spiller vi i Byparken, Vestergade i 
Gredstedbro, hvor vi mødes kl. 18.30. 
Efter spillet serverer vi kage og kaffe 
til de fremmødte. Husk tilmelding til 
Sonja 6029 8171 senest den 10. juli. 
 
Sommerudflugten den 18. august går 
sydover med besøg i Frøslevlejren og 
Julemærkehjemmet i Kollund. Efter-
middagen sluttes af med besøg hos 

Panbo Kunstmuseum i Åbenrå. 
Nærmere info sendes ud til med-
lemmerne. 
 
Den årlige ferietur sammen med 
Skads Sogns Seniorklub går i år til 
Nordsjælland fra den 29. august til 
1. september. Der er over 20 herfra, 
der skal med på denne 4-dages tur, 
hvor der bydes på masser af spæn-
dende besøg og oplevelser. 
 
Onsdag den 14. september kl. 
14.00 starter vi på efterårssæsonen 
i Vilslev Forsamlingshus. Vi får 
besøg af Jacob Bech Jensen fra 
Lintrup. Han vil fortælle og vise 
lysbilleder fra sin tid som politias-
sistent på Grønland. Meget gerne 
tilmelding på tlf. eller SMS til Aase 
5070 8605 eller Arne 3087 6589 
senest dagen før. Skulle tilmeldin-
gen smutte, så kom alligevel 
og alle er selvfølgelig velkomne. 
 
Årets høstfest bliver fredag den 30. 
september kl. 18.00. Vi skal nok få 
sammensat en god menu, og der vil 
efterfølgende blive mulighed for en 
svingom til musik leveret af Guitar
-Finn. 

 
Nærmere info sendes ud til  

medlemmerne. 
 

Arne Lauritzen 

Lidt nyt fra Vilslev og Omegns Seniorklub 
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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  

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  

mailto:arnelau@mail.dk
mailto:stighegn@bbsyd.dk
mailto:vilslevkokken@gmail.dk


Skolebørn i alle aldre er velkomne til udendørs leg, spil og sjov.   
Der er noget for enhver.   
 
Fredage i lige uger kl. 13.30-15.30   
Kl. 13.30 åbner vi for spil og lege, og man kommer bare, når man kan  
kl. 14.30 er der kage   
kl. 15.30 rydder vi op og slutter for den dag   
 
Hvis nogen har lyst til at bidrage med spil eller kage - eller vil være frivillig, 
skal man bare møde op :-)   
 
På facebook kan du blive medlem af gruppen:  

“Spillecafé i Vilslev og Gredstedbro”  
 
Kontakter:   
Ole Witte Madsen, 25 89 41 90, om@km.dk   
Inge Helle, Kirsten Blom, Karl Nikolajsen  
 
KOMMENDE datoer og steder for spillecafé:  
Uge 36, den 9. september – på skolegrunden i Vilslev  
Uge 38, 23. september – på skolegrunden i Vilslev  
Uge 40, 7. oktober – på skolegrunden i Vilslev  
 
Uge 42, efterårsferie, 21. oktober – OBS: ingen brætspil  
 
Uge 44, 4. november, Sognehuset  
Uge 46, 18. november, Sognehuset  
Uge 48, 2. december, Sognehuset  
Uge 50, 16. december, Sognehuset  

Udendørs leg og indendørs brætspil 
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Der har været rigtig mange arrange-
menter i forsamlingshuset de seneste 
måneder, og heldigvis har vi allerede 
nu en del udlejninger resten af året.  
 
Husk, det er ikke muligt at leje for-
samlingshuset gennem kokkene. 
 
Man skal ringe til forsamlingshusets 
nr.: 75431571 
 
Så bliver man stillet videre til Kim 
Hansen, vores næstformand, som er 
ansvarlig for alt vedrørende udlej-
ning. 
 
Tillykke til vores rengøringspiger, 
som lige er blevet studenter. Tak for 
jeres rengøring af huset hurtigt efter 
et arrangement og på alle tider af 
døgnet, så huset står rent og er klar til 
næste fest eller fremvisning – det er 
så dejligt. 

