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SOGNET
Om udbringning af Fællessiden.dk
Det er en glæde med vores nye blad, og redaktionen får mange positive tilbagemeldinger. Formålet
er uændret at knytte foreninger og organisationer
mest muligt sammen. Bladet er - sammen med
hjemmesiden - stadig et nyt tiltag, som fortsat er
ved at finde sin rette form. Forslag til forbedringer
modtages derfor med megen taknemmelighed.
Både hjemmeside og blad beror på frivillig indsats,
og det skal være overkommeligt. Jo flere der har
lyst at bidrage des bedre, dels med skrevne indlæg, dels med temaer, som vi bør omtale i bladet,
men som redaktionen måske har glemt, fordi vi
ikke kan huske og vide alt.
Alle i Eltang og Sdr. Vilstrup sogne har den luksus
at få bladet omdelt til postkassen. Andre kan erhverve sig bladet på skolen, i kirkerne eller hos
Købmand Leif eller konsultere www.fællessiden.
dk, hvor det ligger som pdf. Også omdelingen
baserer sig på frivilligt initiativ, og de forskellige
foreninger har hver sin postrute. Da vi skiftes til
at omdele, kan det ske, at vi ikke får kommunikeret helt præcist ud, til hvilke adresser bladet skal
omdeles, og derfor vil nogle måske opleve at få to
blade, mens andre slet ingen får. Vi tilstræber at
undgå fejl, men helt fejlfrie bliver vi sikkert ikke.
Meddel derfor redaktionen, hvis du ikke får bladet.
Det skal gerne ligge i postkassen inden den 1. i
den måned, det udkommer. Så kan vi rette fejlen.
God læselyst
Redaktionen

Knivklubben
starter igen efter nytår d. 3/1 og ca. 8 torsdage
frem
tilmelding til:
Kjeld: 75 56 51 23
Kim: 75 56 59 14 / 23 33 88 64
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Sognet
Store Legedag 2013
- nye kræfter skal til!
Store Legedag har været afholdt hvert år siden
starten af 80´erne på nær et enkelt år. En dag med
samvær og gratis forlystelser var en god idé, der
med tiden er blevet holdt i hævd, og som år for år
har fået foreninger og private til at samarbejde for
at Store Legedag kunne blive til noget.
For to år siden blev der dannet et uafhængigt “Store Legedags-udvalg”. Der blev sat ting i system,
lavet opgavelister, og flere opgaver blev delt ud til
foreningerne i området.
På redaktionsmødet for Fællesbladet her i oktober, blev der orienteret om, at alle nuværende
fire medlemmer i udvalget stopper. Der skal nye
kræfter til!
Udvalget arbejder bl.a. med koordineringen af
opgaver, indkøb og program. Der ud over er det
udvalget, der står for kontakten til foreninger og
personer, der hjælper til med afholdelse af dagen.
Har du lyst til at sætte dit præg på Store Legedag
2013?
Om det er dig som privatperson, jer som forening
eller institution der “overtager” styringen af Store
Legedag, må tiden vise, men har du eller I lyst til
at sætte præg på Store Legedag, så kontakt en fra
Store Legedags-udvalget inden den 1. januar 2013
og hør nærmere.
Vi, i det nuværende udvalg, håber, at der er nogle,
der vil overtage koordineringen og afholdelsen
af Store Legedag, og holder i starten af januar et
“overdragelses”-møde med det nye udvalg.

Store Legedags-Udvalget, men mest af alt har det
været morsomt og givtigt.
Vi håber, at det nye engagerede udvalg vil få lige
så mange sjove timer i det frivillige arbejde med
Store Legedag, som vi har haft.
Venlig hilsen
Jørn Dahl Blomstrøm
Lisbeth Fønsskov Jensen
Tina Dannevang
Anne-Sophie Daugaard-Hansen

Renovering af legeplads
Ved hjælp fra frivillige forældre, lykkedes det at
udføre renovering af vores legeplads ved Eltang
skole og børnehave.
Vi havde nogle hyggelige aftener, og snakken gik,
alt i mens der blev udført et fantastisk godt stykke
arbejde, som nu har forlænget levetiden af legeredskaberne i adskillige år.
Træværket på børnehavens legeplads er malet x 2
og hytten bagved skolen har fået nyt tag.
Gammelt træværk ved blåplads er fjernet osv.
Tusind tak for hjælpen og forplejning.
På fællesbestyrelsens vegne.
Lea Sibuhr Honore

