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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. (se også side 21) 

Næste deadline:  
20. december 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 k.blom@pc.dk, tlf. 24 
80 49 92 
Ansvarshavende redaktør Ole Witte 
Madsen træffes på om@km.dk eller 
tlf. 25 89 41 90.  

Forsiden: Det øverste foto er taget 
af Karina Kruse 1/2 2021.  
Det nederste foto er taget af Esge 
Winkel Lorensen 1/2 2021. 
Bagsiden: Foto af Karina Kruse 
12/2 2021 

Om sognebladet for Vilslev og Jedsted 

Foto af Henning Jakobsen, 25/12 2021 

Vil du have sognebladet på mail? 
Send din mailadresse til mig. 
Så får du sognebladet på mail, lige 
så snart den går i tryk.  
Min mail er om@km.dk 
Mvh 
Ole Witte Madsen 

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

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. 21) 

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

Uge 42: Efterårssjov i efterårsferien kl. 18.30 (s. 11) 

Søndag 02. 10.: Høstgudstjeneste i Vilslev Kirke (s. 19)  Kl. 11-12 

Mandag 03. 10.: Sangaften begynder i konfirmandstuen * Kl. 19-21 

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

Fredag 07. 10.: Spillecafé i Sognehuset (s.18) Kl. 13.30 

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

Onsdag 12. 10.: Foredrag: Tidligere Jehovas Vidne (s. 27) Kl. 14 

Onsdag 26. 10.: Musikalsk foredrag: Fabricius-Bjerre (s. 27) Kl. 14 

Lørdag 29. 10.: Bierfest i forsamlingshuset (s. 7) Kl. 18.30  

Foto: Henning Jakobsen 
25. dec. 2021 

https://kongeaapastoratet.dk/
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Aktiviteter i sognet - NOVEMBER 

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. 21) 

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

Uge 42: Efterårssjov i efterårsferien kl. 18.30 (s. 11) 

Tirsdag 01. 11.: Foredrag: Garderobeskolen (s. 19) Kl. 19 

Lørdag 05. 11.: Hobbyudstilling i Forsamlingshuset (s. 6)   

Fredag 04. 11.: J-dag  

Lørdag 05. 11.: Avisindsamling (s. 22) Kl. 9-12 

Søndag 06. 11.: Hobbyudstilling i Forsamlingshuset (s. 6)   

Mandag 07. 11.: Sangaften i konfirmandstuen * Kl. 19 

Onsdag 09. 11.: Fra børnehjemsbarn til forstander (s. 27) 14 

Tirsdag 22. 11.:  Præsten fortæller om sine 9 år i embedet * Kl. 19-21 

Onsdag 23. 11.: Musikalsk eftermiddag (s. 27) 14 

Søndag  27. 11.: Julemandsvækning ved Brugsen (s. 22) Kl. 16 

Mandag 28. 11.: Reception på Lokalhistorisk årbog (s. 24) Kl. 19 

Tirsdag 29. 11.:  Decemberkoret starter i konfirmandstuen* Kl. 19 

Foto: Vibeke Færk Pedersen, 
25. december 2021 

https://kongeaapastoratet.dk/
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Ugedag Dato  Aktivitet  Klokkeslæt 

Onsdage kl. 19:15 er der banko i Vilslev Forsamling (s. 21) 

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

Uge 42: Efterårssjov i efterårsferien kl. 18.30 (s. 11) 

Torsdag 01. 12.: Koncert v. Ulla Vejby i Hunderup Kirke * Kl. 19 

Søndag  04. 12.:  Koncert, Vilslev Kirke m. Brammingkor* Kl. 16 

Mandag 05. 12.: Sangaften i konfirmandstuen * Kl. 19 

Mandag  05. 12.: Juleafslutning i Seniorklubben (s. 27) Kl. 19 

Onsdag 07. 12.: Kirke for de små (1-5 år) i Vilslev Kirke* Kl. 10 

Onsdag  21. 12.:  Juletræsfest (s. 22)  

Lørdag  04. 03.: Mød Vilslev-kokken (s. 7)  

Søndag  05. 03.: Mød Vilslev-kokken (s. 7)   

Aktiviteter i sognet - DECEMBER osv. 

