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KIRKEN

KIRKEN
De 9 læsninger og Lucia

Nytårsgudstjeneste

Fastelavn i kirke og forsamlingshus

3. søndag i advent, den 13. december holder vi Julens 9 Læsninger og Luciaoptog i Eltang kirke kl.
15.00. Denne søndag tager vi forskud på julen med
en gudstjeneste, hvor Kirkekoret går Luciaoptog
og Julens 9 Læsninger bliver læst af børn og voksne i sognene. Ni læsninger der fortæller historien
om Jesu fødsel og om den første jul. Mellem læsningerne smug-starter vi på julens salmer med en
blanding af kor og fællessalmer.
Efter gudstjenesten er der kaffe mv. i Kirkehuset.

Som vanligt tyvstarter vi med nytåret i kirken, og
holder nytårsgudstjeneste allerede nytårsaftensdag, hvor der er gudstjeneste i Eltang kirke kl.
15.00. Det bliver en kort – og forhåbentlig både
hyggelig og festlig - gudstjeneste, som slutter i våbenhuset, hvor menighedsrådet vil byde på champagne og kransekage, mens vi ønsker hinanden et
godt nytår, inden turen igen går hjem til Dronningens nytårstale og aftenens begivenheder.

Efter en pause sidste år genoptager vi nu traditionen!
Søndag den 7. februar er der fastelavnsgudstjeneste kl. 14.00 i Sdr. Vilstrup kirke, hvor alle er
velkomne til at møde udklædte op. Det bliver en
gudstjeneste mest for børn, men alle er naturligvis
hjertelig velkomne – også meget gerne udklædte.
Efter gudstjenesten er der fastelavnsfest med tøndeslagning, kaffe og præmier for bedste udklædning i Sdr. Vilstrup Forsamlingshus.

Vi synger julen ud
Søndag den 27. december synger vi julen ud med
en lidt anderledes gudstjeneste i Sdr.Vilstrup kirke
kl. 10.30. Der er så mange dejlige julesalmer, at slet
ikke kan nå at synge dem alle i løbet af decembers
gudstjenester. Det vil vi råde bod på ved at samles
og synge nogle af de salmer, som vi ikke fik med.
Der vil derudover blive sat ”ønske-kasser” op i
begge kirkers våbenhuse i december måned, således at enhver kan komme med ønsker til, hvilke
salmer, man særligt gerne vil synge denne dag.
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Gospel
Gospelworkshop i Eltang Kirke søndag d. 24. januar fra kl. 10.00
Gospelgudstjeneste i Eltang Kirke søndag d. 24.
januar kl. 16.00
Vi gentager succesen og har igen inviteret Ole
Jørgensen til at lede os igennem en dag med sang
og hyggeligt samvær. Han vil på sin egne humørfyldte måde lære os en række gospelsange/ arrangementer.
Det er for alle, uanset hvor meget sangerfaring
man har. Kom og vær med og få en herlig dag fyldt
med glæde og sang. Menighedsrådet byder på
frokost.
Dagen foregår igen i år i samarbejde med kirkerne
i Almind og Viuf.
Vi slutter dagen af med at synge til Gospelgudstjenesten, som er for alle.

Sangaftener

Nørkleklubben

I vinterhalvåret er der sangaftener i Sdr.Vilstrup
kirke torsdagene den 3. december, 4. februar, 10.
marts og 7.april. Det er som altid kl. 19.30 – 21.00.
Her skal man ikke have nogen forudsætninger blot have lyst til en hyggelig aften i kirken, hvor
vi mødes om at synge dejlige sange og salmer fra
salmebogen og højskolesangbogen – og hvad vi
ellers kan finde på af gode sager.
Jo flere vi er, jo sjovere bliver det – så kom og vær
med.

