
  

 

Følg også med på facebook: 
Kongeådal Borgerforening (Jedsted/Vilslev) 
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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) 

Udgiften til bladet dækkes af private bidrag og de lokale foreninger og for-
retninger. Bidrag indbetales til KBA’s konto reg.nr.: 5971 konto: 
8002757 eller på mobile pay til 768040.  
Kasserer Sanne Lønborg holder styr på pengene.  

Næste deadline:  
20. juni 2022 

 

Indlæg sendes til  
Ole Witte Madsen, om@km.dk  

Om sognebladet for Vilslev og Jedsted 

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 

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’Brug-
sen 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 el-
ler tlf. 25 89 41 90.  

Regnskab 

For gennemskuelighedens skyld 
bringes her lidt regnskab for hvert 
nummer af sognebladet.  

Nummer 26 blev trykt af Eilif Fogh 
Pedersen (Løkkeshaves Kopicen-
ter) og de 125 stk. sogneblade ko-
stede i alt 1.875 kr. - dvs. 15 kr. pr. 
stk.  (se mere på side 29) 

Indsamlingen i brugsen har igen 
givet en del indtægter:  867 kr.!  

Forsiden: Billeder af forår og som-
mer taget af Kirsten Blom.  
 
Bagsiden: Oplysninger på 3for-
eninger i sognet 

http://www.kongeaadal.dk/
https://www.facebook.com/groups/440382815999889
https://www.facebook.com/groups/440382815999889
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Vil du gerne altid være opdateret? Klik ind på hjemmesiden:  
teologiogkultur.weebly.com/sognekalender-vilslev.html 
Der er en sognekalender, som løbende opdateres med  

arrangementer og evt. aflysninger.  

Aktiviteter i sognet - APRIL 

Ugedag Dato  Aktivitet  Kl. 

Hver onsdag er der kroket på Sportspladsen (s. 7) 

Torsdage i ulige uger er der Nørkleklub (s. 20) 

Søndag 02. 04.: Forårsgudstjeneste m. frokost * Kl. 11 

Mandag 03. 04.: Sangaften i Vilslev konfirmandstue * Kl. 19 

Torsdag  06. 04.: 
Skærtorsdagsgudstjeneste m. kirkekor og 

påskemåltid i Hunderup *  
Kl. 17 

Fredag 07. 04.: Langfredagsgudstjeneste * Kl. 11 

Søndag 09. 04.: Påskedagsgudstjeneste * Kl. 11 

Mandag 10. 04.: 
Gospelgudstjeneste i Vilslev Kirke med 

Ribe Gospelkor * 
Kl. 19 

Onsdag  18. 04.: Studiekreds: Begravelse er en påske * Kl. 19-21 

Fredag 21. 04.: Spillecafé i Sognehuset (s. 4) Kl. 13.30 

Lørdag 22. 04.: Arbejdsdag, Kongeådal Rideklub (s. 19)  

Tirsdag 25. 04.: Foredrag: Trekkingtur til Nepal (s. 26) Kl. 19 

Onsdag 26. 04.: Generalforsamling i Brugsen (s. 6) Kl. 19.30  

Lørdag 29. 04.: Avisindsamling (s. 9) Kl. 9-12 

Lørdag 29. 04.: Påskestævne i Kongeådal Rideklub (s. 19)  

Søndag 30. 04.: Konfirmation i Vilslev Kirke * Kl. 10 

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

https://kongeaapastoratet.dk/
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Spillecaféen holder til i Sognehuset i Gred-
stedbro til og med april, og i maj flytter vi 
ud på sportspladsen i Gredstedbro, hvor vi 
hygger med spil og lege.  
 
Alle skolebørn er velkomne til at deltage, 
når de har tid og lyst :-)  
Det er gratis; vi giver saftevand og kage.  
 
Spørgsmål? Kontakt: Ole Witte Madsen, 
tlf. 25 89 41 90, om@km.dk 
 
Følg med på facebook:  
 ”Spillecafé i Vilslev-Gredstedbro” 

Spillecafé for skolebørn i Vilslev-Gredstedbro 

Aktiviteter i sognet - MAJ 

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

Ugedag Dato  Aktivitet  Kl. 

Hver onsdag er der kroket på Sportspladsen (s. 7) 

Torsdage i ulige uger er der Nørkleklub (s. 20) 

Torsdag 04. 05.: 
Mette Sanggaard og den nye højskole-
sangbog - samt varme hveder *  

kl. 19  

Onsdag 10. 05.: Prøv at spille kroket (s. 7) kl. 13.30 

Fre-Søn 
12.-
14. 

05.: 
C-stævne i dressur for pony og hest 
med Dressurens Venner Cup (s. 19) 

 

Fredag 12. 05.:  Spillecafé i Gredstedbro (s. 4)  kl. 13.30 

Onsdag 17. 05.: Kirke for de små, pinse, Vilslev * kl. 10-10.30 

Lørdag 20. 05.:  Loppemarked i forsamlingshus (s. 34) kl. 10-15 

Mandag 22. 05.:  Ladywalk i Gram (s. 26) kl. 18.30 

Onsdag 24.  05.:  Besøg på Jedsted Mølle Dambrug  kl. 14 

Torsdag  25. 05.:  Foredrag om Knud Lang (s. 9)  kl. 16 

Fredag 26. 05.:  Spillecafé i Gredstedbro (s. 4)  kl. 13.30 

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

Hver onsdag er der kroket på Sportspladsen (s. 7) 

Torsdage i ulige uger er der Nørkleklub (s. 20) 

Fredag 02. 06.: Spillecafé i Gredstedbro (s. 4)  13.30 

Mandag 05. 06.:  Grundlovsdag m. Stephanie Lohse (s. 24) 13:30 

Tirsdag 06. 06.:  
Foreningernes fællesmøde om sognekalen-

deren (s. 29) 
19-21 

Onsdag 07. 06.: 
Sogneudflugt (arrangeret af Hunderup og 

Hjortlund menighedsråd) *  
 

Torsdag 08. 06.:  Familiehygge på Sportspladsen (s. 9)  

Fredag 09. 06.: Seniorkonfirmandernes tur til Kbh *  

Lørdag 10. 06.: Seniorkonfirmandernes tur til Kbh *   

Søndag 11. 06.: Seniorkonfirmandernes tur til Kbh *  

Fredag 16. 06.: Spillecafé i Gredstedbro (s. 4) 13.30 

Lørdag 17. 06.: Juniorkonfirmandernes sociale dag * 12-18 

Tirsdag 20. 06.: Udflugt til FLUGT og Esbjerg Havn (s. 33)  

Fredag 23. 06.:  Sankt Hansbål på Børnetoften (s. 26) 20:00 

Fredag 30. 06.: Spillecafé i Gredstedbro (s. 4) 13.30 

Kommende arrangementer (læs mere i næste sogneblad) 

Tirsdag 18. 07.: Petanque, stigegolf, krolf i Byparken (s. 32)  

Torsdag 17. 08.:  Besøg på Ribe Flaskecentral (s. 27) 19 

Mandag  07. 08.: Besøg hos Sinne i Havhuset (s. 32) 19 

Lørdag 19. 08.: Avisindsamling (s. 9) 9-12 

Søndag 20. 08.: Køkkenhave-gudstjeneste i Vilslev * 19 

Mandag 28. 08.: Kirkegårdsvandring i Vilslev (s. 35) 19 

Tirsdag 12. 09.: Filmaften i Sognehuset * 19 

Onsdag 13. 09.: Vilslev og Omegns Seniorklub  

Torsdag 21. 09.: Fredsgudstjeneste, Vilslev * 19 

Onsdag 27. 09.: Kirke for de små, høst, Vilslev * 10-10.30 

Onsdag 29. 09.: Høstfest i Vilslev Forsamlingshus 18:00 

Søndag 01. 10.: Gudstjeneste med høstfejring, Vilslev * 11 

Aktiviteter i sognet - JUNI osv. 
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Læsere af sognebladet og følgere på vores facebookside kan ikke være i 

tvivl om, at brugsen i mange år har været presset på det økonomiske til 

trods for trofaste kunder og et supergodt personale.  