Ud over bestyrelsens faste ugentli-
ge gøremål, har vi de seneste må-
neder været i gang med hovedren-
gøring af hele huset. Denne gang 
har vi taget det i etaper, da det var 
umuligt at finde en fælles arbejds-
dag, som vi tidligere har gjort. 
 
Nanna og kokkene har givet køk-
kenet en ordentlig omgang, så nu 
kunne det være dejligt at få reno-
veret køkkenindgangen.  
 
Mon ikke en eller anden fond på 
et tidspunkt forbarmer sig over 
os? 
 
Vi håber og fortsætter med at sø-
ge. 
 
Rigtig god sommer.  
 

Kirsten Blom 

Vilslev forsamlingshus 

Preben, kok 

Jens, kok 

Nanna 
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Inspireret af en deltagelse i Ribe Vin-
festival, fik jeg den ide at noget lig-
nende, blot i betydelig mindre format, 
og kun med lokalt fremstillede vine, 
måtte vi da også kunne stable på be-
nene herude i vores små landsbyer, 
hvor koncentrationen af vinavlere nok 
er en af de største i fædrelandet. Kun-
ne det ikke være sjovt at prøve det?  
 
Jeg forelagde det for mine vinavler-
kollegaer, og de var klar. Hvor og 
hvornår? Ville det ikke være oplagt at 
afvikle det i forbindelse med vores 
byfest!? Jeg henvendte mig med ide-

en til KBA’s bestyrelsen, og da de 
var positive, begyndte vi så småt at 
planlægge, hvordan vi skulle føre 
det ud i livet. Så kom Corona-
spøgelset, og det blev så udsat til i 
år.  
 
Byfesten er lige løbet af stablen, og 
nu har vi haft den første lokale 
Vinfestival herude, og det gik rig-
tigt godt!  
 
Vi åbnede for smagningen kl. 
12.00, kl. 13.00 havde der stort set 
ikke været nogen at besøge os i vo-

Vinfestival 
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res telt. Uha, tænkte jeg, det her bli-
ver da vist en fiasko, men så begyndte 
folk at komme.  
 
Snakken i teltet over vinene gik bare 
derudad, og da der efterhånden var så 
mange deltagere, at de ikke mere 
kunne være i teltet flyttede man uden-
for i det strålende vejr.  
 
De sidste par timer til kl. 16.00 for-
svandt som dug for solen. Det var 
bare en super hyggelig eftermiddag 
for os, og vore vine fik megen ros.  
 
Alt sammen er det jo motiverende for 
vores fremtidige arbejde med vinpro-
duktionen, så nu glæder vi os til at se 

jer igen til næste byfest, og så hå-
ber vi, at vi i løbet af de næste par 
år kan højne kvaliteten af vore vine 
yderligere. Tak til alle jer der kom 
og smagte på vore vine!! 
 

Kongeåens Vinavler Laug 
Karl Johan 



12 

 

Der spilles stadig Banko i Vilslev for-
samlingshus hver onsdag kl. 19.15, 
og de fremmødte har nogle hyggelige 
timer med spillet og hinanden. 
 
Over en længere periode har der væ-
ret omkring 60 spillere hver onsdag, 
men for at det giver lidt overskud til 
de arrangerende foreninger, skal vi op 
på 80 deltagere. 
 
I Bankoudvalget, som består af to 
personer fra hver af de tre foreninger, 
har vi trukket den endelige beslutning 
længe i håb om, at vi igen kunne 
komme op på det ønskede antal spil-
lere. 
 
Sidste nyt i dette blad var i januar, 
hvor vi havde besluttet at fortsætte 
frem til sommerferien. Den er her nu, 
og i Bankoudvalget har vi lige for 
nyligt besluttet, at vi fortsætter med 
Banko året ud, men det er så også sid-
ste chance. 
 

I oktober – november ser vi på 
antal deltagere hen over somme-
ren, og hvis tallet ikke er steget 
markant, må vi tage den tunge be-
slutning at stoppe Banko i Vilslev 
Forsamlingshuset med udgangen 
af dette år.  
 