Nørkleklubben er godt i gang igen. Vi mødes i Kirkehuset den 1. og 3. tirsdag i hver måned fra kl. 19
– 21, så det er bare om at finde hæklenålene, brodersaksen, strikkepindene eller andre nørklerier
frem og møde op. Alle nørklere er velkomne. Hver
gang - eller bare når tiden og lysten tillader det
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SOGNET

EVGIF

Vedr. booking af pavillonerne
bag skolen

Knivklubben

Såfremt det ønskes at anvende pavillonerne inden
for normal skoletid, som er mandag-torsdag indtil kl. 17:00 og fredag indtil kl. 16:00, kan skolens
personale kontaktes på skolens hovednummer:
79797850

Have på Eltang Skole og Børnehave.
Stort økologisk havebrug er det ikke. Men en fin
lille økologisk have har børnehavebørn og skoleelever etableret i et lunt hjørne bag ved skolen.
Ernst hjalp os med hestemøg, elever og personale
havde haveredskaber med, og nogle fine mandage i foråret tog haven form.
Afgrøderne er blevet brugt til mange ting. Man
kunne gå forbi og nuppe sig en radise.
Børnehave og SFO har bagt squashkager og spist
kartofler. Madkundskabsholdet har anvendt kartofler, løg, squash og blancheret bønner til fryseren. Det eneste, der gik galt for os, var, at larverne
kom før os og spiste vores flotte grønkål.
Næste år er der planer om en udvidelse med
blomster og bærbuske. Haveredskaber har vi bare
ikke så mange af, så hvis der er nogen, som har
ubrugte redskaber stående i udhuset, aftager vi
meget gerne.
Karin Eriksen
Eltang Skole og Børnehave.
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”Bag for en sag” i Eltang Børnehave
og SFO
Børnene i børnehave og SFO havde travlt i dagene
op til efterårsferien. De bagte og dekorerede en
masse flotte kager, og det var ikke til dem selv. De
deltog i et projekt, som ”Børns vilkår” har taget
initiativ til.
Børnene bagte og pyntede, lavede plakater og
prisskilte med stort engagement.
Fredag den 9. oktober oprandt dagen, hvor butikken skulle etableres, og flot så det ud, da alle
kagerne var på plads, og børnene stod klar til at
sælge. Kunderne var begejstrede, og alt blev udsolgt. Da kassen blev talt op var der 3500kr, som
blev sendt til Børns Vilkår, der anvender de indsamlede beløb til ”Børnetelefonen”
Personalet takker alle de mange sponsorer, der
har ydet bidrag og donereret ingredienser til kagerne.
Personalet i børnehave og SFO

Så skal der igen laves skæfter til knivene. Så har
du en smule snilde, lidt tålmodighed og fri ca. 8 –
10 onsdage? Så er muligheden der. Lav din egen
helt unikke kniv sammen med nogle andre tossede
mænd og kvinder. Onsdag den 6. januar 2016 kl.
19.00 på Eltang Skole i sløjdlokalet, mødes vi første gang. Hvis du ikke har en klinge ser vi på mulighederne, og får bestilt en, der netop passer til
din ide til en kniv. Den er hjemme 2. onsdag, hvor
du kan gå i gang, efter egen ide eller med hjælp
fra de andre deltagere. Klinge skal du selv betale,
men de fleste øvrige materialer er tilgængelige og
med i prisen, der er 250 kr. Det hele skulle gerne
ende med en formentlig dekorativ og anvendelig
kniv med skede efter endt kursus. Der er gode lærerkræfter i form af Kim Lorenzen, der hellere end
gerne lærer fra sig. Knivklubben har efterhånden
nogle år på bagen, og det er rasende gemytligt. Så
måske er det lige noget for dig.

Julemotion i EVGIF
tirsdag den 29. december kl. 17-19:
Julen nærmer sig, og julen er ofte sammenhængende med masser af dejlig julemad og godter.
Julemad og godter i rigelige mængder kan udløse
behovet for Julemotion.
Så derfor gentager vi succesen fra sidste år med
Julemotion i EVGIF, tirsdag den 29.december kl.
17-19 i gymnastiksalen på skolen.
Vi håber at se rigtig mange (m/k), der vil være med
til at tage udfordringen op med os andre i styrke,
kondition, motorik og måske lidt koreografi.....
Undervejs byder vi også på en lille pause med
hygge der indebærer en lille forfriskning.
Deltagelse er gratis og vi hører gerne fra dig om du
deltager, enten på tilmeldingsliste i omklædningsrummet eller på sms til Bente, tlf. 31310514.
Glæder os til at se alle jer motionsglade jule-mennesker !
Mange hilsner
Lisa - Fitness & Bente - step, EVGIF

December - Marts 2015/16 ·

5

GUDSTJENESTER

KALENDER

Dato

Dag

Eltang

Sdr. Vilstrup

December:

6.december

2.s.i advent

-

10.30

13.december

3.s. i advent

15.00 - De 9 læsninger + Lucia +
kaffe

20.december

4.s.i advent

-

-

24.december

juleaften

14.30

16.00

25.december

juledag

10.30

-

26.december

2.juledag

-

-

27.december

julesøndag

-

10.30
Synd julen ud

31. december

Nytårsaftens

15.00 - Champagne og kransekage

-

Tirsdag d. 1.		
Sdr.Vilstrup Borgerforening: banko i Forsamlingshuset
Onsdag d 2.	
kl. 19.00 Lilballe Borgerforening: Andespil og amerikansk lotteri
Torsdag d. 3.	
kl. 19.00 Sangaften i Sdr.Vilstrup kirke
Søndag d. 13.	
kl. 15.00 De 9 læsninger og Luciaoptog i Eltang kirke
Søndag d. 13.	
kl. 14.00 Lilballe Borgerforening: Juletræsfest for børn og deres forældre
				– tilmelding
Lørdag d. 19.
Sdr.Vilstrup Borgerforening: Juletræsfest for børn i Forsamlingshuset
Torsdag d. 24.	
kl. 14.30 Julegudstjeneste i Eltang kirke
Torsdag d. 24.	
kl. 16.00 Julegudstjeneste i Sdr.Vilstrup kirke
Søndag d. 27.	
kl. 10.30 Syng julen ud i Sdr.Vilstrup kirke
Tirsdag d. 29.	
kl. 17.-19 EVGIF: Julevent for Fitness og Step i skolens gymnastiksal
Torsdag d. 31.	
kl. 15.00 Nytårsaftensgudstjeneste med champagne og kransekage i Eltang kirke

1. januar

Nytårsdag

-

-

3. januar

H3kg

-

10.30

10.januar

1.s.e.H3kg

-

-

17. januar

s.s.e.H3kg

10.30

-

24.januar

Septuagesima

16.00
Gospelgudstjeneste

-

31.januar

Seksagesima

-

10.30

7.februar

Fastelavn

-

14.00 Fastelavnsgudstjeneste

14.februar

1.s.i fasten

10.30

-

21.februar

2.s.i fasten

-

-

28.februar

3.s.i fasten

-

10.30

2016
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Januar
Onsdag d. 6.	
Fredag d 8.	
Torsdag d. 14.	
Søndag d. 24.	
Søndag d. 24.	
Mandag d. 25

kl 19
kl. 18.00
kl. 19.00
kl 10.00
kl. 16.00
kl. 19.30

EVGIF: Opstart i Knivklubben i skolens sløjdlokale
Lilballe Borgerforening: Nytårskur med fællesspisning – tilmelding
Menighedsrådsmøde i Kirkehuset
Gospelworkshop i Eltang Kirke
Gospelgudstjeneste i Eltang kirke
Borgermøde i Kirkehuset om Lokalplan, stier og Naturpark Lillebælt

kl. 19.30
kl. 14.00
kl. 17.00
kl. 19.00

Sangaften i Sdr.Vilstrup kirke
Fastelavn i Sdr.Vilstrup kirke og Forsamlingshus
Lilballe Borgerforening: Virksomhedsbesøg – tilmelding
Menighedsrådsmøde i Kirkehuset

Februar
Torsdag d. 4.	
Søndag d. 7.	
Onsdag d. 17.	
Torsdag d. 25.	
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SDR. VILSTRUP BF
Banko
Sdr. Vilstrup Borgerforening afholder i år bankospil tirsdag den 17. november, den 24. november
samt den 1. december i Sdr. Vilstrup forsamlingshus. Banko starter kl. 19:00. Kom og vær med til
nogle hyggelige aftner, med stor kampgejst blandt
folk og spændende gaver som præmier.
Lørdag den 19. december afholdes der juletræsfest for børn i Sdr. Vilstrup forsamlingshus. Endelig
program for dette kommer i Borgerforeningens
kommende månedsblad.
Borgerforeningen afholdt bagagerumsmarkedet
sidst i august, som blev pænt besøgt af udstillere
og gæster.
Årets høstfest blev afholdt sammen med Eltangog Lilballe borgerforeninger i Lilballe forsamlingshus.