Peter Pan på besøg i Eltang
Torsdag den 4. oktober 2012 har skolen og børnehaven fornemt besøg af Peter Pan og hans venner
i form af 6. klasse, og 4 skønne havfruer fra 4/5.
klasse. Om formiddagen er børnehaven og 0-3.
klasse inviteret til generalprøve, og om aftenen er
4. og 5. klasse, tidligere elever, forældre og bedsteforældre inviteret til festforestilling. En forestilling som vidner om kreativitet, godt sammenhold
og hårdt arbejde af både elever og lærere.
Efter forestillingen puster skuespillere og besøgende ud, slukker tørst og stiller lækkersult i Piratcafeen. En dejlig aften slutter festligt af i gymnastiksalen med folkedans under kyndig vejledning
og specialundervisning af Palle Hahne.
Nicolaj Bloch (Peter Pan) og Nicolai Clausen (rod
og indianer) sidder en uge efter og tænker tilbage
på en god oplevelse. De er enige om, at de begge
er blevet bedre til at stille sig op overfor mange
mennesker. Nicolaj Bloch: ”Jeg synes, vi har fået
et bedre sammenhold i klassen. Det har været en
rigtig god oplevelse. Før kunne jeg ikke lide Peter
Pan, men det kan jeg godt nu”. Nicolai Clausen:
”Det har været en spændende alternativ måde at
lære på. Det har været dejligt hver morgen at have
noget at glæde sig til på vej til skole. Jeg forstår
nu historien bag Peter Pan. Det kunne være sjovt
at prøve igen”. En stor tak for en herlig forestilling.
Charlotte Rottbøll Lauridsen
Forældrerep. i bestyrelsen

Tak for hjælpen og opbakningen til Store Legedag
de forgangne år.
Dette gælder både privatpersoner, lokale foreninger samt Eltang Skole og Børnehave, der har været med til afholdelse af Store Legedag.
Det har til tider været hårdt arbejde at være med i
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KIRKEN

Kirken
Nyt menighedsråd tiltræder pr 1.
søndag i advent
Tirsdag den 11. september blev der afholdt orienterings- og opstillingsmøde på Eltang skole
til det kommende menighedsråd. På mødet blev
der orienteret om menighedsrådets arbejde i de
foregående fire år samt om hvad det forventes, at
rådet kommer til at arbejde med i den kommende
periode.
Ved sidste menighedsrådsvalg blev de to råd for
Eltang og Sdr.Vilstrup lagt sammen til et menighedsråd og denne gang bliver sammenlægningen
komplet, idet antallet af rådsmedlemmer nedsættes fra 8 til fem, således at det passer til sognenes
indbyggertal.
Medlemmerne til rådet blev fundet, uden der
skulle foretages et egentligt valg, idet der alene
blev opstillet en liste. Dermed var de opstillede på
listen valgt til at indgå i det nye menighedsråd.
Menighedsrådet de kommende fire år kommer til
at bestå af:
Ernst Gamst Nielsen
Poul Erik Poulsen
Povl Erik Nielsen
Jørn Blomstrøm
Per Nielsen
Suppleanter er:
Niels Peter Holmskov Mathiesen
Anne Kruse
Det nye menighedsråd konstituerer sig på første
møde i rådet, som skal finde sted inden det nye
kirkeår, der starter den 1. søndag i advent.
Der skal lyde en stor tak til de afgående menighedsrådsmedlemmer, som ikke genopstiller til det
nye menighedsråd. Tak for det gode samarbejde
der har været, når der skulle besluttes såvel store som små ting. Der har været mange ting, der
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skulle tages stilling til i den nu afsluttede periode.
Endnu engang tak til jer for jeres engagement menighedsrådet.
Da menighedsrådet nu kun består af fem medlemmer, er vi afhængige af hjælpende hænder udefra
– det kunne være hjælp til at brygge kaffe til kirkekaffe, stå for maden til en spaghettigudstjeneste,
stille borde op til en sangaften, dele Fællessiden.
dk rundt en gang, hjælpe til ved en kirkefrokost eller lignende. Så hvis du har lyst til at give en hånd
med engang imellem (eller måske blot en enkelt
gang), så giv et praj til præsten eller til en fra menighedsrådet.
Christine Alexandersson