Det er en svær beslutning at skulle 
tage, og vi håber selvfølgelig, at vi 
ikke ender der. Naturligvis hand-
ler det om økonomi for de tre for-
eninger, men det er også en æra, 
der startede for mange, mange år 
siden, og som gennem alle årene 
og stadigvæk har en mængde soci-
ale værdier i sig. 
 
Vi er mange, der synes, at et sam-
fund bliver fattigere, hver gang et 
fællesskab ikke længere kan over-
leve, og i denne sammenhæng kan 
man kun hindre den udvikling ved 
at møde op til Banko og dermed 
bevare det. 
 
Rigtig god sommer. 

Kirsten Blom 

Banko i Vilslev Forsamlingshus 

Banko afholdes stadig 

hver onsdag kl. 19:15 i 

Vilslev Forsamlingshus 
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Kort & godt 

Der er stadig 
mange go’e til-
bud i brugsen - 
også for børne-
ne!  
 
Benedicte på 2 
år nyder at gribe 
en lille indkøbs-
vogn og foreta-
ge egne indkøb, 
imens forældre-
ne køber kedeli-
ge ting.  

FRIVILLIGE BIDRAG GAV 
(igen) GODT I KASSEN 
 
339,50 kr. blev der indsamlet, da 
sognebladet nr. 23 lå klar til af-
hentning i brugsen.  
 

På indsamlingsbøssen står der: 
”Bidrag til sognebladet.  

Det koster 8-9 kr.  
at trykke 1 blad.”  

 

Tak for støtten!  

Sankt Hansbål i Vilslev med 130 deltagere. 
Foto: Karl Johan Bendorff 

2010 Paula Andersen 
2011 Claus Caspersen 
2012 Svend Erik Hulgård 
2013 Helge Kristensen 
2014 Ellen og Ejner Nielsen 
2015 Viggo Pedersen 
2016 Hanne og Roll Præstegaard 
2017  Ingen 
2018 Klaus Thuesen 
2019 Inge Helle 
2020 Ingen 
2021 Byggeudvalget bag Åhuset: 
Henning Jakobsen, Jesper Chri-
stensen, Esben Bjerg Olesen, In-
ge Jørgensen, Birgit Knudsen og 
Mads Peter Lauridsen  
2022 Sine og Claudi Kulmback  

Årets borgere 

NØRKLEKLUBBEN mødes i Åhuset torsdage i ulige uger. 
Håndarbejde, godt selskab, kage og kaffe, hyggeligt samvær. 

Kontakt: Pernille Poulsen, tlf. 22 46 57 50 
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Sæt allerede nu X i kalenderen fredag den 9. september kl. 18, hvor Vilslev 
Forsamlingshus inviterer til fællesspisning og underholdning med revyviser 
fremført af Birgitte Antonius og Brian Svendsen.  
 
Nærmere info følger om tilmelding til spisning.  
Hold øje med opslag i Brugsen.   

Kirsten Blom 

Fællesspisning og revyviser  
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D. 1. juni havde vi en skøn tur til 
Marsk Tower i Skærbæk. De 22 del-

tagere fik en rundvisning af Pia de 
Place, som leder Marsk Camp. Marsk 
tårnet blev færdig i 2021, og det lig-

ner en DNA-streng. Arkitekterne bag 
er BIG – Bjarke Ingels Group. Tårnet 
er 25 meter højt, 36 meter over havets 

overflade,  med 146 trin op og 131 
trin ned, man går derfor forskellige 
veje op og ned, så man ikke møder 

modgående trafik. Et imponerende 
bygningsværk på alle måder.  

 
Kongeådal Husholdningsforening 
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Der er også en rigtig flot minigolf-
bane. 
 
Marsk Camp rummer også et glam-
ping-område (luksus-camping), og vi 
var heldige at få lov at låne en nøgle, 
så vi kunne kigge ind i de veludstyre-
de og luksuriøse telte.  