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

Foto: Didde Erlang Madsen, 

mellem jul og nytår 2021 

https://kongeaapastoratet.dk/
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Håber I vil møde op og støtte os. Vi ses til et par hyggelige dage. Der vil bli-
ve omdelt yderligere informationer ca. 14 dage inden. 
 
Støtteforeningen har afholdt det årlige loppemarked lørdag den 27. septem-
ber. Det var en fin dag, og vi solgte for lidt over 9.000 kr. 
 
Ikke så meget som sidste år, men der havde vi også flere og bedre ting, der 
var blevet samlet ind over tre år pga. Corona m.m. Desuden var der nogle få 
ting, vi pillede ud og solgte på Bruun Rasmussen og Lauritz.com. De gav 
alene en indtægt på næsten 5.000 kr. 
 
Til næste år vil loppemarkedet blive afviklet allerede lørdag den 6. maj, og 
vi er begyndt at samle nye lopper ind. Så har I nogle gode ting, kan I afleve-
re dem i skuret bag DagliBrugsen. Er der tale om større ting eller større 
mængder, så aftal med Karl Johan på telefon 41 31 52 62. 

Støtteforeningen for Vilslev Forsamlingshus 
 

Hobbyudstilling 
5. og 6. november fra kl. 10.00 
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Skal du have en fest i Vilslev Forsamlingshus i 2023 eller 2024, så er der nu mulig-
hed for en snak om menu og at se forskellige bordopdækninger.  
 
Vi vil gerne mødes med jer lørdag den 4/3 og søndag den 5/3 2023 til en snak om et 
forslag vedr. menu til jeres fest.  
 
Vi dækker op med forskellige duge, servietter og blomster.  
 
Vi kan evt. også snakke om muligheden for at få mad ud af huset.  
 
I er meget velkomne til at ringe og aftale en tid, der passer jer eller sende en mail.  
 
Hilsen Jens Sørensen og Preben Mortensen 
28708227 eller 50533667 
eller på mail: vilslevkokken@gmail.com 
 
PS: husk at reservere Forsamlingshuset i god tid, da vi har travlt 
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Lidt historie om tømrer- og bygnings-
snedkerarbejde i Vilslev Kirke og 
præstegård.  
  
Lauritz Lauritzen (f. 1945) blev ud-
dannet 1964/65 og drev egen tømrer- 
og bygningssnedkervirksomhed fra 
1986 til sin pensionering i 2010. Han 
havde i den forbindelse en del for-
skellige arbejder ved bl.a. Vilslev 
Kirke og en række andre kirker. Ons-
dag den 24. august besøgte jeg ham 
på hans kontor i hjemmet på Hjort-
lundvej 19; det var også hans føde-
hjem, hvor han så at sige voksede op i 
tømrerfaget.   
  
For Vilslev menighedsråd har han 
bl.a. udarbejdet kasser til højskole-
sangbøgerne, og de bruges flittigt. 
Det er derved blevet noget nemmere 
at tage de 50 sangbøger med til 
grundlovsmøde på Kjærgård og på 
udflugter i bussen. Han har også repa-
reret loftet i kirkens kor, hvor der 
bl.a. blev skaret nye bjælker ind i de 
gamle. I 1994 kom der nyt blytag på 
tårnet og sydsiden af kirken. Først i 
1980’erne blev præstegården udsat 
for en større renovering, idet den 
skulle isoleres på sydsiden og vest-
gavlen; inden da var der ingen isole-
ring, og Lauritz sagde, at fugten nær-
mest drev ned ad væggene. Det var 
netop pga. fugtskader og skimmel-
svamp, at sognepræst Jens Munk-
Christensen flyttede fra præstegården 

“Det har altid været spændende.”  
 

Lauritz Lauritzen interviewet af Ole Witte Madsen  
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“Det har altid været spændende.”  

 
Lauritz Lauritzen interviewet af Ole Witte Madsen  

i 1984. Inden sognepræst Arendse 
Dyssel flyttede ind i 1985, skulle 
præstegården altså renoveres og 
isoleres, og der har så vidt vides 
heller ikke været fugtproblemer 
eller skimmelsvamp siden (dog 
blev der i efteråret 2013 udført et 
reparationsarbejde i præstegårdens 
nordvestlige rum i stueetagen pga. 
fugtproblemer).   
  