Borgerforeningen i
Sdr. Vilstrup
ønsker alle en
glædelig jul
og godt nytår.
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ELTANG BF
Borgermøde om natur,
vækst og fremtid.
Vi indbyder alle til orienterings- og debatmøde om
Eltang-områdets rolle på fremtidens landkort. Kolding Kommunes By- og Udviklingsafd. vil fortælle
om lokalplanen for det nye byområde, en anden
vil fremlægge et kort over forslag til stiforløb og
vandreruter, og dertil vil en repræsentant fra Naturpark Lillebælt orientere om Eltangs plads i dette
store projekt. Vel mødt i Eltang Kirkehus, mandag
18. januar, kl. 19.30.

ELTANG BORGERFORENING
Projekt Birkemosen indviet
Vejret var strålende, og mange mennesker mødt
frem til. En enkelt gravemaskine var ladt tilbage
for at flytte de sidste skovlfulde jord, så vandet fra
bækken kunne tage sine nye slyngninger i besiddelse. Borgmesteren holdt tale, og Søren Bloch
også, og børnene satte åleyngel ud i det nye vandløb. Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen
nåede også frem, inden mørket og disen lagde sig
over mosen. En stor og vist nok også dyr projektfase har nået sin foreløbige afslutning og nu er det
bare at vente og se tiden an, og naturen vil indrette
sig, vandet stige og synke alt efter årstid og regn,
fuglene vil sikkert synes godt om det, og havørrederne vil komme svømmende tilbage for at gyde
deres æg på strygene.
Det er i tiden frem over, vi skal nyde godt af vandløbenes nye slyngninger. Derfor vil kommunen
også bevare den lille plads hen ad Birkemosevej
og lade bordbænkesættene stå og i øvrigt sørge
for oversigt- og infotavler. Og dertil arbejdes der
ihærdigt på at lette adgangen til naturen ved at
skabe gangbare passager på tværs af mosen, så
eleverne fra skolen kan udforske området, og gående såvel som kommende lodsejere kan få lettere
ved at komme helt tæt på mosens hemmeligheder.
Jesper Hyldahl
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LILBALLE BORGERFORENING

SPEJDERNE

Træværket er blevet malet

Juletræsfest

Start som spejderleder

Det var efterhånden ved at være længe siden,
og træværket trængte til en gang maling. En god
indsats over flere aftener, og huset står igen i flot
stand. Tak til alle for hjælpen.

Som noget nyt afholder Lilballe Forsamlingshus og
Borgerforening juletræsfest for børnene og deres
forældre
Søndag den 13. december 2015 kl. 14.00 i forsamlingshuset
Vi håber at se nogle børn og deres forældre fra de
øvrige områder i sognet!
Der vil være juletræ og julehygge, og måske kommer julemanden med en slikpose og saftevand til
børnene.

I foråret blev jeg en tirsdag aften hos bævernes spejdermøde kontaktet af Houens Odde
grupperådet,som spurgte om jeg ville have lyst til
at starte som spejderleder hos dem. Efter lidt snak
frem og tilbage tænkte jeg, at det måtte jeg hellere
tage hjem og tænke over et par dage.

De sidste brædder blev malet efter det var blevet
mørkt.

Tilmelding nødvendig på amandalassen@hotmail.
com eller 22500171 senest 7. december 2015.
Glögg og æbleskiver, kaffe og te sælges.

Andespil og amerikansk lotteri

Nytårskur 2016

Lilballe Forsamlingshus og Borgerforening afholder traditionen tro andespil
Onsdag den 2. december 2015 kl. 19.00
Vi spiller andespil om juleænder, og bestyrelsen
sørger for fine gevinster både til banko og til amerikansk lotteri.
Glögg og æbleskiver, kaffe, øl og vand sælges.
Kom og støt forsamlingshuset og mød naboer og
venner.

Vi mødes til smørebrød og hygge. Det er en god
start på det nye år at ønske hinanden godt nytår
og sige tak for det gamle.
Fredag den 8. januar 2016 kl. 18.00 i forsamlingshuset. Tilmelding og bestilling af individuelt udvalgte
smørrebrød hos Bettina på 50949064 – eller på den
bestillingsseddel, der bliver delt rundt i jeres postkasser senest den 5. januar 2016.