 

Vi nød vores medbragte mad ved bor-

dene tæt på legepladsen. 
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Der var en super fin udsigt fra toppen af Marsk Tower, men elevatoren var des-
værre ikke helt færdig, så ikke alle nåede op i tårnet. 

Vi fandt et dejligt sted med læ til at nyde kaffen 
og kagen efter turen op i tårnet. Alt i alt en me-
get hyggelig aften, hvor der var en livlig snak. 
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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, drikkevarer, kaffe og 
kage. Der er fælles afgang fra Brugsen kl. 9.30. Hvis nogle mangler kørelej-
lighed, 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 kvali-
tet. 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 Husholdningsforening pynter op. 
 
Tirsdag den 11. oktober 2022 kl. 19.00 i Åhuset 
Besøg på Lokalarkivet 
Kongeådal Husholdningsforening inviterer på et spændende besøg 
i vores Lokalarkiv. Stig og Helge 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. 
 
Lokale arrangementer foregår i Åhuset. 
Programmet kan ses i Brugsen i Kongeådal og Gredstedbro + i 
Facebookgruppen Kongeådal Borgerforening (Jedsted/Vilslev). 
 
Tilmeldinger til arrangementer skal ske til  
Grethe Nielsen tlf. 20 48 60 49 – helst SMS 

Kongeådal Husholdningsforening 
Program 2022 
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Byfesten er allerede ovre. Det gik 
lynhurtigt. Vi kan se tilbage på 4 rig-
tig gode og begivenhedsrige dage på 
sportspladsen. Jeg kan vist godt sige 
på hele byfestudvalgets vegne, at vi 
er ovenud tilfredse med arrangemen-
tet og meget glade for den store op-
bakning. 
 
Her kommer lige en opsummering af 
hele herligheden. 
 
Onsdag var der omkring 140 deltage-
re i motionsløbet. Der var en rigtig 
dejlig stemning på sportspladsen. 
Mange var også mødt op for at kigge 
på. Der var 17 deltagere på Minitri, 
18 deltagere på 9,2 km og 97 deltage-
re på 4,6 km. (I 2019 var vi også om-
kring 140.) 
 
Kjærgård Landbrugsskole kom cyk-
lende med et stort hold på 42 elever 
og lærere. Det var virkelig sjovt, at 
have sådan et stort hold med. Bram-
ming løbeklub BIF var også godt re-
præsenteret.  
 

Der er næsten 30 hjælpere i gang 
til at være vagter, speake, varme 
op og udlevere startnumre, så der-
for skal der sørme også være nog-
le deltagere. 
 
Måske må jeg lige nævne min sø-
de mand, som af og til tænker, at 
hans kone ser det som en selvføl-
ge, at han stiller op med mikrofon 
og højttaleranlæg. Og det gør jeg 
jo. Tusind tak, René. Det løfter 
hele arrangementet en anelse, når 
du tager speaker-tjansen. 
 
Torsdag formiddag var dagpleje-
mødrene på sportspladsen for at 
de små børn kunne boltre sig på 
hoppepuderne og inde i det store 
telt. 
 
Torsdag eftermiddag bød på høj-
skolesang ved Dorte Grangård, 
Hanne og Roll Præstegård, hvor 
husholdningsforeningen serverede 
kaffe og hjemmebag. Om aftenen 
var der 113 bankospillere i festtel-
tet til stort bankospil og igen ser-

Byfesten i Vilslev og Jedsted 2022 

Motionsløbets start 
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verede husholdningsforeningen hjem-
mebag. Det var herligt, at der kom så 
mange. Jeg ved, at bankospillerne var 
meget tilfredse med de flotte præmi-
er. 
 
Tombolaen, der bugnede af 597 ge-
vinster, blev også åbnet torsdag aften. 
Den var udsolgt lørdag formiddag. 
 
Fredag aften var vi omkring 170 til 
karbonader og stuvede ærter og gule-
rødder.  
 