 
I bestyrelsen for brugsen har vi igennem de seneste par år virkeligt lagt os i 

selen for at rette op på økonomien, men mange udefrakommende kriser 

(bl.a. corona, krig og energiprisstigninger) har gjort, at vi nu må se i øjnene, 

at det ikke længere er økonomisk muligt at holde brugsen kørende. Vi har 

modtaget og drøftet mange forskellige forslag og idéer til, hvordan økono-

mien kunne rettes op, men virkeligheden er, at enderne ikke længere kan nå 

sammen. Vi har undervejs haft gode møder med Coops regnskabsfolk og 

vores egen revisor, men der er ikke mere noget at gøre. Tallene taler deres 

tydelige sprog, og de fremlægges på generalforsamlingen.  

 
Beslutningen om lukningen skal iflg. vedtægterne fremlægges og vedtages 

på en ordinær generalforsamling (onsdag den 26. april kl. 19) samt en eks-

traordinær generalforsamling. Desuden skal bygningerne sælges. Slutregn-

skabet skal gå i 0. Bestyrelsen indstiller til, at brugsen lukker pr. 1. novem-

ber 2023. Det betyder, at personalet er opsagt pr. 31. oktober 2023.  

 

Som vi har set ved andre butikker, der lukker, kommer der også en periode 

med oprydningssalg.  

 
Vi takker for de mange trofaste kunder, der har været med til at bære brug-

sen i så imponerende lang tid. Brugsen fortsætter sin aktive virksomhed 

frem til lukningen med de gode ja-tak-tilbud og meget andet. Bestyrelsen 

og personalet står naturligvis klar til at besvare de spørgsmål, der måtte væ-

re, og vi håber, at vi stadig vil ses i brugsen til gode snakke, gode handler 

og i god stemning.  

 
På bestyrelsens vegne, 

Ole Witte Madsen 

Fra Dagli’Brugsen Kongeådal 
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Myter om snus 
 

Hvad gør snus ved dig? 
 
Der er mange myter, løgne og 
usandheder om de små hvide 
pakker, som flere og flere 
lægger i munden.  
 
Det er aldrig godt at være af-
hængig. Hverken af snus, to-
bak, alkohol eller andre ting. 
Når man bliver afhængig, mi-
ster man sin frihed. Og så ny-
der man ikke længere.  
 
Læs mere på myteromsnus.dk 

Kunne du tænke dig at lære at spille kroket? Eller vil du gerne med på et hyggeligt 
og ambitiøst krokethold?  
 
Onsdag den 10. maj kl. 13.30 byder vi velkommen til nye spillere.  
 
Vi spiller på Sportspladsen i Jedsted (ved Åhuset).  
 
Hvis onsdag den 10. maj eller tidspunktet kl. 13.30 ikke passer så godt, er man 
velkommen til at henvende sig til Henry Sørensen, så der kan findes et andet tids-
punkt til spil og hygge.  
 
Den første måned i kroketklubben er gratis, og ellers koster det 100 kr. at være 
medlem. Køller og bolde kan man låne gratis.  
 
Henry Sørensen kan træffes på tlf. 24 61 26 37 

Fra Kroketklubben 
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Teoretisk set er det forår, men 
det er som, om at vejret ikke helt 
har fundet ud af det endnu. 
Men ikke desto mindre, her kom-
mer en status fra KBA, Konge-
ådal Borger- og Aktivitetsfor-
ening, og KSF, Kongeådal 
Sportsforening.   
 
I Kongeådal Borger- og Aktivitets-
forening og i Kongeådal Sportsfor-
ening har vi haft generalforsamling.  
De to foreninger har haft et rigtig 
godt år i 2022. Dels har der været 
byfest. Dels ser Åhusets økonomi 
fornuftig ud, til trods for, at der sta-
dig er løse ender, der koster penge. 
Og til trods for høje el-priser.  
 

Der blev til generalforsamlingen 
foreslået, at Åhuset bruges endnu 
mere. F.eks. hvis der er en flok, der 
vil spille kort eller mødes til andre 
aktiviteter.  
 

Vi vil meget gerne opfordre til, at 
man gør ligesom nørklerne. De be-
taler 500 kr. i årlig kontingent til 
Kongeådal Sportsforening og bru-
ger Åhuset en aften hver 14. dag. 
Hvis man kan samle en flok, kan 
det samme jo også lade sig gøre for 
alle andre. 
 
Vi er i gang med at sælge med-
lemskort. Vi har solgt så mange 
medlemskort til KSF, at jeg blev 
ringet op af en konsulent fra DGI, 
der ville høre, hvordan vi bar os ad 
med det. Han blev meget imponeret 
over at høre, at vi besøger alle hus-

Forårsnyt fra Kongeådal Borger- og Aktivitetsforening 

stande og opfordrer alle børn til at 
blive medlemmer. Så vi er meget 
glade for den store opbakning.  
 
Jeg er rigtig glad for, at alle i besty-
relsen havde lyst til at fortsætte. Vi 
har konstitueret os således:  
Marianne Kømler, formand 
Inge Jørgensen, næstformand 
Sanne Lønborg, kasserer 
Marianne Nielsen, sekretær 
H.C. Debel 
Anina Andersen 
Bodil Thrane 
 
Et par kedelige ting er, at faste-
lavnsfesten måtte aflyses pga. for få 
tilmeldinger, og vores fodboldspil-
lere har desværre meddelt, at de 
ikke kan stille hold i år.  
 
Lokalrådskonference med fokus 
på biodiversitet d. 25. februar 
Viggo Petersen deltog på vegne af 
Lokalrådet fra Vilslev og Jedsted i 
Esbjerg Kommunes Lokalrådskon-
ference med særlig fokus på biodi-
versitet.  
 
Viggo har fortalt, at det var en rig-
tig spændende dag med mange in-
put til at bevare naturen og styrke 
biodiversiteten.  
 
Hvis nogen er interesseret i plan-
cher og links til hjemmesider om 
biodiversitet, som Esbjerg kommu-
ne efterfølgende har sendt ud, så 
giv mig besked. Så sender jeg me-
get gerne videre.  
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Foredrag om Knud Lang 
 
Knud Lang var sognepræst i Vilslev og Hunderup lidt nordvest for Ribe fra 
1744-1781, men opnåede mere end de fleste præster. Han vandt sølv- og 
guldmedaljer for sine artikler om forbedringer af bøndernes liv og ejendom, 
og han var stærkt medvirkende til ophævelse af hoveri, fæste og stavnsbånd 
i sine sogne. Denne spændende og - for de fleste ukendte person - bliver 
præsenteret af sin nulevende kollega, sognepræst Ole Witte Madsen, der vil 
fortælle om den fremragende mand og vise os kirken, hvis altertavle i øv-
rigt stammer fra Sankt Nikolaj Kirke i Varde.  
 
Tid: Torsdag den 25. maj 2023 kl. 16-18 
Sted: Vilslev konfirmandstue og Kirke 
 

Arrangeret af Historisk Samfund for Ribe Amt 

Datoer for resten af året:  
Sæt X i kalenderen d. 8. juni 2022 
 

Vi inviterer til sommer-familie-aften på sportspladsen.  
For børn og voksne.  
Det bliver noget med at hygge, spise, deltage i sjove aktiviteter og nyde 
en smuk sommeraften i hinandens selskab.  
 