Menighedsrådets klumme
I skrivende stund har vi lige afholdt opstillingsmøde til det kommende menighedsråd i EltangSdr. Vilstrup sogne. Mødet gik rigtig godt, og et nyt
menighedsråd blev valgt for de næste 4 år.
Der ligger store arbejdsopgaver foran det nye menighedsråd i den kommende tid. En af opgaverne
er, at vi skal finde besparelser på vores budget,
som i forvejen er barberet helt ind til benet. Hvordan det skal gøres, bliver en af de store udfordringer for det nye menighedsråd. Vi har nogle ”skal”
opgaver, og disse opgaver skal der findes penge
til.
Det nye menighedsråd vil også arbejde på at få
flere sognebørn til gudstjeneste samt andre arrangementer i vore 2 kirker, også dette bliver en af
de store arbejdsopgaver for det nye menighedsråd. Samtidig med den nye lukkelov i butikkerne
er blevet indført, hvor der må holdes åbent alle
ugens dage, står det nye menighedsråd over for
en meget, meget stor opgave, hvor mange nok vil
gøre deres indkøb på dette tidspunkt.
Vi skal også vælge ny biskop i det nye år. Og der

skal ansættes en ny provst, da Frank Kærgaard går
på pension med årets udgang og flytter til Bornholm for at nyde sit otium.
Vores biskop Niels Henrik Arendt holder i løbet af
foråret. Disse 2 ”valg” bliver, set med mine øjne,
meget spændende. Især vores nye provst, idet det
er den person, vi i menighedsrådet, vil få mest med
at gøre i vores daglige arbejde.
Jeg er meget glad for at arbejde i menighedsrådet,
det har givet mig en stor indsigt i, hvordan kirken
arbejder som en moderne arbejdsplads. Der har
også været en del udfordringer at arbejde med,
disse er blevet løst i samarbejde med de øvrige
medlemmer.
Jeg kan kun sige, at jeg glæder mig til de næste 4
år i menighedsrådet.
Povl Erik Nielsen
Kontaktperson.

Gospel
Gospel gudstjeneste i Eltang Kirke søndag d. 13.
januar kl. 16.00
Gospelworkshop i Eltang Kirke søndag d. 13. januar
kl. 10-17.
Vi gentager succesen fra sidste år og har inviteret
Ole Jørgensen til at lede os igennem dagen. 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.
Vi slutter dagen af med at synge til Gospelgudstjenesten, som er for alle.

”Så synger vi”- Sangaftener i Sdr. Vilstrup Kirke
Torsdag d. 28. februar kl. 19.30 – 21.00
Torsdag d. 21. marts kl. 19.30 – 21.00
Torsdag d.18. april kl. 19.30 – 21.00
Her skal man heller ikke have nogen forudsætninger. Blot have lyst til en hyggelig aften i kirken, hvor
vi mødes om at synge dejlige sange og salmer fra
højskolesangbogen.

De 9 læsninger
3. søndag i advent, den 16. december er holder vi
Julens 9 Læsninger i Eltang kirke kl. 15.00. Denne
søndag tager vi forskud på julen med en gudstjeneste, der ikke som sædvanlig indeholder prædiken og altergang, men hvor ”Julens Ni Læsninger”
i stedet bliver læst af børn og voksne i sognene.
Ni læsninger fra både det gamle og det nye testamente, der tilsammen fortæller historien om Jesu
fødsel og om den første jul. Mellem læsningerne
smug-starter vi på julens salmer med en blanding
af kor, solosang og fællessalmer.
Efter gudstjenesten er der kaffe i våbenhuset.

Vi synger julen ud
Søndag den 30. 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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KIRKEN
Nytårsgudstjeneste
Igen i år tyvstarter vi med nytåret i kirken, og holder nytårsgudstjenesten allerede nytårsaftensdag, hvor der er gudstjeneste i Eltang kirke kl.
15.00. Det bliver en kort – og forhåbentlig 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.
Til nytårsgudstjenesten får vi i år fornøjelsen af
Marie Louise Hahnes skønne tværfløjtespil og kirkekorets herlige sang.

Fastelavn i kirke og forsamlingshus
Søndag den 10. 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 kører vi til Sdr. Vilstrup Forsamlingshus, hvor der, traditionen tro, er fastelavnsfest med tøndeslagning, kaffe og præmier
for bedste udklædning.