Lauritz Lauritzen har også udarbej-
det trappen op til pulpituret (hvor 
orgelet står) og op til loftet. Når der 
arbejdes i kirken, er der (næsten) 
altid en arkitekt med ind over, og 
det har i mange år været Hans 
Lund fra Rødding. Lauritz Laurit-
zen har som nævnt udført mange 
slags arbejder i mange kirker, og 
overordnet siger han: “Det har altid 
være spændende.” 
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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
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Efterårsferiesjov i Åhuset 

Vi arbejder på at gentage succesen fra vinterferi-

en, hvor vi havde et par hyggelige og sjove bør-

nearrangementer i Åhuset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nærmere info følger.  

Hold øje med opslag i Dagli’Brugsen Kongeådal  

og på Facebook.  

 

Mange hilsener fra 

Kongeådal Borger- og Aktivitetsforening 

Kongeådal Sportsforening 
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Så har der igen været Dansk Vinskue! 
Denne gang deltog tre af de lokale 
vinavlere, nemlig ’Lykkebo’ repræ-
senteret af Jane Andersen, ’Farmen’ 
af Hans og ’Vinhaven Thrane-
Bendorff’ af Karl Johan Bendorff (nr. 
tre fra venstre). Lykkebo opnåede en 
flot bronzemedalje for deres rødvin 
2021, ’Farmen’ særlig udmærkelse 
for hvidvin og rosé 2021, ’Vinhaven 
Thrane-Bendorff’ særlig udmærkelse 
for hvidvin 2021.  
 
Den fjerde person på billedet (nr. to 
fra venstre) er Ib Skjærlund fra 
’Fjordgårdens Vingård’ ved Ho Bugt. 
Han hører under Sydvest Jysk Vinav-

ler forening, ligesom vi også gør. 
Han fik bronze for en rosé og en 
æblebrændevin. Det var det hidtil 
største vinskue i Foreningen Dansk 
Vins historie. Mange dygtige vin-
avlere fra hele landet var med, så vi 
var i fint selskab, men at få præmi-
eret halvdelen af vore tilmeldte, må 
siges at være ganske tilfredsstillen-
de.  
 
Vi arbejder videre på sagen, og der 
er rigtig meget at lære endnu. 
 
På vegne af Kongeåens Vinavler 
Laug.  

Karl Johan 

Kongeåens Vinavler Laug 
 

Af Karl Johan Bendorff 
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I Jedsted udgør Den gamle landevej 
(Ribe-Varde) sognegrænsen til Hjort-
lund, fra Jedsted Marks sydøstlige 
hjørne og op til Jedsted Bjergevej. 
Lidt længere vestpå har vi Ribevej, 
der er den tidligere  hovedvej A11, 
som gik gennem  Gredstedbro. Ved 
Jedsted Bjergevej går den ud af Vils-
lev sogn. Den del af Ribevej, der fø-
rer sydpå ligger også i Vilslev sogn, 
indtil den går ind i Farup sogn/
Hillerup Mark, hvor den passerer ka-
nalen, der danner sogneskel til Farup. 
 
Motortrafikvejen (Hovedvej 11) be-
gynder, hvor vejen går fra til Gredste-
bro. Den  går gennem Vilslev sogn til 
en halv kilometer, før den deler sig 
mod Esbjerg og Varde.  
 
Følger vi hovedvejen fra sognegræn-
sen nordpå, passerer vi først Peters-
holmvej på højre hånd. Den har navn 
efter en gård, der lå ved den gamle 
landevej altså ved sognegrænsen til 
Hjortlund.  
 
Så kommer på venstre hånd Jedsted-
vej, der fortsætter helt ud til diget, 
men skifter undervejs navn til Jed-
sted Engevej.  
 