7. oktober: Bierfest 
29. oktober: Halloween 
3. december: Julemandsvækning 
21. december: Juletræsfest 
 

HUSK AT GEMME JERES AVISER, REKLAMER OG 
BLADE TIL OS 

Avisindsamlingsdatoer:  
Lørdag 29.4.23  
Lørdag 19.8.23 
Lørdag 4.11.23 
 
Venlig hilsen  
Marianne Kømler  
Kongeådal Borger- og Aktivitetsforening (KBA) 
Kongeådal Sportsforening (KSF) 

Forårsnyt fra Kongeådal Borger- og Aktivitetsforening 
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Gymnastikopvisning 2023 i Kongeåhallen  
 
Igen i år har vi haft opvisning for vores lokale gymnastikhold. Vi havde et 
fedt program med 11 gæstehold i alle aldersgrupper, og på nogen af holde-
ne var der repræsentanter fra vores område. Ikke nok med det, havde vi vo-
res lokale hold med mange lokale børn. Alle hold var vildt dygtige. 
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Pia Ellegaard, Marianne Øllgaard og jeg vil gerne sige tusind tak for et me-
get flot fremmøde, vi havde 725 gæster igennem over hele dagen, og det er 
vi meget stolte over. Tak fordi I kom og så vores hold og nød en dejlig dag 
i hallen. 

Af hjertet tak - Marianne Øllgaard, Pia Ellegaard, Pernille Poulsen 
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2022 blev endeligt et nogenlunde 
normalt foreningsår igen.  
 
Nu begynder vi jo med generalfor-
samlingen for Kongeådal Borger- 
og Aktivitetsforening (KBA)  
 
Vi begyndte år 2022 med general-
forsamling, hvor vi var heldige at 
få Marianne Nielsen og Bodil Thra-
ne med i bestyrelsen. 
 
Vi er del af Lokalråd Ribe Nord 
(Jernved, Kalvslund, Gredstedbro, 
Obbekær, Hillerup, Farup, Hjort-
lund, Vilslev). Derigennem har ad-
gang til byrådet og bliver inviteret 
til møde med økonomiudvalget og 
Klima- og miljøudvalg. Plan- og 
byudviklingsudvalget etc.  
 
I 2022 har vores ønske til økonomi-
udvalget været (fra Vilslev og Jed-
sted), at man genindførte landsby-
pedel-ordningen. De klippede græs 
for os på spejderhyttegrunden og 
omme i Jedsted på nogle fællesare-
aler. Den ordning bliver dog des-
værre ikke genindført.  
 
Vi har også bedt om, at man er po-
sitivt indstillet overfor udvalget, 
der arbejder for at få bygget lejebo-
liger på Kongeådal Skoles grund. 
 
D. 16. marts 2022 var der borger-
møde i Åhuset, hvor byplanlæggere 
og byrådspolikere fra Esbjerg kom-
mune fortalte om den nye kommu-

Formandsberetning for 2022 KBA og KSF 
– generalforsamling d. 31.01.23 kl. 19.00 i Åhuset. 

neplan, der skulle ud i høring. Det 
havde noget at gøre med, hvilken 
status Jedsted og Vilslev har. De 
skulle begge have status som lands-
by, fordi man gerne vil bevare og 
styrke deres karakter som marsk-
landsbyer. Vi sendte et høringssvar 
ind – med hjælp fra Birgit Knudsen 
– om at det er ok, men vi vil ikke 
begrænses, hvis unge familier ger-
ne vil bygge nyt her.  
 
Der har i december været møde 
med Klima og Miljøudvalget om 
”Dialog om klima”. Kommunen vil 
altså meget gerne inddrage borger-
ne.  
 
Cykeltur til diget blev desværre 
aflyst. Der var nærmest ingen delta-
gere.  
 
Vi har indsamlet aviser 4 gange. 
Februar, maj, august og november. 
Vi afleverede en fyldt container i 
sommers og fik 14.600 kr. for den. 
Vi plejer at sende dem til æggebak-
kefabrikken i Tønder. I år fandt vo-
res kasserer Sanne en anden afta-
ger. Det gav nogle flere penge. Vi 
er altid 3 biler. Peter Lauridsen og 
Peter Smed lægger bla .biler til. Så 
er vi 7-9, der kører rundt i Jedsted, 
Vilslev, Farup og Hillerup. Vi slut-
ter af med det bedste – en hyggelig 
frokost. Den har ofte været hos 
Claudi og Signe eller hos Hanne 
Præstegård. Desværre kan vi mær-
ke, at mængden af aviser falder…. 
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Så vi har overvejet, hvad vi gør. 
Indtil videre fortsætter vi. Men vi 
er gået i tænkeboks for at finde en 
anden aktivitet, der kan give den 
indtægt. Vi har lige nu 11 fyldte 
kartoffelkasser stående i Sten og 
Gerts hal, som Esben har lejet. Tak, 
fordi vi må være der. De skal tøm-
mes her i foråret, og så skal der 
gerne komme 10.-14.000 kr. i for-
eningskassen igen. 
 
Vi er glade for Sognebladet, VilJe, 
som Ole Witte Madsen er tovholder 
for og initiativtager til. Jeg bliver 
imponeret, hver gang det udkom-
mer. Det er helt vildt, hvad der fo-
regår i vores små landsbyer. Inge 
lejer kanoer ud.  
 
Der blev igen i 2022 sørget for ju-
lebelysning ved Brugsen og præste-
gården.  Tusind tak til Lars Olesen 
og hans hjælpere.  
 
Som I ved, er der et udvalg, der ser 
på, om der kan bygges nye lejeboli-
ger på Kongeådal Skoles grund.  
 
KBA er foreningen bag. Det er et 
vigtigt signal f.eks. over for kom-
munen og sponsorer, at der er bred 
lokal opbakning, og at det ikke er 
et enkeltmandsprojekt. Henning 
Jakobsen er her i aften, hvis nogen 
har spørgsmål til boligudvalget.  
Vi begyndte at sælge medlemskort 
for 2023 i december måned. Det er 
100 kr. for en husstand. 50 kr. for 
en enlig. 

Formandsberetning (fortsat) 

En kæmpe tak til bestyrelsen for 
jeres indsats. Det har været byfest-
år i år, så der har været nok at se til.  
Vi har nogle gode møder, og der er 
altid mange ting uden for dagsorde-
nen, der skal vendes, så vi kommer 
aldrig tidligt hjem. Det er hygge-
ligt.  
 
Det, man får for sin ulejlighed, er at 
blive inviteret til en hyggelig mid-
dag på foreningens regning. For 14 
dage siden var vi inviteret hjem til 
Bodil Thrane en lørdag aften/nat. 
Vi havde 2 kasser sjatter med fra 
byfesten. – Det blev en ualmindelig 
hyggelig og god aften. 
 
Hvad jeg også glæder mig over er, 
at I kan glæde jer til kassererens 
fremlæggelse af regnskabet. For det 
har bare været et rigtigt godt år.  
 
Det var beretningen for KBA 
 
Formandsberetning for 2022 
KSF – generalforsamling 
d. 31.1.2023 kl. 19.30  
 
Velkommen til generalforsamling 
for Kongeådal Sportsforening.  
 
Som I kan se af oversigten Aktivi-
teter i KBA og KSF er det i Sports-
foreningen, at alle de rigtig sjove 
arrangementer ligger. Det har været 
et godt år.  
 
Vi har haft fastelavnsfest i forsam-
lingshuset og vinterferieaktiviteter i 
Åhuset i februar. Vinterferieaktivi-
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tet var 2 dage i Åhuset med spil, 
bagning, klip osv. Der var børn og 
forældre og bedsteforældre. Nogle 
rigtig gode dage. Stor tak til Pernil-
le & Co., der stod for det.  
 
Allerede først på året begyndte og-
så forberedelserne til byfesten, der 
fandt sted 15.-18. juni. Og det gik 
rigtig godt. Motionsløb med 140 
deltagere om onsdagen. Højskole-
sang og banko med 113 bankospil-
lere om torsdagen. Fællesspisning 
med 170 deltagere om fredagen. 
Årets borger, Sine og Claudi Kulm-
bach, blev kåret. Der var auktion 
over sponsorværktøj.  Og alminde-
lig fest og hygge i teltet. Lørdag 
gav brugsen morgenkaffe. Så var 
der ponyridning, snobrødsbagning, 
rafleturnering og Stomp. Rodeotyr. 
Kagekonkurrence. Vinfestival og 
den store dyst med stafet, gummi-
støvlekast og tovtrækning. Fest-
middag lørdag aften. 
 
