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KIRKEN KIRKEN

Din kirke
Jeg fik i påsken lyst til at skrive et indlæg til Fæl-
lessiden, fordi vi i vores sogne har en næsten 
uudnyttet resurse som jeg vil gøre opmærksom 
på- nemlig vores kirker og det de tilbyder .

Nåja tænker mange så, kirkerne har jo været der i 
hundredevis af år . Og de er der når jeg skal bruge 
dem .

Det er også rigtigt, men de tilbyder også noget vi i 
tiden alle kan bruge lidt af, nemlig en time med ro 
som kan bruges som noget så moderne som mind-
fuldness . Man kan sidde en time og tænke over, 
hvad man ellers ikke har tid til at tænke over i en 
travl hverdag .

Hvis man ikke kun har brug for en helle i hverda-
gen, får man jo også så meget andet . Man får en 
indsigt i vores kristne tro og dermed vores kristne 
kultur, som er en nødvendighed hvis man skal del-
tage i den allestedsnærværende debat om terror, 
flygtninge og Islam . Man har brug for selv at have 
et fundament i vores kristne kultur, hvis man vil 
deltage konstruktivt i debatten .  

Det er jo ikke sikkert man tror på- eller er enig i 
det præsten siger . Derfor skal man ikke undlade 
at give sig selv den mulighed der er for at opleve 
f .eks . Storslåede sang og musik oplevelser, med 
solo eller korsang, af og til kaffe eller ost og vin 
i våbenhuset, med hyggeligt samvær til følge . 
Sangaftner med kaffe og kage . Eller til nytår cham-
pagne og kransekage i det nye kirkehus hvor der 
også holdes foredrag .

Næste chance for at opleve det hele er på søndag .  
Kim Lorenzen.

Nutidens og fremtidens kirke
Vi har to pragtfulde kirker i Eltang og Sdr .Vilstrup 
og vi har et skønt nyt Kirkehus – kort sagt: Vi har 
alle tiders rammer om et spændende og mangfol-
digt liv . Vi har en masse muligheder i vores sogne, 
men vi har også muligheden for ingenting . Kirken 
er ikke noget uden sin menighed . Sådan har det al-
tid været, men det er blevet mere synligt nu . Kirken 
er ikke nemlig ikke en så stor naturlighed, som den 
var for ganske få år siden . Nu tales der åbent om, 
at det skal være lettere at lægge sogne sammen 
og måske endda lukke kirker, hvor der er få eller 
ligefrem ingen til gudstjeneste . Måske skal det 
ikke engang være op til det lokale menighedsråd 
at beslutte en sammenlægning eller lukning, men 
det skal måske være et led længere oppe i syste-
met - folk, der ikke har følelser i klemme .

Tanken går desværre hurtigt til vore dejlige kir-
ker . De er virkelig elsket, men desværre er folks 
anvendelse af kirken ikke på højde med deres 
kærlighed til stedet, og antallet af kirkegængere 
går desværre lige så stille den forkerte vej . Sådan 
er det vist mange steder, men kan det fortsætte 
sådan med de kirkepolitiske strømninger, der er 
netop nu?  

Vi har et menighedsråd, som I kan være stolte af 
– det er arbejdsomt, visionært og repræsenterer 
med sin mangfoldighed en stor del af sognets be-
boere . Det har de sidste fire år arbejdet sig igen-
nem både byggeriet af Kirkehuset samt diverse 
renoveringer, nye overenskomster med de ansatte 
samt alt det løse af praktisk art for at få kirken til 
at fungere . 

Samtidig har de været gode til at stoppe op midt 
i det praktiske og spørge sig selv: Men hvorfor 
gør vi det her? Hvor skal vi hen? Ved menigheds-
rådsmøderne har vi spændende diskussioner om 
anderledes gudstjenester og andre spændende 
tiltag, der måske kunne få flere i tale… måske 
endda også dig! Og jeg sidder ofte som præst med 
en glæde over at mærke den store kærlighed til 
sogn og kirke, som rådet har .
Desværre vælger en del af vores nuværende me-
nighedsråd at stoppe som medlemmer i år, hvor vi 
har valg til menighedsråd . Der er derfor brug for at 
nogle nye melder sig på banen til at overtage de 
spændende og udfordrende opgaver .
    Vi er nemlig stadigvæk på vej . Vi skal stadig-
væk stille os spørgsmålene: Hvad skal der ske 
fremover? Hvor skal vi satse? Hvad skal der lige 
foregå? Hvor skal vi som kirke bevæge os hen? 
Hvad skal vi satse på, så kirken bliver en stærk 
medspiller i sognet?  