Den næste vej til højre hedder 
Adelsvangvej. Gården Adelsvang 
blev fjernet, da man byggede motor-
trafikvejen. Den lå, hvor motortrafik-

vejen begynder, og den gamle ho-
vedvej fortsætter mod Gredstedbro. 
Gamle kort antyder, at området 
egentlig hed Adelsvejsvang, fordi 
hovedvejene tidligere hed adelsve-
je.  
 
Længere nordpå er der et vejkryds, 
hvor Fårevej på højre hånd fører til 
Hedegård, og vejen til venstre fører 
til jernbanen, hvor den stopper ved 
det tidligere vogterhus. Tidligere 
(før motortrafikvejen) gik vejen 
videre vestpå langs med Jedsted 
Skov. Fra gammel tid hed den Æ 
Ligvej, fordi den brugtes, når man 
skulle føre et lig fra Jedsted til 
Vilslev Kirke, og det skulle man 
indtil, der blev bygget kørebro over 
åen i Kongeådal i 1870.  
 
Herefter kommer Jedsted Bjerge-
vej der har navn efter de sandbjer-
ge i Jedsted skov, den fører forbi. 
Den fortsætter under motortrafik-
vejen og fortsætter langs Jedsted 
Skov som Æ Ligvej.  
 
Vi bliver på Jedstedvej og passerer 
to grusveje på højre hånd. De to 
grusveje fører til Klinkbankerne, 
et område som var/er byjord 
(ejedes af fællesskabet), og her lå 
landsbyens to fattighuse. 
 
Næste vej til højre er Jedsted Møl-

Veje i Vilslev sogn fra øst til vest (del 1 af 2) 
 

Skrevet af Roll Præstegaard, september 2022 
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levej, der tidligere gik øst om Jedsted 
Mølle over Kongeåen og mundede ud 
i Vilslevvej. Den stopper nu lige efter 
møllebygningen ved broen over åen, 
som kun kan passeres af cyklister og 
gående. Der, hvor den drejer 90 gra-
der mod nord hen mod møllen, kan 
man fortsætte lige ud i svinget og føl-
ge ligvejen. 
 
Videre ad Jedstedvej kommer vi på 
venstre hånd til en grusvej mod Hille-
rup, den hedder Sønderskiftevej, for-
di området op til grænsekanalen hed 
Sønderskifter. 
 
Hundrede meter længere mod vest ad 
Jedstedvej går vejen fra til hovedga-
den i Jedsted, den hedder Jedsted 
Klostervej. Ikke fordi, der har været 
et kloster i byen, men de tre små hu-
se, der lå i den vestlige ende af gaden 
er fra gammel tid blevet kaldt Jedsted 
Kloster.  
 
Jedsted Klostervejs fortsættelse mod 
vest er markvejen mellem mejeriet og 
sportspladsen. Den fører til Vilslev 
Spang. Den er med på de gamle kort, 
men den har ikke noget navn. Tidli-
gere gik en vej vest om Jedsted skole, 
der hed Krovej, fordi den førte fra 
Jedsted Klostervej og forbi Jedsted 
Kro, som lå mellem Jedstedvej og 
Langbjergvej. 
 
Langbjergvej går fra Jedstedvej og 
hed engang Krovej. Den deler sig i to: 
en gren går øst om Jedsted skole til 
Jedsted Klostervej, den anden fører 
mod vest ud til Langbjerg; et lang-

strakt sandområde langs med åen. 
Den passerer Hillerupvej, hvor 
denne skifter navn fra Kongeådal 
til Hillerupvej. 
 
Videre vestpå ad Jedstedvej var der 
tidligere til højre Bredkjærvej, der 
gik vestpå mellem Bredkjær og 
Smalkjær  og fortsatte over Hille-
rupvej til Sandskjærvej. Videre ad 
Jedstedvej krydser vi Hillerupvej 
og fortsætter ad Jedsted Engevej. 
Her passerer vi en række markveje 
på begge sider. De har navne efter 
de engfenner de fører hen til. Den 
første til højre er Sandskjærvej, 
som går over i Langbjergvej. 
Sandskjær er et område, der ligger 
på begge sider af åen, for da åen 
blev flyttet omkring 1940, blev en 
del af Jedsteds Sandskjær til Vils-
levjord. Så kommer en vej til ven-
stre mellem Døftoft og Havre-
mæsk, og den gik tidligere til Hil-
lerup. Næste vej til højre er Gest-
vej, der går i en sløjfe og kommer 
ud igen mellem Bakkelev og Bæk-
ke. Næste vej til højre er Midt En-
gevej. På venstre hånd kommer en 
vej mellem Engetoft og Rørkjær. 
 