Inge Jørgensen og Heidi Bech var 
pengeynglere og havde tjent gode 
penge ved at sælge blomsterløg. De 
nye pengeynglere er Per Andersen 
og Laust Kulmback.  
 
Det gik rigtig, rigtig godt. Og det er 
kun fordi, at vi var rigtig mange til 
at få det hele op at stå. Og rigtig 
mange, der deltog. Mange sponso-
rer, mange hjælpere, mange til op-
rydning. Mange, der tog en opgave 
på sig. Stå for baren, for pølsebo-
den, for den store dyst osv. osv. 

Formandsberetning (fortsat) 

Det var bare 4 rigtig vellykkede 
dage.  
 
I oktober en aften i efterårsferien 
stod Marianne Øllgaard for filmaf-
ten i Åhuset. 
 
Sidst i oktober var der igen Bier-
fest. Og det var igen en rigtig, rig-
tig god aften. Ligesom i 2021. Der 
blev hygget, snakket og danset. Nu 
har vi haft 2 x Bierfest. Det har 
begge aftener været kanongode af-
tener. – Vi har derfor sat den i ka-
lenderen igen til oktober i år. – 
Men vi vil så gerne være 80 i stedet 
for 50 deltagere. Det sjove er, at 
der er unge mennesker med. Det 
gør det hele ekstra godt. 
  
Der kom mange til julemandsvæk-
ning den 1. søndag i advent.  
 
Så sluttede vi året af med vores go-
de gamle juletræsfest. Det gik også 
rigtig godt. Det var faktisk en rigtig 
hyggelig aften.  
 
Men altså. Da mine børn var små 
for 20 år siden var der nok 80 børn 
+ forældre. I år var der 35 børn + 
forældre og bedsteforældre.  
 
Vi synes, det er rigtig gode arran-
gementer.  Men vi ved ikke, hvor-
dan vi får flere til at deltage, eller 
om folk bare har nok at se til. 
 
Åhuset.  
Det er Inge og Anina, der står for 
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udlejning, drift og rengøring af 
Åhuset. I gør virkelig et godt styk-
ke arbejde. Her er altid rent og 
pænt.  
 
Udenfor har vi hakket ukrudt. 
Kæmpe tak til alle, der giver en 
hånd med det. Især til Erik, der ta-
ger stykket langs asfaltvejen og 
dem, der passer det rundt om huset. 
Jeg ved knap nok, hvem det er. Bo-
dil, Viggo og jeg har inspiceret 
planterne her i efteråret. De kom-
mer rigtig godt. Vi skal ikke være 
bekymrede for, at søjleegene svajer 
lidt. De skal nok få fat. Vi tror, at 
vi ikke behøver hakke mere fra 
flagstangen og vestpå. Men fra as-
faltvejen og til flagstangen skal der 
nok lige hakkes en sæson mere.  
 
Vi har hævet priserne på udlejning. 
Udlejningen går rigtig godt. Det er 
Inge, der står for den.  
Udlejning i 2022 i runde tal:  
 
•Hele dage: 18  (bla. dagplejerne) 
•Halve dage: 7 
•Nørkler: 18-20 gange 
•Møder: 5 
•Byfesten….. 
•Fiskere: 3 dage 
•LAN-party: 2 x 3 dage  (2 week-
ender) – Carsten Lønne og hans 
venner rykker ind med computere, 
slush-ice, kabler og soveposer. 
•Børnearrangementer: 2 x 2 dage 
•Dertil kommer borgerforeningens 
egne møder.  
 
 

Formandsberetning (fortsat) 

Der er jo stadig løse ender vedr. 
Åhuset: 
Sokkelmureren vil fuge murstens-
væggene og har lovet at gøre det 
hurtigst muligt.  
Carsten Lønne vil stå for jernkan-
ten, der skal sættes ned for at und-
gå, at sten fra gruset kommer over i 
beplantningen.  
I samme ombæring skal den lampe, 
der er kørt ned, flyttes længere 
nordpå mod beplantningen, så den 
kommer indenfor jernkanten.  
Drændækslet kommer til at være på 
ydersiden af jernkanten – altså der 
hvor bilerne kører. Den skal gerne 
tage det vand, der kommer fra p-
pladsen.  
Der mangler også at blive fordelt 
jord på sportspladsen, hvor der er 
gravet jordvarme ned. Og der skal 
såes græs.  
Der mangler at blive malet udhæng 
udvendigt.  
Der mangler at blive gjort færdigt 
inde i depotrummet.  
 
Tilladelsen til at have skur og rafte-
skur stående på spejderhyttegrun-
den er faktisk udløbet. Vi skal ger-
ne have fundet en løsning, så det 
kan fjernes. Tanken var, at der 
skulle laves et skur og en plads til 
skraldespande til venstre, når man 
kommer ind ad indkørselen…. Men 
jeg ved faktisk ikke, hvordan vi får 
det gjort.  
 
Vi har arbejdet i, hvordan et sådan 
skur skulle placeres….  Karl Johan 
har lavet tegninger til os, hvor me-
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get en 11-mands fodboldbane fyl-
der. Vi troede, vi skulle tage hen-
syn til den. Det viser sig så, at der 
ikke er plads til en 11-mands bane 
mere. Så det skal vi ikke tage hen-
syn til.  
 
Vi skulle have haft borde-bænke-
sættene og kanoerne under tag i 
denne vinter. Vi skulle have været 
ind hos Gert, men der nåede ikke at 
blive gjort plads. Vi håber, det kan 
lade sig gøre til næste år.  
 
Kontingent:  
Hidtil er det fodboldspillerne og 
kroketspillerne, der har været med-
lemmer af sportsforeningen. Vi 
skal gerne have flere medlemmer. 
For at få lokaletilskud til forenin-
gens arrangementer, skal deltager-
ne være medlemmer.  
 
Det er især vigtigt, at byens børn er 
medlemmer. Vi opfordrer derfor til, 
at børn i Vilslev og Jedsted må væ-
re medlemmer. – og vi har en del.  
 
Kontingenter i KSF:  
•Børn og unge 0-25 år: 25 kr. per år 
•Nørkler: 500 kr. pr. år  
•Kroket: 100 kr. pr. år 
 
Fodboldspillerne betaler udgifterne 
til DBU og for 2021 var det aftalt, 
at de betaler 200 kr. per gang de 
træner. Vi har ikke lavet nye aftaler 
med fodbold for 2022.  Fodbold-
holdet har betalt knapt 7.000 kr. til 
DBU i 2022, det skal lige regnes 
helt nøjagtigt ud.   

Formandsberetning (fortsat) 

Ellers bruger vi fortsat Facebook, 
mail, Sognebladet og opslag i brug-
sen til at informere om hvad der 
sker. www.kongeaadal.dk er der 
også. Her har Åhuset fået sin egen 
side, hvor man f.eks. kan finde ud-
lejningsreglerne.  
Ligesom hver forening har sin egen 
side, hvis man ønsker at bruge den.  
Endnu engang en kæmpe tak til alle 
i bestyrelsen, og til alle der stiller 
op og har hjulpet med stort og småt 
henover året. Uden alle de frivillige 
kræfter var vi ikke der, hvor vi er i 
dag. 
 
Så vil jeg gerne slutte med at for-
tælle, hvad vi har for i 2023:  
19.2.23 Fastelavnsfest 
8.6.23 Sommerfamilieaften på 
sportspladsen 
7.10.23 Bierfest 
29.10.23 Halloween 
3.12.23 Julemandsvækning 
21.12.23 Juletræsfest 
 
Ingen cykeltur til diget i år. Moti-
onsløbet er afløst af sommerfami-
lieaften på sportspladsen. 
 