Igen var der bare en dejlig summen af 
glade snakkende mennesker i teltene, 
i tombolaen, på hoppepuderne, i pøl-
seboden og i baren. Åhuset blev også 
taget i brug til party for de mindste. 
Her var slush ice maskinen ved at lø-
be tør.  

Vi fik kåret Årets Borger. Det blev i 
år igen et makkerpar, nemlig Sine og 
Claudi Kulmback. Det er så fortjent. 
Sine og Claudi er altid klar til at hjæl-

pe, hvis de kan. Claudi er en tro-
fast hjælper ved avisindsamlinger-
ne, hvor Sine serverer frokost. Så 
sent som i onsdags kom Sine og 
hakkede ukrudt ved Åhuset. De er 
et forbillede for mange. Søde, rare 
og hyggelige mennesker og helt 
utroligt hjælpsomme, når forenin-
ger har brug for frivillige. 

Der var auktion fredag aften over 
sponsorværktøj, som flere af vores 
håndværkere havde skaffet. Der 
var også isolering til et helt parcel-
hus, som blev sat på auktion. Hel-
digvis var der flere, der lige stod 
og manglede en ny boremaskine, 
en vandhane eller isolering – så 
det hele blev solgt og det gav næ-
sten 19.000 kr. til foreningen.  Er 
det ikke vildt? 19.000 kr.!!! 
 
Fredag aften var bare en super-
hyggelig aften. Vi glædede os især 
over de mange unge mennesker, 
der fandt vej ind i festteltet. 
 

Imellem Inge Jørgensen og Mari-

anne Kømler står Årets borger: 

Sine og Claudi Kulmback 

René Kømler og Jesper Christensen 
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Lørdag morgen bød brugsen på mor-
genkaffe. Ellers gik det slag i slag 
med ponyridning, snobrødsbagning, 
rafleturnering og en time med Stomp, 
hvor vi fik mulighed for at slå på tøn-
der, spande, fælge og trommer. Eller 
feje med koste. Det var supersjovt. 
Rodeotyren var også i brug.  
 
 

 
De dygtige kagebagere fik bedømt 
deres flotte kager. Der var dødt løb. 
Vinderen blev Jannich Fey – som 
havde fået en lille smule hjælp af sin 
mor. Stort tillykke til Jannich. 
 

 
Vinfestivalen trak rigtig mange 
gæster til. Vinavlerne fik skabt en 
ualmindelig hyggelig og fransk-
inspireret atmosfære, og mange 
nød at smage de forskellige vine.  
 
Eftermiddagen sluttede med den 
store dyst. Stafet, gummistøvle-
kast og tovtrækning henover Kon-
geåen. Ligesom det skal være. Det 
var bare sjovt.   
 
Det hele kulminerede til festafte-
nen lørdag aften. Der var buffet, 
bar og band.  
 
Det er kommet mig for øre, at folk 
mere dansede hen i baren end ud 
på dansegulvet. Men pyt. Det vig-
tigste var, at folk hyggede sig. Og 
der var altså rigtig godt gang i ba-
ren.  
 
 
 

Vinavler Niels Hans Alsted 
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Inge Jørgensen og Heidi Tønder Bech 
blev udnævnt til pengeynglere ved 
sidste byfest. Resultatet af deres pen-
geyngleprojekt er 12.500 kr. SUPER-
FLOT. Det er en ualmindelig god for-
rentning af 1.000 kr. Tusind tak til 
Inge og Heidi.  

De nye pengeynglere er Per Andersen 
og Laust Kulmback. Jeg har hørt, at 
de allerede har noget i tankerne med 
bitcoins…… 

Lørdag aften var der auktion over 
kagekonkurrencekagerne. De blev 
solgt for omkring 5.500 kr. Det 
var også megaflot, og så var der 
ellers dessert til alle. 
 
Søndag morgen var der mange, 
der gav en hånd med oprydningen, 
så ved 12-13-tiden lignede sports-
pladsen helt sig selv igen. Det var 
fantastisk. 
 
Det har altså været 4 utroligt vel-
lykkede dage. Vejret har været 
med os. Sportspladsen med Åhu-
set, bålpladsen og den nye be-
plantning ser bare hammergodt 
ud. Og det fungerer. Vi er meget 
glade for det hele.  
 