Lige før diget ved Jedsted Rampe 
rammer vi Katastrofevejen 
(tidligere Bærmevejen), som løber 
langs diget gennem hele sognet, 
men er afspærret for motortrafik fra 
Udgrøftvej til Vilslev rampe og 
igen herfra til Darum bæks udløb.  
 
Fortsættes i næste nummer af Vilje 
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Lørdag d. 20. august havde vi vores årlige familietur, denne gang til GLAD 
Zoo i Lintrup. Vi havde bestilt fint vejr – og det blev leveret, til stor glæde 
for de 20 børn og 28 voksne. Der var mange spændende dyr at se på, men 
også nogle gode legepladser. Frokosten og kaffen indtog vi ved bordene 
længst væk fra indgangen, men dejligt tæt på svævebanen. Alt i alt en skøn 
dag. 

 
 
 
Farvestrålende papegøjer 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Et par nysgerrige fætre,  
der ikke vil gå glip af noget!  

Kongeådal Husholdningsforening 
 

Familietur til GLAD ZOO 
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Torsdag d. 8. september trodsede 36 deltagere det regnfulde vejr, da vi be-
søgte Varming Savværk. Her fortalte Thomas Andersen om savværket, som 
han har drevet de sidste 5 år. Thomas er uddannet tømrer og arbejdende chef 
for de i alt 9 ansatte. Savværket blev startet for 70 år siden af Thomas’ mor-
far, Bent Johansen.  
 
På savværket laver de blandt andet shelters – i højsæsonen 10-15 om ugen – 
så det bliver til 200-300 styk om året. De laver også bålhuse – ca. 1 om 
ugen. Vi så de store save, hvor en af savene kunne tage stammer med en dia-
meter på 1,7 meter.  
 
Tilbage i værkstedet havde Thomas lavet en lille konkurrence, hvor vi skulle 
gætte, hvor mange kubikmeter træ, der oprindeligt havde været i en stamme, 
som skulle blive til en udendørs tromme på en naturlegeplads. På deres 
hjemmeside kan man se mere om savværket varming-savvaerk.dk Thomas 
fortalte om savværkets historie og sin egen start som savværksejer i 2017. 

 
 
Thomas fortalte om savværkets historie og 
sin egen start som savværksejer i 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Thomas fortalte engageret  
om sit arbejde med træ  

Kongeådal Husholdningsforening 
Besøg på Varming savværk 
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Den nyeste sav fra Polen, som sty-
res med joysticks fra et sæde ba-
gerst i billedet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saven som kan tage stammer med 

1,7 meter i diameter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musikinstrumenter til naturlege-
plads – Xylofon og trommer. 

Kongeådal Husholdningsforening 
Besøg på Varming savværk 



18 

 

  
 
 
 
Vi sluttede en rigtig interessant aften 
af med kaffe og kage i det lune værk-
sted. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Tirsdag den 1. november kl. 17 - læs mere på næste side 

Kongeådal Husholdningsforening 
Besøg på Varming savværk 
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Kongeådal Husholdningsforening 

Program 2022 

Høstgudstjeneste søndag d. 2. okto-
ber 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 funge-
rer og vise os rundt. Der bliver mulig-
hed for selv at søge i de digitale arki-
ver. Har man har nogle gamle billeder 
fra lokalområdet, er man velkommen 
til at tage disse med, lokalarkivet ko-
pierer 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 – ALLE ER VELKOMNE 
Foredraget Garderobeskolen med 
Laura Lava, selvstændig garderobe-
ekspert 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 garde-
robe fra begrænsninger til mulighe-
der!  
 

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, hvor-
dan du får meget mere ud af det, du 
allerede har i skabet.  
 
Det er både bæredygtigt og bil-
ligt at bruge tøj, man allerede 
har.  
 