Der er længe til november, hvor det nye menig-
hedsråd skal sammensættes… men tiden har det 
med at flyve af sted . Så jeg vil gerne allerede nu 
give dig den udfordring: Overvej om det er dig, der 
skal være med til at forme nutidens og fremtidens 
kirke i Eltang og Sdr .Vilstrup .
Vi har brug for hinanden!

Christine Alexandersson

Sankt Hans fest torsdag 23/6 kl 18
Vi mødes på Fælle-
den ved Pavillonen . 
Bestyrelsen sørger 
for at grillen er klar 
kl . 18 . Medbring je-
res eget til grillen 
og tilbehør . Hvis det 
er tørvejr, spiser vi 
ude, så husk evt . 
varmt tøj, hynde og 
tæppe . Drikkevarer 
kan medbringes . Øl, 
vand og kaffe sælges . 
Bålet tændes kl . 20 .30 . Alle er velkomne .
 
Hjertestarter ved forsamlingshuset
Der er sat en hjertestarter op uden for forsam-
lingshuset som er tilgængelig for alle i nød . Den 
er betalt af lokale sponsorer med en kæmpe hjælp 
fra foreningen Kunsten at redde liv, og der fulgte 
endda et kursus med for dem der havde lyst . Tak 
til alle sponsorerne for de flotte bidrag, man kan 
se den samlede liste af givere på fællessiden .dk .

Bestyrelsen er konstitueret
…og vi har fordelt opgaverne imellem os på føl-
gende vis:

• Formand: Tanja
• Kasserer: Kirsten
• Udlejning: Amanda
• Rengøring: Bettina
• Redaktion og Landsbyforum: Lasse

LILBALLE BORGERF.
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Juni
Lørdag d . 4 . 10 .00-14 .00 Bagagerumsmarked på Fælleden i Sdr .Vilstrup  
Søndag d . 5 . kl . 19 .00  Eltang Borgerforening . Grundlovsvandring . 
     Mødested ved skolen   
Lørdag d . 18 . kl . 13 .00  Store Legedag på skolens sportsplads
23 . juni  kl . 18 .00  Sankt Hans ved Eltang skole
23 . juni  18 .00                        Sankt Hans på Fælleden i Sdr .Vilstrup
23 . juni    Sankt Hans ved Spejderhytten på Skibdrætvej
23 . juni            kl . 18 .00  Sankt Hans ved Lilballe Forsamlingshus

GUDSTJENESTER

Dato Dag Eltang Sdr.Vilstrup

5 .juni 2 .s .e .trinitatis - 10 .30

12 .juni 3 .s .e .trinitatis 10 .30 -

19 .juni 4 .s .e .trinitatis - -

26 . juni 5 .s .e .trinitatis 10 .30 -

3 .juli 6 .s .e .trinitatis - -

10 .juli 7 .s .e .trinitatis - -

17 .juli 8 .s .s .trinitatis - -

24 .juli 9 .s .e .trinitatis - -

31 .juli 10 .s .e .trinitatis - 10 .30

7 .august 11 .s .e .trinitatis 10 .30 -

14 .august 12 .s .e .trinitatis - 10 .30 

21 .august 13 .s .e .trinitatis 10 .30 -
28 .august 14 .s .e .trinitatis 10 .30 Konfirmandindskrivning -

-

ELTANG BORGERFORENING

Naturvandring Grundlovsdag
Igen i år gentages vores traditionsrige vandring ud 
i den smukke natur omkring Eltang . Denne gang 
i retningen mod øst, ud i engene langs åen helt 
indtil strygene ved Gudsø Mølle . Udgangspunkt er 
Eltang Skole med de største udfordringer på vejen 
ud, mens vi går langs vejene hjemad . Evt . kan det 
arrangeres sådan, at der sættes biler til rådighed i 
Gudsø, så de trætte blandt os kan nyde hjemturen 
sådan .