 
 

Tak for ordet.  

http://www.kongeaadal.dk
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Beliggenhed: Kongeådal 17C, 1. sal med skøn udsigt over Kongeåen.  
 
Størrelse: ca. 80 m2 

 
Lejligheden indeholder: Køkken, badeværelse, gang, soveværelse, børne-
værelse, stue og kælder til opbevaring. Endvidere stor have ned til Konge-
åen med terrasse og udendørs pejs.  
 
Lejligheden er fuldt møbleret, dog ingen vaskemaskine.  
 
Opvarmning: Ny luft-til-luft varmepumpe og ny varmtvandsbeholder.  
 
Husleje: 3.500 kr. pr. måned 
 
Indskud: 3 måneders husleje 
 
Henvendelse: Kathe Bielenberg 
Tlf. 60 60 59 40 

Lejlighed for rolig(e) lejer(e) til leje i Vilslev fra 1/8 2023 
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Siden sidst har vi afholdt vores årlige generalforsamling i klubben. 
 
Der var et meget flot fremmøde på omkring 40 personer, rytterstuen var i 
hvert fald næsten helt fuld, så det er virkeligt dejligt, når folk interesserer 
sig for klubben og tager tiden til at komme forbi til en hyggelig aften. 
 
Ca. halvdelen havde taget imod tilbuddet om at blive til spisning efter, hvor 
vi havde bestilt mad fra hotellet i Gredstedbro, så det var vi meget tilfredse 
med i bestyrelsen. 
 
Vi har haft hallen udlejet til Ribe Hundevenner. Et par gange i løbet af året 
låner de stedet til afholdelse af deres stævner, og der er virkeligt liv og gla-
de dage, når hundene kommer og overtager stedet. 
 
Vi har også afholdt et ridestævne i januar måned, hvor der som altid har 
været en rigtig god opbakning. 
 
I klubben har vi jo faktisk omkring 160 medlemmer, hvoraf størstedelen er 
børn i alderen 4 til 18 år, som alle får undervisning af vore fantastiske un-

Kongeå Rideklub 
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Kongeå Rideklub 

dervisere. De kommer fra omegnen 
fra Esbjerg til Gram, så vi må være 
gode til at tiltrække folk, når vi har 
så stort et opland. 
 
Her i foråret har vi planer om en 
arbejdsdag i april, hvor det hele 
skal gøres forårsklart, til vore kom-
mende stævner både for vores egne 
elever, men også større stævner 
med udefrakommende ryttere og 
heste. 
 
Vores kommende begivenheder i 
klubben: 
 
27. marts: Ekstraordinær general-
forsamling kl. 19 (Godkendelse af 
regnskab) 

22. april: Arbejdsdag. 
 
29. april: Påskestævne kun for vo-
res elevryttere. 
 
12.-14. maj: C-stævne i dressur for 
pony og hest med Dressurens Ven-
ner Cup. 
 
11.-13. august: C-stævne i dressur 
for pony og hest. 
 
Så hvis I er interesserede i at se lidt 
hest, har I rig mulighed herfor, og 
alle er velkomne i klubben. 
 
Mange hilsner fra Kongeå Rideklub 
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Marts 2023 er det 
6 år siden at vi 
startede nørkle-
klubben i spejder-
hytten i Jedsted.  
 
Der har været en 
del igennem klub-
ben, og mange er 
heldigvis blevet. 
Vi har det sjovt og 
hyggeligt i klub-
ben, der bliver 
snakket, grinet, 
drukket kaffe/the 
og spist kage. Der 
bliver arbejdet 
med strømper, 
barselsgaver, tøj 
til børnebørn og 
meget mere. 
 
Siden sidst har 
nogen af os været 
på kursus i orkis, 
og det har været 
spændende at lære 

noget nyt. Der er efterhånden rigtig mange forskellige håndværks ting. Ef-
ter vi er kommet i Åhuset er vi blevet til en klub i KSF med kontingent. 
 
Hvis flere har lyst til at være en del af klubben, så nørkler vi torsdage i uli-
ge uger. Kontakt mig gerne på sms, hvis der er nogen, som har lyst til at 
deltage.  
 
Hilsen nørkleklubben  
V/ Pernille Poulsen 
Tlf. 22465750 

Nørkleklubben er blevet 6 år! 
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I bestyrelsen for Vilslev Forsam-
lingshus glæder vi os vældigt over 
en god start på 2023.  
 
Lige før jul bevilgede Brandkasse-
fonden Sydvest os 10.000 kr. til tre 
nye bordebænkesæt foran Forsam-
lingshuset. Vi har nu få de gamle 
sæt skiftet ud med nye i et vedlige-
holdelsesfrit materiale, og hvor der 
er nem adgang til siddepladser. 
 
Vi har fået ny tæppebelægning i 
vindfang og garderobe. Samme fir-
ma lagde det nu udskiftede gulv for 
20 år siden, så det har gjort det 
godt. 
 
Tak til Max & Claus, TÆPPER 
OG GULVE  for veludført arbejde.  
Endelig har vi fået vores længe 
ventede runde borde, og vi er kom-
met af med de tunge runde bordpla-
der, der skulle lægges oven på fir-
kantede borde. De har fungeret 
godt, men de nye er en stor lettelse 
for de ansatte, der skal dække bor-
de. 
 
Hjertestarteren er blevet testet af 
First8, så vi er sikre på, at den vir-
ker. 
 
På generalforsamlingen d. 16. 
marts dirigerede Laust Kulmback 
sikkert forsamlingen gennem dags-
ordenen, og både formandens be-
retning og kassererens regnskab 
blev godkendt. 
 

Fra Vilslev Forsamlingshus 

Efter valget har bestyrelsens konsti-
tueret sig således: 
Kirsten Blom: formand 
Kim Hansen: næstformand og udlejer 
Jens Peter Jessen: kasserer 
Linda Riis Clausen: sekretær 
Nanna Jørgensen: pedel 
Ruth Filtenborg: førstesuppleant 
Lone Jakobsen: andensuppleant 
 
Velkommen til nye medlemmer i 
bestyrelsen og især til Lone Jakob-
sen, som også har overtaget rengø-
ringen af forsamlingshuset, hvilket 
vi er taknemmelige for, da hun er 
så dygtig.  
 
I bestyrelsen glæder vi os til et nyt 
år med masser af udlejninger, pas-
ning og forbedringer af vores dejli-
ge Forsamlingshus. I bestyrelsen 
må vi desværre undvære Joan Nør-
revang, som ikke ønskede genvalg. 
Tusind tak for din store indsats i 
bestyrelsen og huset Joan, og tak 
fordi du stadig vil være med til ak-
tiviteter i og omkring huset. 
 
Vi søger stadig fonde til nye stole, 
udendørs lamper, cykelstativer og 
renovering af køkkenindgang, så vi 
har meget at glæde os til. 

                                               
Kirsten Blom  
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Generalforsamling i Vilslev  For-
samlingshus Torsdag d 16. marts 
2023 
 
Formandsberetning 
På sidste års generalforsamling 
handlede det meget om, hvor turbu-
lent 2021 havde været for forsam-
lingshuset på grund af Corona. 
 
Også i 2022 har vi mærket det, da 
huset lige som så meget andet var 
beordret lukket fra højeste instans i 
hele januar. Endelig kom vi i gang, 
men det var som om, at folk ikke 
bare lige var klar til at samles igen.  
Skrækken sad nok endnu lidt i de 
fleste. 
 
Vi måtte da f. eks. aflyse en Fælles-
spisning i huset i marts måned på 
grund af for få tilmeldinger. 
 
Ligeledes gik det trægt med at få 
folk til at komme til Banko igen. 
Mange af de trofaste mødte op, 
men mange andre havde fundet an-
dre ting at interessere sig for, og at 
de faktisk godt kunne undvære at 
gå til Banko. 
 
I Bankoudvalget vendte vi mange 
ideer for at få flere til at komme 
igen, og vi bebudede den ene dead-
line efter den anden, hvor vi ville 
være nødt til helt at stoppe, hvis 
ikke flere mødte op. 
 