FN’s verdensmål nr. 12 om an-
svarligt forbrug & produktion pas-
ser perfekt til denne garderobestra-
tegi, og det er en nem måde selv at 
gøre en forskel. Også selvom man 
ikke er aktivist. 
Max 50 personer. Tilmelding se-
nest d. 14. oktober. Pris 75 kr. 
for medlemmer, ikke-
medlemmer 125 kr. 

Vores program kan ses i Brugsen i 
Kongeådal og Gredstedbro + i 
Facebookgruppen Kongeådal Bor-
gerforening (Jedsted/Vilslev). 
 

Tilmeldinger til arrangementer 
skal ske til  
Grethe Nielsen tlf. 20 48 60 49 – 
helst SMS 

https://lauralava.dk/
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Vi er nu 3/4 henne i året, som har 
budt på lidt af hvert for brugsen. 
 
Især krigen i Ukraine har fået energi-
priserne op på et stadie, som ingen 
kunne forudse. Det rammer også 
Brugsen, især da vi bruger store 
mængder el. Og for at gøre ondt vær-
re, fyrer vi også med gas. Det betyder 
helt konkret, at vi i øjeblikket betaler 
ca. 3 gange så meget for energi i bu-
tikken i forhold til samme tid sidste 
år. 
 
Det siger sig selv, at det holder vi ik-
ke til i længden. Det tærer hurtigt på 
vores egenkapital. Det betyder, at vi 
enten skal spare eller sælge os ud af 
problemet, men det betyder konkret, 
at vi mangler ca. 1 million mere i om-
sætning - svarende til 15% mere end 
vi sælger for nu; for bare at dække 
øgede udgifter til energi. Det er nær-
mest en umulig opgave. 
 
Vi sparer, som de fleste nok har set, 
på al den el vi kan her og nu ved at 
slukke for alle unødvendige køleska-
be samt reducere loftpærer med 50% 
lys og på varmen. Det betyder også, 
at personalet går med ekstra tykke 
trøjer.  
 
Vi kigger også på, om vi skal have 
gassen skiftet ud med varmepumper, 
samt om neon-lamperne kan skiftes 
til en billigere led-amartur. Det kræ-
ver naturligvis en investering, som 

kan blive nødvendig at lave. 
 
Som mange sikkert har læst, er 
Coop også i gang med at slanke 
sin forretning. Kvickly og Super-
Brugsen bliver én kæde, og alle 
Fakta-butikker lukkes; nogle bli-
ver til Coop365.  
 
Der arbejdes også på modeller, der 
skal sænke kontingent for os små 
butikker. Så håber vi, det kan im-
plementeres snarest. 
 
Ja, der er nok at tage fat i for be-
styrelsen, og alle er indstillet på at 
gøre alt, hvad vi kan, for at brug-
sen overlever. 
 
Det er NU, vi skal vise, at vi står 
sammen om vores lokale butik i 
disse svære tider. 
 
Så derfor kan vi kun opfordre  
ALLE i byen til at handle lokalt 
NU, ellers går vi en dyster tid i 
møde. 
 
Med venlig hilsen 
3366 
dagli`brugsen  kongeådal 
Uddeler 
Klaus Thuesen 

Indlæg fra Brugsen 
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Kort & godt 

FRIVILLIGE BIDRAG GAV 
(SUPER!!!) GODT I KASSEN 
 
1.114,50 kr. blev der indsamlet, da 
sognebladet nr. 24 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!  

Caféen har åbent hver fredag i 
lige uger kl. 13.30-15.30 i Sog-
nehuset, Gredstedbro 
(Andelsgade 2, 6771 Gredsted-
bro). Undtaget skoleferierne. 
 
Skolebørn i alle aldre er velkom-
ne til at kigge forbi, når de har 
tid og lyst.  
 
Vi gi’r kage og saftevand - og 
det er gratis at deltage :-) 
 

Spørgsmål? Kontakt: Ole Witte 
Madsen, om@km.dk, tlf. 25 89 
41 90 

Spillecafé for  
skolebørn 

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

Kontakt: Pernille Poulsen, tlf. 22 46 57 50 

Banko afholdes stadig 

hver onsdag kl. 19:15 i 

Vilslev Forsamlingshus 

Foto af Steen Sørensen 
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Det var så den sommer. En ualmin-
delig varm og solrig sommer.  
 