Vel tilbage i Eltang, sørges der for velfortjente for-
friskninger, kaffe og kage .
Mødetid og –sted: søndag, 5 . juni, kl . 19 .00 ved El-
tang Skole og Børnehave . 
Vel mødt

Skt. Hans i Eltang
Skt . Hans aften, torsdag, 23 . juni, kl 18 .00 er der 
fællesspisning og bål ved pavillonerne bag Eltang 
Skole . Vi tænder grillen op og man kan grille sin 
medbragte mad og sammen nyde bålet og synge 
de foreskrevne midsommersange .

Tre-For og fjernvarme
Aftegningerne til den kommende udstykning i El-
tang skrider frem . Foreningsbestyrelsen har været 
til møde med kommunen, bl .a . om ideer til betin-
gelser for fælleshus i området . Man kunne også 
fortælle, at Tre-For planlægger at forsyne området 
med fjernvarme . Hvis der er interesse for det, er 
det oplagt, at resten af Eltang – i hvert fald syd for 
jernbanen, med mindre der kan føres rør under ba-
nen – i samme omgang får tilbud om fjernvarme . 
Så måske skulle de, der påtænker at investere i 
nyt fyringssystem, derfor tøve en kende, indtil en 
forhandling med Tre-For har fundet sted .  
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SOGNET

Store legedag 2016
Kom til en hyggelig og sjov eftermiddag på sports-
pladsen ved skolen den 18 . Juni kl 13 . 
Om du er til hoppeborg, havetraktor, ringridning el-
ler bare en kold øl i solen så mød op og nyd STORE 
LEGEDAG . 
Bydysten vil blive genoplivet i år som rundbold, 
så få lavet et hold så vi kan finde en vinder af by-
dysten 2016 .

Store legedagsudvalget

Sogneudflugt til Harzen 
og Wittenberg
2017 er jubilæumsår . Da er det 500 år siden Mar-
tin Luther i 1517 slog sine 95 teser mod pavekir-
kens afladshandel op på kirkedøren i Wittenberg 
og dermed satte reformationen i gang . Det kunne 
man oplagt fejre med en udflugt til Tyskland og et 
besøg i Wittenberg og andre Luther-steder . 
Men Tyskland byder også på andet, nemlig smuk 
natur, og hvorfor ikke udnytte det ved samme lej-
lighed? Så her er hvad vi tænker: 

• at vi i Kristi Himmelfartsdagene 25 .-28 . maj 2017 
indlogerer os på hotel i Harzen, og enten kører 
derned i egne biler eller med bus; 

• at vi enten fredag eller lørdag arrangerer en fæl-
les heldagsudflugt med bus til Wittenberg, Erfurt, 
Wartburg eller andre Luther-steder (Arr .: Menig-
hedsrådet)

• at man de øvrige dage kan tage på udflugter, 
vandre og cykle i Harzen, opleve naturen og se 
sporene efter det delte Tyskland

Kan der skabes tilslutning til en sådan udflugt? 
De, der er interesseret, må meget gerne give en 
tilbagemelding med oplysninger om, hvor mange I 
er, om det er alle dage fra torsdag til søndag, om I 
kører i egen bil eller vil foretrække bus . 

Så vil vi forsøge at danne et overblik, arrangere 
det praktiske, finde dækning for nogle af udgif-
terne og komme frem til den mest favorable pris .
Det er endnu ikke ment til en tilmelding, men blot 
en uforpligtende tilkendegivelse .

Søren Harding (sorenharding@gmail.com) og 
Christine Alexandersson (cal@km.dk) 

SOGNET SDR. VILSTRUP BORGERF.