Efter flere aftener med færre og 
færre spillere, måtte vi definitivt 
stoppe Banko i Vilslev Forsam-

Fra Vilslev Forsamlingshus 

lingshus, og sidste spilleaften blev 
d. 26. oktober. Alle var kede af det, 
og som forsamlingshus var det trist 
i mere end en forstand, da en æra 
for huset nu var slut efter mange, 
mange år, og mange synes som jeg, 
at et samfund bliver fattigere, jo 
mindre vi er fælles om, og her var 
så endnu en. 
 
Rent økonomisk har det også haft 
stor betydning, at vi nu ikke længe-
re har den faste lejeindtægt fra Ban-
ko hver onsdag. 
 
Vi glædede os meget over den store 
tilslutning til Fællesspisning og Re-
vyviser i september måned, og vi er 
så heldige, at de tre dygtige musi-
kere gerne vil komme til Vilslev 
igen her i 2023, så vi håber at kun-
ne gentage succesen. 
 
På generalforsamlingen sidste år 
nævnte vi, at vi havde indgået en 
serviceaftale med First8 vedrørende 
hjertestarteren ved Forsamlingshu-
set. På et tidspunkt meddelte  fir-
maet, at de ved en kontrol havde 
fundet fejl ved den og derfor havde 
taget den med  til reparation, mens 
vi lånte en af deres. Det viste sig, at 
vores ikke kunne repareres, hvorfor 
vi måtte købe en ny, som kostede 
11.000 kr. Desuden  betaler vi 1000 
kr. om året for serviceaftalen med 
First8, samt strøm til varmeskabet, 
som hjertestarteren skal sidde i. 
 
Vi har i Forsamlingshusets besty-
relse drøftet, hvordan vi kan få 
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driftsomkostningerne ud af vores 
regnskab og over i et regi, der dæk-
ker et større fællesskab. Her tænker 
vi Landsbysamvirket, som i lang 
tid har været passiv, og som kun 
eksisterer som en konto hos Bor-
gerforeningen og en fællesspisning 
om året  - den der blev aflyst i 
marts måned. Der ville vi have sat 
ovennævnte til debat, men nu tilla-
der vi os at nævne det her og på-
tænker derefter at invitere til en 
fællesspisning, som vi arrangerer, 
og hvor vi så kan drøfte både 
Landsbysamvirke og hjertestarter. 
Hen over året har der selvfølgelig 
været diverse reparationer og for-
nyelser, som er nødvendige i et-
hvert aktivt hus. 
 
Blandt andet har vi fået lagt nyt 
gulv i kølerummet, da der ganske 
enkelt var hul i det gamle. Det er 
blevet godt, og nu kan rummet kla-
re ethvert tjek af Myndighederne, 
hvilket ikke helt var tilfældet før 
reparationen. 
 
Vi har købt ny vaskemaskine, da 
den gamle var slidt op, og da det 
kneb med afløbet i køkkenet, hjalp 
det da så vældigt at få spulet kloak-
net og regnvandssystemet  igen-
nem. Sjovt nok er der ikke plads til 
ret mange tennisbolde i et sådant 
kloaksystem, før det stopper. 
 
Falck har tjekket vores brandmate-
riel, som de plejer, og vi har søgt 
fonde, som vi også plejer. 
 

Fra Vilslev Forsamlingshus 

På ønskelisten er nye stole i hele 
huset, nye udendørslamper, cykel-
stativ og renovering af køkkenind-
gangen. 
 
Velkommen til Lone Jacobsen, som 
nu gør Forsamlingshuset rent – og 
det gør hun virkelig godt – erfaren 
og meget dygtig. 
 
Tusind tak til bestyrelsen for rigtig 
godt samarbejde og højt humør bå-
de ved bestyrelsesmøderne, og når 
vi mødes i huset med en praktisk 
opgave om det så er hovedrengø-
ring, pynten op til jul eller noget af 
alt det andet, vi er fælles om at gø-
re. 
 
Også en stor tak til alle frivillige 
samt alle jer, der løbende er med til 
at passe huset og matriklen. 
 

Kirsten Blom  

I entreen er der lagt nyt tæppe 
v. Max & Claus, Tæpper og Gulve
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NØRKLEKLUBBEN 
mødes i Åhuset  

torsdage i ulige uger. 
Håndarbejde,  

godt selskab, kage og 
kaffe, hyggeligt samvær. 
Kontakt: Pernille Poul-

sen, tlf. 22 46 57 50 

AFLYST! 
Nogle gange sker det, at der ikke er 
så mange interesserede, som man 
håbede på. Således måtte KBA af-
lyse fastelavnsfesten i Vilslev For-
samlingshus den 19. februar, da der 
kun var 30 tilmeldte mod forvente-
de 65. Kongeådal Husholdningsfor-
ening måtte også aflyse den plan-
lagte madaften den 23. februar pga. 
for få tilmeldinger.  
 
Heldigvis er det de færreste arran-
gementer, der må aflyses, så det er 
ganske imponerende, at der kan 
gennemføres så mange forskellige 
tiltag herude, hvor det jo i høj grad 
er de samme personer, der deltager 
i de mange forskellige arrangemen-
ter.  
 
Mejeriet solgt 
Den 11. februar skrev Peter Sie-
dentopp i facebookgruppen Konge-
ådal Borgerforening (Jedsted/
Vilslev), at mejeriet er solgt, og at 
de er flyttet fra sognet. For Peters 
vedkommende blev det til 30 år i 
Jedsted og Kongeådal.  
 
KBA’s pengeyngel 
Sidst KBA afleverede en container 
med aviser, fik de 14.600 kr. Der er 
altså en del penge i det for forenin-
gen. 
  
 
 
 
 

De korte nyheder 

GRUNDLOVSMØDE 
Mandag den 5/6 kl. 14.00 holder 
Stephanie Lohse årets  grundlovsta-
le ved grundlovsarrangementet ved 
Riber Kjærgaard. Der kommer op-
slag med nærmere detaljer, når vi 
nærmer os. 
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Vinsmagning med lokale avlere 
D. 17. januar mødte 38 deltagere op til en spændende aften, hvor Karl Jo-
han fortalte om at være hobby-vinavler i Jedsted. Det var interessant at få 
indblik i den spændende, men også udfordrende proces med at producere 
vin i Danmark. Fra starten som vinavler og til nu har Karl Johan fået flere 
apparater og redskaber for at kunne forbedre kvaliteten af vinene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karl Johan havde 6 vine med fra forskellige lokale 
vinavlere. Vi smagte dejlig hvidvin, rosé og rødvin i 
Karl Johans fine krystalglas. Vinen blev nydt sam-
men med hjemmebagte knækbrød og ost. Snakken 
gik livligt, og folk hyggede sig længe.  
 
Else Sig Kruse 
 

Kongeådal Husholdningsforening 
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Tirsdag d. 25. april 2023 kl. 19.00 i Åhuset:  
Foredrag med Jane Bunk Andersen om trekkingtur til Ne-
pal. I april 2022 tog Jane sammen med 6 andre kvinder til Ne-
pal. Jane vil fortælle og vise billeder fra sin fantastiske 14-dages 
vandretur i bjergene.  
Max 50 personer. Tilmelding senest d. 18. april til Grethe. 
Pris 75 kr. 
 
Mandag d. 22. maj kl. 18.30 i Gram 
Ladywalk - Gå for en god sag: I 2023 vil Ladywalk støtte 
Hjerteforeningen og Endometriose Fællesskabet. 
Der er ruter på 3, 7, 12 km. Vi tilmelder som hold ”Kongeå-
Kvinderne” Skriv t-shirt størrelse XS-S-M-L-XL-2XL-3XL-
4XL. Pris 170 kr. Tilmeldingsfrist 20. april til Grethe. Bin-
dende tilmelding og betaling ved tilmelding. https://
ladywalk.dk/startsteder/gram-praktisk-info  
Fælles kørsel fra Brugsen kl. 17, parkering Tårnvej 5, 6510 
Gram 
 
Fredag 23. juni Skt. Hans aften kl. 20, Børnetoften i Vilslev 
Kongeådal Husholdningsforening sælger kaffe og kage samt øl 
og vand. 
 