Midt i og/eller midt imellem.
Med disse ord vil jeg fortælle om, hvordan vores
slægter har fungeret - også i krisesituationer.
Min farmor blev alene med 9 børn, da min farfar
døde af en blodforgiftning efter en rift fra en rusten
hegnstråd. På 2 dage blev alt vendt op og ned. Fra
at være forsørget blev hun forsørger, fra at være
selvstændig blev hun husvild og fra at være lykkelig vendte hendes lykke til et umenneskeligt slid
for overlevelse.
Dengang fandtes ikke krisehjælp og sociale netværk, man kunne læne sig op ad. Ingen hjælp til
uddannelse, som man i dag tror, kan skabe under-
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EVGIF
værker og løse alle problemer.
Hun var midt i sit livs krise, men samtidig midt
imellem børn, familie og venner. En elskelig og
kærlig mor og for mig farmor, der altid havde tid og
hjælp til overs for andre og gavmildt øste ud af sin
viden og kærlighed.
Hun fik hele børneflokken til at blive til selvstændige og hjælpsomme mennesker, der var i stand
til at give hendes tro og kærlighed til livet videre
til andre.
Næste slægtsled, der har præget min tilværelse,
blev mine og Thomas´ forældre, der begge par
var født i store søskendeflokke. Begge par måtte
bære børn til graven, men i familien stod man klar
til at tage vare om hinanden. Midt i sorgen stod
man midt imellem slægtninge i et ubrydeligt fællesskab, hvor kirken og gravene blev flittigt besøgt.
Nu står vi som arvtagere og budbringere til at give
af den overflod af kærlighed og næstekærlighed,
som blev os til del. Vi har altid været midt i og midt
imellem familie og venner, og har lært af tidligere
slægtsled, at det er bedre at gøre end at spørge,
for kærlighed kan bryde alle forhindringer ned og
løse selv de største problemer.
Må de kommende og nulevende generationer i
vor slægt leve videre på den kærlighed, der gennem vore forfædre blev givet til os, så de nu midt i
deres liv må få lov at opleve at være midt imellem
venner og nær familie - også i krisesituationer.
Inger Margrethe Flensburg

Så er sæsonen kommet godt i gang

Skrot

Så er sæsonen kommet godt i gang. De nye hold
og de nye trænere og hjælpetrænere er kommet
i gang og har haft det rigtigt sjovt med børnene.
Også holdene til de voksne er startet godt. Til
nogle af holdene må vi snart ønske os en større
gymnastiksal. Vi har pladsmangel.

Vores skrotprojekt kører på skinner. Vores 2 containere, som I kan aflevere gammelt jern i, bliver
flittigt fyldt af medlemmer og af beboere i vores
område. Vi vil gerne takke alle jer, som fylder containeren op med skrot. Og…. Bliv endelig ved med
det. Det kommer børnene til gode.

Badminton

Banko

Kunne du tænke dig at spille badminton, så er det
også en mulighed. Der er stadig ledige tider i gymnastiksalen. Tage kontakt til vores formand og hør
om de ledige tider.

Vores årlige tilbagevendende Bankoaftner bliver
selvfølgeligt også afholdt i år. Vi har dog valgt i
år at flytte den ene af aftenerne til den 30. januar
2013. Der er mange bankoaftener i de forskellige
foreninger omkring os i november og december.
Derfor har vi valgt at flytte den ene aften. Den
første aften er den 22. november og den anden er
den 30. januar. Vi mangler stadig flere hjælpere til
banko. Hænder som gerne vil samle gevinster og
præmier sammen. Måtte du selv kunne bidrage
med noget eller vil du gerne jagte gevinster ved
vores sponsorer må du gerne kontakte Christina
Jensen, på tlf. 29453499 eller på lindbaak@hotmail.com.

Søndags sjov for familien
Vi har afprøvet noget nyt i år med at have søndags
sjov for familien om søndagen. Vi havde åben i
gymnastiksalen, så man kunne være aktiv med
sine børn og benytte redskaber og legesager. Dette har dog ikke vist sig at være en succes. Der har
været for få, som dukkede op. Derfor har vi måtte
lukke ned for det.

Volleyball – nye træningstider og ny
spillested
Vi flytter vores træningstid og spillested. Vi har
haft et succesfuldt åbent-hus arrangement i
Lyshøjhallen sammen med Nr. Bjert- Strandhuse
Idrætsforening i september. Dette har givet os
flere henvendelser, og vi har derfor valgt at flytte
vores spillested fra Alminde til Lyshøjhallen. I forbindelse dermed træner vi fremover om tirsdagen
i Lyshøjhallen fra kl. 20.20-22.30. Der er selvfølgelig
stadig plads både til dem, som vil spille for sjov og
for dem, som vil spille turnering og stævner.

God JUL!
Så er det snart jul igen. Derfor vil vi gerne allerede
nu ønske jer alle sammen en rigtig god jul.
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GUDSTJENESTER
Dato
2. december
9. december
16. december
23. december
24. december
25. december
26. december
30. december
31. december

Dag
1.s. i advent
2.s. i advent
3.s. i advent
4. s. i advent
juleaften
juledag
2. juledag
julesøndag
Nytårsaftensdag

Eltang
10.30
15.00
14.30
10.30
-

2013
1. januar
6. januar
13. januar

Nytårsdag
H3kg
1.s.e.h3kg

10.30
16.00

15.00

20.januar
27.januar

s.s.e.h3kg
Septuagesima

9.00

3.februar
10.februar

Seksagesima
Fastelavn

-

17.februar
24. februar

1.s.i fasten
2.s.i fasten

9.00
10.30
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KALENDER
Minikonf kaffe
De 9 læsninger kor
Fløjte