Eltang skole giver tilbage
Fredagen før påske, deltog de 120 elever på 
Eltang skole og Børnehave i Rynkebyløbet, børn 
løber for børn . 
Eleverne på Eltang skole, har hver især haft kræft 
tæt inde på livet på hver deres måde, både blandt 
venner samt familie . Som en motivationsfaktor, er 
det eleverne selv, der skal finde sponsorer, som 
tør vædde med eleverne om hvor mange gange, 
de kan løbe ruten på ca . 5 km . 
Da vejret ikke helt var med os denne dag, løb de 
fleste elever kun ruten en gang på ca . 5 km . Dog 
har dette ikke sat en stopper for indsamlingen . 

Med stor opbakning fra både elever og forældre, 
løb eleverne over 17 .000 kr . ind til Børnecancerfon-
den, og flere kommer til . I gennemsnit, har hvert 
barn nu indsamlet over 140 kr .

”Det er så stort, at så mange forældre og elever 
støtter op . Selvom vi er en lille skole, kan man vir-
kelig mærke sammenholdet . Jeg er stolt af mine 
elever og deres forældre, for den store opbak-
ning”, fortæller Jeanne Bergmansen, idrætslærer 
ved Eltang skole og Børnehave .
Årets resultat er i øvrigt rekord . Sidste år blev der 
kun samlet 4000 kr . ind . 
”Det siger noget om det engagement både børn og 
forældre har lagt i projektet, så forventningerne til 
næste år er allerede rekordhøje” slutter Jeanne 
Bergmansen . 

Efter generalforsamlingen i januar 
ser Borgerforeningens bestyrelse således ud:

 Formand Erik Justesen 
 Hulskovvej 35
                     Tlf . 75562589 - 28357318
 E-mail: ejbo@profibermail .dk 
 
Næstformand    Erik Bygvraa Dengsø 
 Sdr . Vilstrupvej 72
 Tlf . 28603841
 Email: ja-de@ja-de .dk                  
 
Kasserer             Lars Chr. Thomsen
 Kæret 40
 Tlf . 75561703 -72583345
 E-mail: lct@sport .dk
 
Sekretær            Anna Husted Jakobsen
 Sdr . Vilstrup Skovvej 6
 Tlf . 26826706
                            Email: anhuja@hotmail .com
 
Musik                Susanne Pedersen
 Sdr . Vilstrupvej 65
                           Tlf . 75562536 - 24264329
 E-mail: allansanne@live .dk  

        
PR Irene Rosenberg
 Sdr . Vilstrupvej 157
 Tlf . 26240073
 E-mail: farmor .rosenberg@gmail .com

 Udlejning Gitte Nielsen
 Sdr . Vilstrupvej 88
 Tlf . 75564768
 Email: htn .gitte@nielsen .mail .dk
 

Arrangementer
Lørdag d . 4 . juni er der bagagerumsmarked på 
fælleden fra kl . 10 – 14

Tilmelding til Susanne på 24264329 eller allan-
sanne@live .dk

D . 23 . juni fejrer vi Skt . Hansaften på fælleden . 
For dem, som har lyst, er der fællesspisning  
kl . 18 .00 . Bålet tændes kl . 19 .30
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Kirke:
- Sognepræst Christine Alexandersson
   tlf . 75 56 51 27, cal@km .dk

- Organist Dorthe Kodal, tlf . 61 79 13 23

- Kirkesanger Palle Hahne, tlf . 75 54 16 08

- Graver Eltang, Kjeld Kristensen, tlf . 75 56 51 23

- 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

og
 fællessiden.dk

VEJVISER

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

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

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

Lilballe Forsamlingshus og Borgerforening
Generel kontakt: info@lilballe .dk
Udlejning: forsamlingshus@lilballe .dk

EVGIF
Søren Bloch: gsbloch@ofir .dk

KFUM-spejderne
Kimmie Eskelund, tlf . 22 59 49 88 

Udgiver
Menighedsråd og 
Foreninger i Eltang, 
Sdr .Vilstrup og Lilballe

Tryk
TRYKKERIET .net
Vamdrup

Grafisk Design
TRYKKERIET .net

Næste ”Fællessiden .dk” udkommer: 
1. september 2016

Deadline for indlevering af stof:
15. juli 2016 (sendes til cal@km.dk)

I redaktionen af dette nummer
Lisbeth Fønsskov, Jesper Hyldahl, 
Christine Alexandersson (ansv .)