Vi kan med stor fornøjelse se tilbage 
på byfesten i juni måned. Det var bare 
nogle gode dage. Arrangementet gav 
et overskud på omkring 75.000 kr., 
hvilket pynter rigtig godt på forenin-
gens konto.  
 
Åhuset:  
Vi har besluttet at hæve lejen for 
Åhuset for alle udlejninger, der kom-
mer ind fra og med den 1.10.22.  
De stigende energipriser gør dette 
nødvendigt.  
 
Priser for leje af Åhuset pr. 
1.10.2022: 
 
• Et møde/aftenarrangement, max. 5 

timer (uanset, om det er privat eller 
forening): 500 kr. inkl. rengøring 

•  
En hel dag (forening): 900 kr. inkl. 
rengøring  
 

• En hel dag (privat): 1.800 kr. inkl. 
rengøring 

 
D. 29. oktober er der Bierfest i Vils-
lev Forsamlingshus 
 
Det var så sjovt sidste år, at vi bare 
vil have Bierfest igen i år. Se omtale 
andetsteds i Sognebladet.  
 
 
 

Det er natten til lørdag d. 1. okto-
ber man skal ligge i sovepose ude 
foran brugsen, for tilmeldingen til 
Bierfesten begynder d. 1. oktober, 
når brugsen åbner.  
 
 
 
Meld jer til alle 
sammen!!!  
Vi glæder os til et brag af en fest.  
 
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. 
 
Vi samler aviser næste gang 5. 
november 2022. 
 
Datoer til kalenderen:  
 Bierfest: Lørdag d. 29. okto-

ber 2022 
 Avisindsamling: Lørdag d. 

5. november 2022 
 Julemandsvækning: søndag 

d. 27. november 2022 
 Juletræsfest: onsdag d. 21. 

december 2022 
 
Venlig hilsen  
Marianne Kømler  
Kongeådal Borger- og Aktivitets-
forening (KBA) 
Kongeådal Sportsforening (KSF) 

Efterårsnyt fra Kongeådal Borger- og Aktivitetsforening 
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Vi havde en rigtig dejlig og underhol-
dende aften i Forsamlingshuset, da vi 
fredag d. 9. september havde inviteret 
til Fællesspisning og revysange. 
  
Der var tilmeldt 74 personer, og vi 
nød alle Prebens lækre karbonader 
med ærter og gulerødder. 
 
Og så var der ellers underholdning til 
den store guldmedalje ved gruppen 
KABARET TRANSPORTABLE 
som består af Birgitte Antonius, Bri-
an Svendsen og Søren Peter Frøsig.  
 

Alle tre er meget dygtige musike-
re, og der blev sunget revyviser, 
duetter fra danske film og optrådt 
med sketches. 
 
Der blev grinet, sunget godt med 
og klappet taktfast, så vi ikke bare 
fik et par ekstranumre, men også 
gruppens tilsagn om, at de gerne 
vil komme til Vilslev igen næste 
år. 
 
Tak for det og tak til alle for en 
dejlig aften. 

 Kirsten Blom 

Nyt fra Vilslev Forsamlingshus 
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Her til sommer, som det jo sker hver 
sommer, har en masse nyudklækkede 
studenter fået huen på hovedet. Den-
ne festlighed er blevet fejret landet 
over, men frisættelsen af studenterne 
betyder dog også at lige om hjørnet 
venter nye studerende på en frisk 
start. I vente har de et studieliv i sigte 
med fester, nye venner og en hånd-
fuld eksamener.  
 
Den 10. august vrimlede Ribe Kate-
dralskoles nye “frøer” (det man på 
Ribe Katedralskole kalder førsteårs-
eleverne) til, her i blandt Lasse Seje-
rup, som i år er startet på skolens 
HHX-uddannelse (merkantil studen-
tereksamen, eller hvad mange forbin-
der med det, der hed handelsskole).  
 