Tak til alle, der har deltaget. En 
kæmpe tak til alle hjælpere, der 
har brugt tid og kræfter på at give 
en hånd med. Der skal rigtig man-
ge hænder til for at bemande pøl-
seboden og baren i mange timer, 
hente varer i brugsen, passe hop-
pepuderne og tombolaen, hejse 
flag osv. osv.…..  Tak til jer alle 
sammen. Uden alle hjælperne 
kunne det slet ikke lade sig gøre. 
Tak til alle sponsorer, der har gi-
vet til tombola, bankospil og di-
verse auktioner.  
 
Tak til overraskelses-
sponsorerne…. Pludselig var der 
gratis is til børn og barnlige sjæle 
det meste af lørdag. Lørdag aften 
var der lige så pludseligt sponso-
reret øl og vin til festdeltagerne…. 

Inge Jørgensen og Karina Kruse  

Laust Kulmback og Per Andersen 
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Det gør det hele ekstra sjovt. TAK for 
al opbakning, der har været. 
 
Til slut en særlig stor tak til mit by-
festudvalg: Anette Holmen, Inge Jør-
gensen, Sanne Lønborg, Marianne 
Nielsen, Anina Andersen, HC Debel 
og Bodil Thrane. I har været utrætte-
lige, I er kommet til vores mange og 
sene planlægningsmøder, I har været 
kreative og opfindsomme, og I er ryk-
ket ud med kort varsel, når det spidse-
de til. Tusind tak.  
 
Inden så længe vil der ligge billeder 
fra byfesten på www.kongeaadal.dk 

Alle interesserede inviteres til eva-
lueringsmøde mandag d. 27. juni 
kl. 20.15 i Åhuset.  
Alle er velkomne. 
 
Til allersidst:  
Sæt allerede nu X i kalenderen 
lørdag d. 29. oktober 2022.  
 
Der er BIERFEST i Vilslev For-
samlingshus.  
 

God sommer til alle. 
 
Sommerhilsen 
Marianne Kømler 

Stomp 

http://www.kongeaadal.dk
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For tiende år i træk har børn og dag-
plejere fra den Kommunale Dagpleje 
fra Gredstedbro og Vilslev mødtes 
hos Susanne Byg i Vilslev, for at gøre 
heksen klar til sankthansbålet på Bør-
netoften i Vilslev. 
 
Det er blevet en fast tradition, at vi 
mødes hvert år omkring kl. 9.00, hvor 
vi starter med frugt og hjemmebagte 
boller inden projekt heks går i gang. 
 
Børnene uanset alder er med til at 
fremstille heksen på hver deres ni-
veau, og nogle er med hele vejen. 
Nogle er ivrige efter at fylde sækkene 

med halm, som vi putter inden i 
tøjet for at få lavet en buttet / 
slank heks, mens andre hellere vil 
kaste halmen op i luften, sidde og 
mærke på det, eller lege med sten 
fra gårdspladsen. Der er blevet 
fordret kaniner / høns, kørt på kø-
retøjer, leget i sandkassen og inde 
i den lille skov, hvor det gode vejr 
er blevet nydt. 
 
Alle har hygget sig på tværs af de 
små grupper, og man kunne se 
samarbejde børnene imellem. De 
har fået en fælles oplevelse og var 
vældig stolte, da heksen stod fær-

HEKSEN ER KLAR TIL SANKT HANS I VILSLEV 
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diglavet. Der var også tid til faglig 
sparring dagplejerne imellem. 
 
Vi sluttede af med fællesspisning, 
som bestod af medbragte madpakker, 
inden turen gik hjemad med trætte 
børn, som skulle sove til middag. 
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Siden sidst har vi afholdt vores 
årlige generalforsamling, hvor 
der var fremmødt ca. 45 med-
lemmer.  
 
Anina Andersen indtrådte i be-
styrelsen i stedet for Arne Lau-
ritzen, og Inge Jørgen blev valgt 
som suppleant. 
 