Fløjte

Gospelgudstj.
10.00-17.00
Gospeldag i
Eltang kirke
G Wigh-Poulsen

Sdr.Vilstrup
9.00
16.00
9.00
10.30
-

-

Søndag d. 2.
kl. 10.30
Tirsdag d. 4.
kl. 19.00
			
Onsdag d. 5.
kl. 19.00
			
Søndag d. 16.
kl. 15.00
Lørdag d. 22.	
kl. 10.00-13.00
			
Tirsdag d. 24.
kl. 14.30
Tirsdag d. 24.
kl. 16.00
Søndag d. 30
kl. 10.30
Mandag d. 31.
kl. 15.00

-

Januar

9.00
14.00

HO Tobler

December

-

Ole Jørgensen

Fløjte

Syng julen ud

Marianne Dydal

Lone Vesterdal
Fastelavnsgudstj.

Torsdag d. 3.
Søndag d. 13.
kl. 10.00-17.00
Søndag d. 13.
kl. 16.00
Onsdag d. 16.
kl. 19.00
Torsdag d. 24.
kl. 18.00
			
Onsdag d. 30.

Minikonfirmandafslutning i Eltang kirke
Sdr.Vilstrup Borgerforening:
Julebanko i Forsamlingshuset
Andespil og amerikansk lotteri
i Lilballe Forsamlingshus
De 9 læsninger i Eltang kirke
Sdr.Vilstrup Borgerforening:
Julehygge/børnebanko i Forsamlingshuset
Julegudstjeneste i Eltang kirke
Julegudstjeneste i Sdr.Vilstrup kirke
Vi synger julen ud i Sdr. Vilstrup kirke
Nytårsgudstjeneste i Eltang kirke

Knivklub opstart på Eltang skole
Gospelworkshop i Eltang Kirke
Gospelgudstjeneste i Eltang kirke
Menighedsrådsmøde i præstegården
Sdr.Vilstrup Borgerforening:
Generalforsamling i Forsamlingshuset
EVGIF: Bankospil på skolen

Februar
Søndag
Torsdag
Onsdag
Torsdag

d. 10.
d. 21.
d. 27.
d. 28.

kl. 14.00
kl. 17.00
kl. 19.00
kl. 19.30-21.00

Fastelavn i Sdr.Vilstrup kirke og Forsamlingshus
Lilballe Borgerforening:
Menighedsrådsmøde i præstegården
Sangaften i Sdr.Vilstrup Kirke Virksomhedsbesøg hos Tre-For
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SUFF
SUFF på Stenbjerglejren
Stenbjerglejren dannede i år rammen for SUFFs
årlige opstarts-tur. 33 børn og 5 voksne mødtes
kl. 11, hvor den ”sædvanlige” SUFF-briefing blev
givet. En SUFF-briefing består i at fortælle hvilke
voksne, der er med, hvilke aktiviteter der er, hvad
vi gerne vil at de unge hjælper med til, hvad der
ikke er så heldigt at gøre, og ikke mindst hvordan
vi taler og hjælper hinanden.
Eftermiddagen bød på fri-leg. I små grupper var
alle ude at gå en tur i det pragtfulde område. Der
var hygge og leg i de forskellige soverum og andre
hjalp de voksne i køkkenet. Der var hyggeligt samvær på tværs af alder og køn.
Efter eftermiddagskaffen blev børnene delt op i tre
grupper efter klassetrin. Det var tid til et lille indendørsløb. Første opgave var af historisk karakter, hvor grupperne skulle fortælle hvilken gammel
genstand, der udgjorde det for en moderne genstand. Alle grupperne klarede det umådeligt godt!
Anden opgave var ”kimsleg”. Trods det at gruppestørrelserne var forskellige, klarede alle grupperne det lige godt og huskede næsten alle ting.
Tredje opgave var at lave en sang om SUFF, som
skulle opføres efter aftensmaden.
Knap var aftensmaden, som bestod af Spaghetti
med ”SUFF-sovs”, overstået, før alle børn spurgte
hvornår der var aftenhygge og guf. Men før hygge
kommer gøremål. Alle børn blev derfor kærligt
sendt af sted for at vaske deres egen service af og
gøre deres seng klar til natten.
Og så var der hygge! På vores SUFF-opstartsture
er det ikke tilladt at medbringe slik. Og det er her
bestyrelsen har det største ansvar: Der skal være
guf nok og noget for enhver smag!! Så da alle var
klar, blev der båret skåle, mange skåle, ind med
slik af alle varianter! Og selvom alle tog, hvad de
kunne spise (og måske lidt mere til), så kunne vi i
bestyrelsen igen i år gå i seng med ro i sjælen. Der
var masser af chips og slik tilovers!
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SUFF
Alle grupper opførte med stor begejstring deres
sange om SUFF. Herefter var der ”flødebollespisning med hænderne på ryggen”, hvor bestyrelsen
dog først måtte demonstrere hvorledes det skulle
gøres. Og også her gik alle, børn som voksne, op i
det! Der var endda spekulationer om at visse medlemmer af både bestyrelsen og medlemmer havde
smug-øvet sig hjemme!
Efter en hyggelig aften og børsten tænder blev
alle puttet! Men efterhånden som natten kom
nærmere, blev spisesalen fyldt med børn, madrasser og soveposer! Side om side i hele rummet lå
der sovende drenge og piger - trygge i hinandens
selskab. Og i de resterende soverum lød der grin
og stemmer til over midnat.
Søndag morgen blev der afhentet trætte men
glade børn.
SUFF-bestyrelsen havde en rigtig dejlig tur! Tak
til jer SUFF-unger! Også tak til alle SUFF-forældre
der enten bagte kage, tog brænde eller frugt med
og ikke mindst dem der tog aktiv del i turen! Det er
en fornøjelse at være i en bestyrelse, hvor medlemmernes forældre er så engagerede! Tak for
hjælpen!
På SUFF-bestyrelsens vegne
Anne-Sophie Daugaard-Hansen
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Spejderne