Virksomhedsbesøg
Reserver datoen den 17. februar 2016.
Vi planlægger som sædvanlig et virksomhedsbesøg i lokalområdet. Nærmere information og tilmelding følger.
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Derhjemme havde jeg lidt skrupler. Hvad nu hvis
de bider? Går det ud over alt det andet jeg alligevel
ikke når? Hvad siger mine egne unger til at jeg nu
også skal være med til deres fritidsaktiviteter?
Sarah (ja, det er så min kone) og jeg gik så og snakkede et par dage og ret hurtigt kunne jeg mærke,
at det måtte jeg hellere forsøge mig med. Mest af
alt fordi jeg tænkte det kunne være fedt at komme
ud af mine vante roller og prøve kræfter med at
arbejde med andre børn og unge mennesker, ud
over mine egne.
Nu når beslutningen så var taget, dukkede de
næste spørgsmål op. Hvad kunne jeg bidrage
med hos sådan en spejdergruppe? Synge kan jeg
jo ikke, men jeg er til gengæld enorm hurtig til at
blive forpustet ved løb. Heldigvis har jeg fundet ud
af, at ingen af delene er vigtige for at blive spejderleder. Intet andet end lysten til at være lige dér
sammen med ungerne og lære dem en ting eller
to om de emner vi lige har på tapetet den aften.
Jeg havde heller ingen tidligere erfaring med spejderarbejdet, som jeg kunne drage nytte af og min
forudsætning for at starte var sådan set kun, at jeg
elsker at lave bål og være i naturen.

Både de voksne og børnene har taget rigtig godt
imod mig. Der er ingen som har bidt mig og heller
ingen som har stjålet min madpakke. Faktisk har
alle været rigtig søde og alle vil gerne bidrage med
deres erfaringer. Specielt det at arbejde med ulveungerne har givet mig en hel masse oplevelser
som jeg tager med hjem og kan give videre til familien. Vi er f.eks. derhjemme blevet meget bedre
til at binde bålstativer så de ikke hele tiden falder
sammen.
Ledergruppen og grupperådet I Houens Odde
gruppen har også været super søde til at tage
imod mig og er alle nogle fantastiske mennesker
som gør rigtig meget for børnene i gruppen.
Nu har jeg så været i gang et stykke tid. Og der er
stadig ingen der har bidt mig, det tager jeg som
noget positivt :-) Og så lige en lille opfordring, hvis
der nu sidder nogle derude og tænker de godt
kunne tænke sig at hjælpe til hos spejdergruppen,
så kan jeg kun anbefale at man gør noget ved det.
Vi kan nemlig altid bruge flere voksne og helt sikkert flere børn.
Ralf Bach. Ulveleder.

Efter et par uger startede jeg så op som hjælper
hos ulvene hvor jeg resten af sæsonen skulle
hjælpe til og ikke mindst lære en hel masse om
at være spejder, inden jeg sådan for alvor skulle
kastes ind i ilden og selv stå for planlægningen af
en aften.
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VEJVISER
Kirke:
- Sognepræst Christine Alexandersson
tlf. 75 56 51 27, cal@km.dk

Sogn:
Sdr. Vilstrup Borgerforening
Erik Justesen, tlf. 75 56 25 89

- Organist Dorthe Kodal, tlf. 61 79 13 23

Eltang Borgerforening
Jesper Hyldahl, tlf. 75 56 51 30, jhy@km.dk

- Kirkesanger Palle Hahne, tlf. 75 54 16 08
- Graver Eltang, Kjeld Kristensen, tlf. 75 56 51 23

Eltang skole og børnehave Formand for bestyrelsen:
Grethe Bloch, tlf. 22676376, gsbloch@ofir.dk

- Graver Sdr.Vilstrup, Berit Olesen, tlf. 75 56 25 89
- Menighedsrådsformand
Ernst Gamst Nielsen, tlf. 75 56 51 24,
hulskovvej72@mail.dk
- Kirkeværge
Niels Peter Holmskov Mathiesen, tlf. 50 99 80 23
npm@munck-forsyning.dk
Find os på:

www.fællessiden.dk

Lilballe Forsamlingshus og Borgerforening
Generel kontakt: info@lilballe.dk
Susanne Wind: susannewind90@gmail.com
Udlejning: forsamlingshus@lilballe.dk
EVGIF
Søren Bloch: gsbloch@ofir.dk
KFUM-spejderne
Ulla Jacobsen, tlf. 75 56 53 97

og

fællessiden.dk

Næste ”Fællessiden.dk” udkommer:
1. marts 2016
Deadline for indlevering af stof:
15. januar 2016 (sendes til cal@km.dk)
I redaktionen af dette nummer
Susanne Wind, Tanja Steenholt, Erik Dengsø,
Jesper Hyldahl, Sanne Thomsen, Søren Harding,
Christine Alexandersson (ansv.)
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