Bestyrelsen er bekymret for de 
voldsomt stigende el- og gaspri-
ser, som kan komme til at ram-
me os hårdt på budgettet, derfor 
er vi også gået i gang med at 
undersøge alternative opvarm-
ningsformer i butikken. Herom 
mere, når vi ved mere om, hvad 
der er af alternativer. 
 
Vores årlige blomstermarked, 
som blev afholdt helt coronafrit 
d. 6. maj, var em kæmpe succes, 
ja, vi måtte melde stort set ud-
solgt ved middagstid. Det betød 
også, at der desværre var nogle, 
der ikke fik købt ind. Det må vi 
selvfølgelig tage ved lære af og 
gøre bedre til næste år. Der er 
også et ønske om at blomster-
markedet skal holdes på en lør-
dag, og det vil vi selvfølgelig 
evaluere på i bestyrelsen. 
 
Vi har også været spændte på 
om vi kan holde den flotte frem-
gang i omsætningen, som vi har 
fået under coronaen, hvor alt jo 

Info fra Brugsen 

nærmest var  lukket ned. Vi må desvær-
re erkende at indkøbsmønstret har æn-
dret sig, og at krigen i Ukraine også har 
indflydelse på det, da vi jo oplever store 
prisstigninger på flere områder, især på 
mælk, ost, mel, olie og meget mere. 
Dette skyldes jo også at produktionsom-
kostningerne grundet gas- og elpriser 
også har fået et hak opad. Vi ligger i 
øjeblikket på et indeks ift. sidste år på 
94%, og med en nuværende inflation på 
ca. 5% er det jo endnu værre.  
 
Derfor er det en ekstra god grund til at 
komme i butikken, hvor vi vil gøre alt 
for at finde gode tilbud til jer kunder. Vi 
er også særdeles aktive på Facebook 
med mange vilde tilbud, og vi ved godt, 
at ikke alle er på sociale medier, derfor 
vil man også kunne få nogle af tilbudde-
ne i butikken.  
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Nyligt har brugsen også været 
repræsenteret til vores byfest. Vi 
stod for rundstykker og kaffe, 
og ca. 100 personer var mødt 
frem. Vi havde også en bod med 
frugt og grønt, hvor vi vist roligt 
kan sige, at man fik noget for 
pengene. Brugsen var også 
stand by under hele byfesten 
med levering af varer til alles 
gavn. 
 
Fødevarestyrelsen har lige været 
forbi. Det gav en glad smiley 
igen.  
 
Det er vi selvfølgelig stolte af. 
Siden starten af smiley-
ordningen har vi fået glade smi-
leyer. Det hedder nu 1 og ikke 
elitesmiley længere. 

Bestyrelsen vil, når vi mødes igen til 
august, komme med flere spændende 
tiltag. Vi arbejder i flere retninger og 
helst noget, som kan foregå ude foran 
butikken, men andet kan også komme i 
spil. 
 
Benzinpriserne er på himmelflugt i øje-
blikket, derfor kan man med god grund 
handle lokalt, da der skal spares meget, 
for at det kan betale sig at køre udenbys 
for at handle, samtidig skåner du miljø-
et, og er med til at Brugsen kan overle-
ve i længere tid. 
 
Husk: handel lokal mens du er ung, så 
er vi her også når du bliver gammel. 
 

Klaus Thuesen 

Bestyrelsen (fra venstre: Benjamin Nissen, Lissy Hansen, 

Inge Jørgensen, Anders Knudsen, Tonni Gregersen, Anina 

Andersen, Carsten Lønne, Ole Witte Madsen 
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Følg også med på facebook: 
Kongeådal Borgerforening (Jedsted/Vilslev) 

Blomstermarkedet ved brugsen den 6. maj tiltrak mange, der samledes 
til snak og go’e handler. Snakken blev kun afbrudt af den livlige trafik 
af de store landbrugsmaskiner. 

Sankt Hans på Børnetoften med 130 deltagere. 
Foto: Karl Johan Bendorff 