spejderne
lave bue og pil af. Det tredje sted skulle vi lave fisk
og pandekager. Ind i mellem opgaverne, skulle
vi danse. Det var rigtig sjovt, og ærligt talt er det
ikke så tit, man for lov til at se hundrede spejdere
danse.

Spejdernes Lejr 2012
Lørdag d. 21. juli, kl.10.30 stod Houens Odde trop
spejdere på Kolding rutebilstadion, klar til Spejdernes Lejr 2012, som foregik i Holstebro. To af
drengene var taget med lederne til lejren om fredagen, så da vi andre ankom, skulle der bare graves en bålplads og sættes en flagstang op. Efter
fik vi pakket ud, var der lidt tid til at se den store
lejr. Om aftenen skulle de ældste af os til ”Koldinghus”, som var vores kvarters vartegn. Her skulle
vi mødes med andre fra engens kvarterer. Der var
blevet arrangeret nogle lege, så vi kunne lære hinanden at kende.
Søndag morgen blev vi vækket kl.07. Dagen gik
med at få resten af lejren sat op. Der skulle blandt
andet sættes indgangsportal og tørrestativ op.
Tørrestativet var en smart udgave, der kunne
dreje rundt! Om aftenen var der åbningsshow,
med De Sorte Spejdere og Martin Brygmann, der
havde skrevet lejrsangen. Kl. 23 lå vi soveposerne.
Mandag morgen skulle to af grupperne til samme
aktivitet, The Moment. Vi skulle af sted i god tid,
da aktiviteten lå i den anden ende af den kilometer
store lejrplads. Der var tre forskellige opgaver, en
forhindringsbane hvor vi skulle samle puslespilsbrikker. En labyrint hvor vi skulle samle ting til at
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Tirsdag skulle min gruppe til Center Center, som
var en aktivitet inde i Holstebro by. Vi skulle med
bussen derind. (Holstebro havde gratis busser til
alle indbyggere og gæster i lejrugen) Vi startede
med at fare vild i byen, ikke ligefrem god start på
dagen, men til sidst fandt vi nogen, der også skulle
til Center Center. Aktiviteten var praktisk talt et
sted, hvor vi selv kunne vælge, hvad vi havde lyst
til at lave. Der var flere forskellige ting, man kunne
vælge, eller man kunne bare slappe af. Vi fik lavet
flamberede pandekager over bål, som ikke ligefrem smagte så godt, som vi havde regnet med.
Kl. 12 tog vi bussen hjem til lejr pladsen igen. Her
nåede vi en lille pause, før vi skulle til et kreativt
værksted.
Onsdag var en slags fridag. Ingen havde nogen
aktiviteter, så det var den perfekte dag til at slappe lidt af. De fleste var på Torvet og fik kigget lidt
på butikker. Om aftenen var vi blevet inviteret til
lejrbål hos Herkules gruppen, der havde lejr overfor os. Hver af de tre grupper skulle lave en lille
sketch til lejrbålet. De havde også inviteret nogle
norske spejdere, og da Herkules er blå spejdere,
var der lidt af hvert. Nordmændene havde en gammel sangleg, Herkules gruppen lærte os Herkules
sangen og vi havde selv et par sketchs. Hyggelig
aften, og en god måde at møde andre spejdere.
Torsdag var det kvarterets dag, dagen hvor vi
kunne få lov at møde de andre. Vi blev alle delt ud
i grupper med de andre fra kvarteret og skulle så
rundt til forskellige opgaver. Bagefter havde Houmændene, spejderne der yder frivilligt arbejde og