Lokale arrangementer foregår i Åhuset, Kongeådal 20C, 6771 
Gredstedbro. 
 
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 2023 

https://ladywalk.dk/startsteder/gram-praktisk-info
https://ladywalk.dk/startsteder/gram-praktisk-info
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Torsdag d. 17. august Kl. 19 i Ribe  
Vi besøger Ribe Flaskecentral, Ørstedsvej 35, Ribe. Virksomheden blev 
grundlagt i 1976 i nærheden af Tønder af Hans og Sonja Schmidt. Pladsen 
blev hurtigt for lille, og i 1979 flyttede de til Ribe. Nu har de et moderne 
anlæg, der sorterer både glas, plast og metal. Kunderne er kommuner og 
erhvervsdrivende i Syddanmark og Midtjylland. Generationsskiftet er i 
gang, og søn og svigerdatter er nu med i firmaet. Aftenkaffen nyder vi et 
sted i det fri efter besøget, så tag tøj med efter vejret. Afgang fra Brugsen 
kl. 18.40. Tilmelding senest søndag 13. august. Pris 50 kr.  
 
Lørdag d. 2. september – Deep Forest Art, Sdr. Ommevej, 6933 Kibæk  
Familieudflugten i Kongeådal Husholdningsforening går i år til Deep Fo-
rest Art. Mange forskellige kunstnere udstiller mange spændende værker i 
naturen. Udstillingen er lavet af mange forskellige materialer med de mest 
utrolige former, kom og se den usædvanlig udstilling. Turen er for medlem-
mers husstand med hjemmeboende børn og evt. børnebørn under 15 år. 
Kongeådal Husholdningsforening giver entré, kaffe og kage. Vi skal køre 
kl. 9.30 fra Brugsen, tag jeres madpakke med til en hyggelig dag. Tilmel-
ding til Grethe senest 19. august. Gratis  
 
Høstgudstjeneste søndag d. 1. oktober i Vilslev kirke  
Kongeådal Husholdningsforening pynter op.  
 
Torsdag d. 5. oktober Kl. 19 i Ribe 
Vi besøger Wood Upp Akustikpaneler, Industrivej 59, Ribe. En ung virk-
somhed opstartet i 2016 af lokale unge mennesker. De har i løbet af de få år 
mangedoblet deres omsætning og også antallet af medarbejdere. De sælger 
i det meste af Europa og har afdelinger i flere andre lande. Firmaet er for 
nyligt blevet årets nye erhvervsnavn i Esbjerg Kommune. Fælles afgang fra 
brugsen kl. 18.40. Tilmelding senest søndag 1. oktober. Pris 50 kr. 
 
Onsdag d. 29. november kl. 19.00 i Åhuset 
Juleværksted med Linda Christensen - Kom og tilbring nogle hyggelige 
timer i Åhuset med inspiration til fine juledekorationer eller adventskranse. 
Medbring selv materialer, pynt og værktøj, som du skal bruge! Der vil være 
lidt forskelligt grønt til fri afbenyttelse, og evt. et lille udvalg af lys, stål-
tråd, halmkranse & ler, som man kan tilkøbe. Vi byder på æbleskiver og 
gløgg. Max 30 personer. Tilmelding senest 22. november. Pris 75 kr. 

Kongeådal Husholdningsforening 
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sletdet.redbarnet.dk 
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ØKONOMI 
For sidste nummer af sognebladet 
er der af frivillige bidrag indkom-
met 867 kr.! Paula Andersen har 
løbende samlet penge ind og sendt 
dem til KBA’s konto. 
 
Der blev trykt 125 stk. + 10 ekstra, 
fordi der var efterspørgsel på bladet 
i Brugsen. De første 125 stk. blev 
trykt ved Eilif Fogh Pedersen 
(Løkkeshaves Kopicenter), og de 
kostede 15 kr. pr. stk. – de 10 eks-
tra blev trykt ved Holger Brørup, 
og kvaliteten var væsentlig bedre.  
 
For derfor at få bedre kvalitet af 
trykningen af sognebladet, har jeg 
besluttet, at Holger Brørup fra 
Bramming trykker forårsnummeret. 
Det kommer til at koste 20 kr. pr. 
stk. I alt vil forårsnummeret derfor 
koste 2.400 kr. for 125 stk. 
 
Et tredje trykkeri har jeg også ind-
hentet pris fra. Det er Kongeå Print 
og Design, og de skal have 16-17 
kr. pr. stk. sogneblad. (Det er dem, 
der også laver kirkebladet). Kongeå 
Print og Design får lov til at trykke 
sommer-nummeret, og derved får 
vi et sammenligningsgrundlag. Så 
kan vi jo fremover se, hvad vi øn-
sker. 
  
STØT SOGNEBLADET 
Foreningerne betaler årligt 500 
kr. i støtte til sognebladet. Bidrag 
indbetales på KBA’s konto: reg.nr.: 

Foreningernes fællesmøde om sognekalender og sogneblad 

5971 konto: 8002757 eller på mo-
bile pay til 448316. Kasserer Sanne 
Lønborg holder styr på pengene 
  
SOGNEKALENDER 
Alle kan tilgå sognekalenderen, 
men linket er for lang til at skrive 
her. Man kan få linket tilsendt af 
mig. Rettelser sendes til mig. 
  
FORENINGERNES FÆLLES-
MØDE OM SOGNEKALENDE-
REN 
 
Vi har førhen holdt kalendermøde, 
men det er gået lidt i stå. Derfor 
inviteres I i stedet for til et fælles-
møde for alle foreninger i Vilslev-
Jedsted, hvor vi med udgangspunkt 
i sognekalenderen kigger både bag-
ud og fremad.  
 
Mødet afholdes tirsdag den 6. juni i 
Vilslevkonfirmandstue kl. 19-21, 
og der serveres kaffe og te. Tilmel-
ding til mig senest på dagen kl. 12.  
  
Forårshilsener,  
Ole Witte Madsen 
om@km.dk, tlf. 25 89 41 90 
 

https://www.google.com/url?q=http://reg.nr&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw0phR_x7-OiD46Hy_eeMjn1
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Vinteren er overstået, vi er 
ved at vågne op til et nyt og 
forhåbentligt godt vinår. Det 
første arbejde i vinmarken 
bliver den årlige beskæring, 
et møjsommeligt men også 
spændende arbejde der skal 
gøres år efter år.  

 

Det er her man skaber grund-
laget for årets druehøst, hvad 
angår mængde og kvalitet, 
derfor er det et meget vigtigt 
stykke arbejde.  

 

Når knopperne springer ud i 
starten af maj, skulle vi ger-
ne være fri for nattefrost, da 
den kan være ødelæggende 
for sæsonen og reducere 
høstudbyttet med op til 90 
procent, så vi krydser igen i 
år fingre for, at det ikke sker.  

Nogle har sikret sig mod denne ødelæggelse med et vandingssystem, der 
dækker skuddene med is ved hjælp af forstøvet vand. Er de pakket ind i is, 
bliver der max -1 grad i knoppen, og det kan den lige nøjagtig tåle.  

I maj tapper vi også normalt høsten fra sidste års årgang, det er altid spæn-
dende hvad det er endt ud med. Den kan I smage til vores næste lille lokale 
vinfestival i sommeren 2024. 

Karl Johan Bendorff 

Kongeåens Vinavler Laug 
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Fastelavn 2023  
 
Så fik vi holdt faste-
lavnsfest i privat pas-
ningsordning. Dejligt 
med så mange foræl-
dre der havde lyst til 
lige at tage fri en for-
middag for at holde 
fastelavn sammen med 
os. 
 