Hele sit liv har han boet i Vilslev, 
hvor han ellers indtil nu har hørt til 
skolen i Gredstedbro. Sidste år har 

han hovedsageligt 
brugt tiden på at arbej-
de i Føtex efter at have 
afsluttet folkeskolen. I 
artiklen her vil der for-
søges at blive belyst, 
hvordan han er nået 
frem til sit valg af ud-
dannelse og uddannel-
sessted, men også hans 
forventninger til de 
kommende år og hvor-
dan han har oplevet det 
indtil videre. 

  
Først og fremmest var Lasse godt 
klar over at han gerne ville lære 
mere om økonomi, hvortil det 
ville passe ham bedst at vælge en 
HHX, og særligt da han tænker at 
ville arbejde med noget, der om-
handler netop dette senere i sit liv. 
Hans ambitioner for økonomi er 
blandt andet blomstret op af et fra-
valg af en anden uddannelse:  
 
“Jeg har før været i praktik som 
elektriker, da jeg før havde ambi-
tioner om at blive det, og det endte 
så med ikke at være noget for mig 
alligevel”, fortæller han.  
 
Når han bliver spurgt, hvorfor han 
specifikt har valgt Ribe Katedral-
skole, svarer han hurtigt, at det var 
det, der lå tættest på, men at hans 
venner også har spillet en stor rol-

En ny gymnasial skolestart 

Af Anne Nicoline 
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le, og at han har venner, der allerede 
var startet et år inden ham, men også 
at flere af hans venner starter sammen 
med ham på skolen i år. 
 
Da skolen ikke viste sig at være sagen 
sidste år, arbejdede han i stedet i Fø-
tex i Ribe. Han fortalte, at han følte 
sig en smule skoletræt og mest havde 
brug for et år til at slappe lidt af og 
møde nogle nye mennesker.  
 
Tilmed nævner han, at et år væk fra 
skolebænken sagtens kan anbefales til 
andre skoletrætte unge. Så er der både 
tid til at finde ud af, hvad man har 
lyst til, og så har man også råd til de 
famøse grill-sandwiches i skolens 
pauser efter studiestart.  
 
“Mega fedt” svarer Lasse, når han 
bliver spurgt, hvordan han oplever det 
at være startet på en ungdomsuddan-
nelse. Han nævner også særligt det 
med at møde nye mennesker, som en 
af de positive sider ved at være star-
tet.  
 
Når det kommer til, hvordan han sy-
nes gymnasiet adskiller sig fra folke-
skolen, fortæller han: “Det faglige 
niveau er steget drastisk, så det er om 
at holde tungen lige i munden, når 
det kommer til afleveringer og lekti-
er”.  
 
Dog mener han ikke at det er af-
skrækkende med den ekstra intellek-
tuelle udfordring. Noget han særligt 
fremhæver, som overrasker ham, er 
hvor meget man sidder ned i løbet af 

sådan en skoledag, men også de 
sociale arrangementer, som døds-
metal klokken 8 om morgenen i 
“salen” (fællesrummet på Ribe 
Katedralskole, hvor mange fælles-
arrangementer holdes).  
 
Ellers synes han umiddelbart, at 
gymnasieoplevelsen lever meget 
godt op til hans forventninger, 
men med et øget fokus på fælles-
skabet med meget gruppearbejde, 
som er gældende for næsten alle 
lektioner, samt de forskellige ung-
domsorganisationer som café-
udvalget, Heimdal, elevrådet, Ga-
ia, Mercurius osv. 
 
Så hovedsageligt hvis du spørger 
Lasse, hvad han ser mest frem til 
de næste tre år, lyder svaret: “Nye 
venner, en masse fede fester og en 
god skolegang.”  

”Eleverne på Ribe Katedralskole 
fik tidligt tirsdag 23. august besøg 
af det internationalt kendte, an-
melderroste, Smuk Festival og 
Copenhell-øvede heavy band 
Aphyxion, der satte strøm til ener-
gien fra morgenstunden. ” - foto af 
Ribe Katedralskole og tekst fra 
Ugeavisen Ribe, 23. august  2022.  
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Følg også med på facebook: 
Kongeådal Borgerforening (Jedsted/Vilslev) 