”passer” Houens Odde Spejdercenter, arrangeret
stomp. Om aftenen var der ungdomsfest, med bl.a.
svævebane, gøgler og et band på scenen. Den aften skulle vi ikke selv lave mad.
Fredag var min gruppe til Epic Adventurerace,
hvor vi skulle ud til en militærbase. Vi skulle løse
en opgave før vi kunne tage med bussen, vi fik to
gule spejdere med i vores gruppe, da de var for
mange i deres. På militærbasen kunne vi vælge
mellem fire forskellige opgaver. Vi valgte først Oløb, hvor vi skulle ud til poster der var gemt i en
skov. Det var på tid, og overskred vi tiden, fik vi
minus point. Derefter en forhindringsbane, hvor vi
blandt andet skulle kravle over et reb bundet mellem to træer. En anden forhindring skulle alle fra
gruppen holde en rafte, imens de gik igennem en
lille bane. Hvis man gav slip på raften, skulle man
starte forfra.
Lørdag var alle tre patruljer til Screaphead Challenge, en aktivitet hvor vi skulle bygge en bil af
ragelse og så køre ræs med dem til sidst. Om
aftenen var der afslutningslejrbål, hvor De Sorte
Spejdere igen var værter. Det var et stort underholdningsshow med forskellige konkurrencer på
scenen. Derefter kom Alphabeat og spillede.
Søndag var der hjemtur med bus på programmet.
Alle fra engens kvarterer skulle hjælpe med at
tage ”Koldinghus” ned. Og derefter skulle vi have
vores egne ting pakket sammen, så vi kunne nå
bussen kl. 12. Den store lejr, var den første, hvor
alle spejderkorps i Danmark var samlet. Lejren var
en kæmpe oplevelse for mig og noget af det bedste, jeg har oplevet.
Julia Eltved Bechskov Hansen.
Tropspejder, Houens Odde gruppe

Sdr. Vilstrup
Borgerforening
Nyt fra foreningen
Lørdag d. 26. august var der loppemarked på
”Fælleden” i Sdr.Vilstrup.
Regnen forvoldte os en del problemer, da mange
af loppetingene stod udenfor, men trods det var
vi godt tilfredse med salget. Ikke så mange mennesker som der plejer, men alt i alt en god dag.
Efter høsten var der sædvanen tro høstfest, og
denne blev afholdt i Forsamlingshuset den 6. oktober. God mad og stemning blandt de 40 gæster
som havde valgt at støtte op om høstfesten. En
god aften med sang og hygge.
Vi har julebanko i Forsamlingshuset tirsdag den 4.
december kl. 19.00
Julehygge/børnebanko i Sdr.Vilstrup Forsamlingshus den 22. december fra kl. 10.00 til kl. 13.00.
Hvert barn skal medbringe en pakke til 20,- kr..
Det koster 25,- kr. pr. deltager, som inkluderer
æbleskiver og 1 sodavand.
Kom og gør denne dag hyggelig for byens børn.
Tilmelding sker ved tlf. Kirsten Andersen 75562320
efter kl. 16.00, eller på e-mail
kma@profibermail.dk.
Vedligeholdelse af ”Fælleden” er slut for i år. Tak
til de aktive seniorer, som gennem sommeren har
lagt mange timer med at vedligeholde huset, slået
græs, klippet hæk, og sørget for at holde ukrudtet
nede. Tak til alle.
Borgerforeningen afholder generalforsamling,
torsdag den 24. januar 2013 kl. 18.00 i Sdr.Vilstrup
Forsamlingshus, hvor vi starter med spisning.
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Lilballe Borgerforening
Andespil
Onsdag den 5. december 2012 kl. 19.00 er der andespil og amerikansk lotteri i Lilballe Forsamlingshus. Som altid er der flotte præmier og julehygge
for alle pengene.