Vi havde besøg af 19 
forældre og 13 børn. 
Vi fejrede fastelavn 
med at slå katten af 
tønden og derefter fik 
vi kaffe / the, faste-
lavnsbollerne og mini 
muffins. Vi hyggede 
fra kl. 9.00 - 11.00 
hvor nogle børn tog 
med forældrene hjem. 
 
 
Dejligt med så meget opbakning til vores arrangementer. 
 
Bente & Lone har ledige pladser hen over sommeren, så hvis I ønsker en 
plads, da kontakt dem gerne. 
 
Mange hilsner fra  
Bente Held, tlf. 50528606 
Lone Christensen, tlf. 50750015 
Pernille Poulsen, tlf. 224465750 

Nyt fra privat pasningsordning 
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Den 1. februar afholdt vi vores årli-
ge generalforsamling. Her var der 
genvalg over hele linjen og ved et 
senere konstitueringsmøde, blev 
der ingen ændringer på bestyrelses-
posterne.  
 
Så Arne fortsætter som formand, 
Aase som næstformand og sekretær 
og kassererjobbet tager Kaj sig og-
så af fremover. Øvrige i bestyrelsen 
er Svend Erik, Sonja, Sinne og In-
geborg. 
 
Efter nogle velbesøgte arrangemen-
ter - dog er der plads til flere om 
eftermiddagen - er vi klar med 
sommerens program. 
 
Første arrangement bliver onsdag 
den 24. maj, hvor vi besøger Jed-
sted Mølle Dambrug.  
 
Indkørsel sker fra Vilslevvej. Vi 
mødes kl. 14, hvorefter vi får en 
rundvisning på 1½-2 timer. Kaffe/
te og kage sørger vi selvfølgelig 
også for at I får. Maks. 25 deltage-
re. 
 
I år tager vi på 2 udflugter. Den 
første bliver tirsdag den 20. juni til 
Oksbøl og Esbjerg. 
 
I 2018 besøgte vi Tirpitz-museet og 
sidste år Frøslevlejren, så som en 
forlængelse af disse besøger vi i år 
det nye FLUGT-museum, der er 
bygget i Oksbøl. Efter formidda-
gens besøg gør vi holdt ved Billum 

Sommerarrangementer i Vilslev og Omegns Seniorklub 

Kro, hvor vi kan nyde en lækker 
frokostbuffet. 
 
Så går turen til Esbjerg, hvor vi får 
en spændende guidet rundtur på 
Esbjerg Havn. 
 
Hjemkomst sidst på eftermiddagen. 
 
Tirsdag den 18. juli kl. 18.30 er der 
mulighed for at få sig rørt lidt. Da 
står den på petanque, stigegolf og 
krolf i Byparken, Vestergade i 
Gredstedbro. Maks. ca. 25 deltage-
re. I skal selvfølgelig heller ikke 
snydes for kaffe og kage m.m. den-
ne aften. 
 
Vores årlige besøg hos Sinne i 
Havhuset (Kanalstien 30) ved Ribe 
Kammersluse bliver mandag den 7. 
august. Vi mødes kl. 19. Er der 
nogle der cykler derud, er der af-
gang fra Dagli‘Brugsen Gredsted-
bro kl. 18.15. Maks. 25 deltagere. 
 
Nærmere info om bl.a. tilmelding 
til arrangementerne står i sommer-
programmet som bliver omdelt til 
alle medlemmer og ved opslag ved 
Dagli‘Brugsen Kongeådal og Gred-
stedbro. 
 
Kontakt gerne Arne 3087 6589 så-
fremt I har spørgsmål om arrange-
menterne eller forslag til nye emner 
vi skal tage op. 
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Så nærmer vi os vores næste arrangement. Tidligere har vi afholdt vores 
årlige loppemarked sidst august start september, det er nu flyttet til foråret, 
nemlig lørdag den 20. maj. Egentlig har vi en del lopper på lager, usolgte 
fra sidste år, men vi er meget interesseret i at få nogle nye. Har i noget der 
kan sælges i gerne vil af med, så kontakt mig på 41315262  hvis det er stør-
re ting, ellers kan det stilles om i skuret bag Brugsen.  
 
Vores hobbyudstilling afholdes i år i forsamlingshuset lørdag – søndag den 
4.-5. november, mere om det når tiden nærmer sig. 

  
Med venlig hilsen 

Karl Johan Bendorff 

Støtteforeningen for Vilslev Forsamlingshus 
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Traditionen tro afholder vi kirkegårdsvandring den sidste mandag i august, 
(28. august) hvor vi mødes på kirkegården kl. 19 og beser de udvalgte grav-
steder, hvorefter vi går over i konfirmandstuen til kaffebord og hører om de 
personer, som gravstenene vidner tavst om. Personer, som engang var le-
vende medlemmer af sognet eller på anden måde er kommet til Vilslev kir-
kegård.  
 
I år skal vi høre om følgende:  
1. Signe og Graves Frøsig 
2. Else og Henning Frøsig 
3. Tove og Hallen Hansen 
4. Niels Peter Mogensen 
5. Mie og Enevold Mogensen 
6. Meta og Laurids Madsen 
7. Jens Poulsen - Anita 
8. Graves Eskesen 
9. Martin Eskesen 
10. Martin Tykgård Eskesen 
11. Malvine og Markus Laugesen 
12. Gine og Jens Laugesen 
13. Maren og Enevold Kristensen 
14. Magdalene og Mikael Kristensen 
15. Charlotte Kristensen 
16. Tove Kristensen 
17. Agnes og Enevold Kristensen  
18. Mikael Kristensen 
19. Martin Iversen  
20. Inger og Aage Iversen 
21. Karsten Højgaard Jensen   
 
Vi vil meget gerne høre pårørende og andre fortælle, så vi kan få de gode 
minder og erindringer frem. Alle er velkomne.  
 
Man kan kontakte Helge Kristensen eller Ole Witte Madsen for spørgsmål 
eller mere information.  
 
Helge: 24 43 77 76, egely@live.dk, Ole: 25 89 41 90, om@km.dk  

Kirkegårdsvandring 
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Kontakter i sognet 

DagliBrugsen Kongeådal 
Klaus Thuesen, uddeler 
75 43 10 03, 03366@coop.dk   

Jedsted Grandelaug  
Ivan Binger 
20 15 03 97, binger@bbsyd.dk  

Kongeåens Vinavler Laug 
Karl Johan Bendorff,  
thrane-bendorff@mail.tele.dk 

Kongeådal Borger- og Aktivitetsfor-
ening (KBA) + Kongeådal Sportsfor-
ening (KSF) 

Marianne Kømler 
21 76 97 20, marianne@koemler.dk  

Kongeådal Husholdningsforening 
Else Kruse 
41 28 77 11, elsesigkruse@gmail.com  

Kongeådal Rideklub (KÅR) 
Ditte Hansen, tlf. 53 31 24 72 
dittedehansen@gmail.com  

Lokalhistorisk Arkiv  
Stig Hegn 
51 96 64 73, stighegn@bbsyd.dk 

Nørkleklubben i Åhuset 
Pernille Poulsen, tlf. 22 46 57 50 
pernillejensen_@hotmail.com 

Sognepræst i Vilslev Kirke 
Ole Witte Madsen  
25 89 41 90, om@km.dk  

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

Vilslev forsamlingshus (formand) 
Kirsten Blom 
24 80 49 92, k.blom@pc.dk  

Vilslev forsamlingshus (udlejning) Kim Hansen, 7543 1571  

Vilslev-kokken 
Preben Mortensen og Jens Sørensen 
vilslevkokken@gmail.com  

Vilslev Kroketklub 
Lauritz Lauritzen  
la@lahjortlund.dk  

Vilslev Menighedsråd 
  

Arne Kruse 
20 14 21 99, ak@kruse-form.dk  

Vilslev og Omegns Seniorklub 
Arne Lauritzen 
30 87 65 89, arnelau@mail.dk 

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