Virksomhedsbesøg
Torsdag den 21. februar 2013 besøger vi TRE-FOR
på Kokbjerg 30 til rundvisning. TRE-FOR leverer el
til 133.000 husstande, frisk drikkevand til 46.000
husstande og fjernvarme til 26.000 husstande i
Trekantområdet. Derudover er selskabet en af
Trekantområdets største arbejdspladser. Vi mødes
på TRE-FOR kl. 17.00

Lej Lilballe forsamlingshus til dit
næste arrangement
Der er plads til max ca. 65 personer, men faciliteterne er også velegnede til mindre selskaber på
ca. 30 personer.
I forbindelse med udlejning kan pavillon med grill
og bord-bænke benyttes. Der direkte adgang til
legeplads og boldbane til børnene og barnlige
sjæle.
For udlejning kontakt Jette Jensen på 75 56 13 83
mellem kl. 14.00 og 20.00.
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Eltang Borgerforening
”Birkemosen” – et naturgenopretningsprojekt?
Vi har tidligere omtalt Kolding Kommunes ønske
om at ændre forholdene i Birkemosen. Hovedformålet er at reducere kvælstofudledningen til
Lillebælt. En sidegevinst er en forøgelse af naturværdien og den landskabelige værdi. De ansvarlige biologer ved kommunen kan fortælle,
at projektet nu kan gennemføres og at man kun
mangler de nødvendige forhandlinger med lodsejerne. Til grund for udformningen foreligger en
Rambøll-analyse, der kan ses på www.kolding.
dk (”Lodsejerresumé, Birkemosen”). Rapporten
taler om ”genslyngning” og ”naturgenopretning”.
Alle tilgængelige kort – og de går så langt tilbage
som til 1830 – viser de nuværende vandløbslinjer,
så det må bero på et skøn hvordan naturen så ud,
før åer og bække blev rettet ud og gravet dybere.
Rapporten foreslår en vandstandsstigning på 0,50,8 m., der vil give et vandspejl om vinteren, men
mulighed for afgræsning og høslæt om sommeren. Vandstandsstigningen etableres ved en kombination af genslyngninger af vandløbene, ved at
hæve deres bundniveau, gennem stryg og ved at
afbryde eksisterende dræn. Det kommer som udgangspunkt til at berøre i alt 64,5 ha., de 18,5 ha.
vest for Eltang By, de øvrige 46 øst for. Analysen
fra Rambøll er bevidst om komplikationer ved Eltang By, hvor man sikrer sig mod oversvømmelser
ved anlæg af stryg.
Der vil altså ske store forandringer i landskabet og
naturen, efter at gravemaskinerne igen har forladt
området. Og vi står tilbage med en række ubesvarede spørgsmål. Kan man genoprette vandløbene
til det de var? Hvad sker det ved skybrud og store
mængder regn? Er det realistisk at området græsses af, eller vil det hele springe i pil og krat? Vil
man kunne færdes i området og skal vi satse på at
anlægge stier? Er der gener vi har overset?
Kommunens ansvarlige vil meget gerne komme til

Eltang for at redegøre for projektet, når de kender
det mere præcise omfang. Vi regner med at det
bliver i det tidlige forår. Da vil alle kunne møde op
og stille spørgsmål og måske få svar. Man kan forberede sig ved at læse Rambølls rapport.

Fra rapporten. Bragt med tilladelse fra COWI

Eltang – ”Årets Landsby 2012”?
Vi skrev i forrige nummer af Fællessiden, at vi påtænkte at kandidere til titlen som ”Årets Landsby
2012”. Bestyrelsen har desværre ikke kunne finde
tid og rum til at udfærdige en tilstrækkelig solid
ansøgning og har derfor valgt at lade ansøgningen falde.
Bestyrelsen,
Eltang Borgerforening
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VEJVISER
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

Sogn:
www.fællessiden.dk
www.eltang-skole.kolding.dk
Sdr. Vilstrup Borgerforening
Erik Justesen, tlf. 75 56 25 89

Graver Sdr.Vilstrup, Berit Olesen, tlf. 75 56 25 89

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

Menighedsrådsformand
Ernst Gamst Nielsen, tlf. 75 56 51 24

Lilballe Borgerforening
Susanne Wind: susannewind90@gmail.com

Kirkeværge
Thøger Oxholm, tlf. 75 56 23 87

SUFF:
Anne Sophie Daugaard-Hansen,
phie@mail.tele.dk
EVGIF
Alexander Laning: alexander.laning@rheinzink.dk
KFUM-spejderne: Ulla Jacobsen, tlf. 75 56 53 97
Indre Mission: Christian Schmidt, tlf. 75 56 53 50
Store Legedags-gruppen
Jørn Dahl Blomstrøm: jdb@maxpoulsen.dk,
tlf. 2071 5122

Næste ”Fællessiden.dk” udkommer:
1. marts 2013
Deadline for indlevering af stof:
15. januar 2013
I redaktionen af dette nummer
Erik Justesen, Anne-Sophie Daugaard-Hansen,
Dorthe Larsen, Jesper Hyldahl, Mette Blomstrøm,
Lea Honoré, Christine Alexandersson (ansv.)
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