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SOGNET
Knivklubben
Efter nytår går det løs. Så skal der laves skæfter til
knivene. Så har du en smule snilde, lidt tålmodighed og fri ca. 8 – 10 onsdage? Så er muligheden
der, for at lave din egen helt unikke kniv sammen
med nogle andre nørder. Onsdag den 8. januar
2014 kl. 1900 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 næste onsdag,
hvor du kan gå i gang, efter egen ide eller med
hjælp fra de andre deltagere og læreren. Klinge
skal du selv betale, men de fleste øvrige materialer er tilgængelige og med i prisen, der er 250 kr.
Prisen kan ikke helt holdes der, hvis du har ønsker
om at lave et skæfte af eksotiske materialer fra for
længst uddøde dyreracer, såsom mammut pandebrask eller –tænder etc. Så skal læderet frem.
Mindre kan gøre det, (i hvert fald til den første
kniv.) Det hele skulle gerne ende med en formentlig dekorativ og anvendelig kniv med skede efter
endt kursus. Der er gode lærerkræfter til i form af
Kim Lorenzen, der hellere end gerne lærer fra sig.
Knivklubben har efterhånden nogen år på bagen,
og det er rasende gemytligt. Så måske er det lige
noget for dig. Ellers sidder du jo bare foran fjernsynet! Huset på Christianshavn og Olsenbanden har
du jo set. Vel mødt, det fås ikke billigere.
Kim Lorenzen:
20238864 – birkebakke@gmail.com
Kjeld Kristensen:
29271257 – eltangcity@profibermail.dk

Skolefest
Torsdag den 3. oktober var der skolefest på Eltang
skole, hvor eleverne fra 5. og 6. klasse opførte
stykket ”Folk og røvere i Kardemommeby” for forældre, lærere og elever.
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SKOLEFEST: Der var bod, fest, dans, slik, musik,
kage, drengestreger show, limbo, præmier, dansekonkurrence – og som sidst: Hasse-JoshuaJakob-show på scenen.
Joshua og Hasse
Først var der mad oppe i skolekøkkenet. Ca. 25
min. efter var der et godt skuespil, der hed FOLK
OG RØVERE I KARDEMOMMEBY. Efter var der
limbo og fest. Der blev festet igennem. Og til sidst
folkedans. Så er der ikke mere for den 25øre.
Anders og Frederik
5 + 6 kl. lavede Skolekomedie, og den var god pga.
kamelen som var mega fabelagtig god, og man
kunne slet ikke lave stykket uden den :D og pga. at
det var Amalie & Ellen, der var inden i.
Ps. Den er slet ikke skrevet af Amalie & Ellen som
fortjener deres egen pool. (I får ingen autografer)
Amalie og Ellen

SOGNET

KIRKEN

Skolefesten startede med at alle skulle spise mad
fra tante Sofies køkken. Først var der skuespil. Vi
skulle spille Folk og røvere i Kardemommeby. Det
var sjovt at prøve, men det tog lang tid at lære
udenad. Men efter det var der partyyyyyy! Med
slikbod.
Alexander og Jakob

De 9 læsninger

Godt skuespil af 5-6 kl. og en sjov kamel og svineri
til sidst da konfettirørene gik af. Fest og sjov med
SLIK! Men der var ingen konkurrencer
Kamo og Mila var de bedste og sødeste selvfølgelig. Og tante Sofie var skrap!
Marie og Julie/Kamo og Mila og Helene/tante
Sofie.

3. søndag i advent, den 15. december 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.

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 igen i år fornøjelsen af Marie Louise Hahnes skønne tværfløjtespil
og kirkekorets herlige sang.
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KIRKEN
Gospel
Gospel gudstjeneste i Eltang Kirke søndag d. 2.
februar kl. 16.00
Gospelworkshop i Eltang Kirke søndag d. 2. februar fra kl. 10.00.
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 egen 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.

Fastelavn i kirke og forsamlingshus
Søndag den 2. marts 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 faste-
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Sognet
lavnsfest med tøndeslagning, kaffe og præmier for
bedste udklædning.

Nå, hvordan går det med kirken?
I kirken bliver vi målt på hvor mange sjæle der er til
vores ”arrangementer”, det udfordrer alle, der arbejder ved kirken. Gravere, præst og organist m.m.
må arbejde for at være så ”attraktive” som mulige,
menighedsrådene vender vrangen ud af sig selv,
for at finde på tiltag der falder i jeres smag. Sådan
er det stort set over hele landet, og overalt er der
kirker der er lukningstruet pga. faldende besøgs
tal, også hos os.
Hvad laver I?
Det er ikke nogen hemmelighed, at der i de sidste
mange år, er lagt mange kræfter i arbejdet for at
få flere unge kirkegængere. Og jeg tror, at vi kan
sige, at vi har nået et fantastisk resultat, hvor det
bliver svært at overgå os selv.
Når vi holder Kirke for småfolk, BUSK-gudstjenester med spejderne, Halloween-gudstjeneste og
fastelavns-gudstjeneste, arrangementer med skolen og børnehaven kan vi godt sige at vi er en succes. Og ikke overraskende tæller juleaften og høstgudstjenesten også til de dage med højt besøgstal.
Skal vi lave noget nyt?
Kan vi så læne os tilbage, nyde medgangen og
klappe os selv på skuldrene! NEJ vi kan ikke, vi
mangler nogle arrangementer som interesserer
dig som er 45+.
Kunne du tænke dig at vi holdte nogle arrangementer der omhandlede følgende:
•
De mange traditioner i kirken.
•
Kirken som bygværk.
•
Hvordan virker et orgel.
Eller skal vi ind på meget dybere ting som f.eks.
•
Hvordan plejes parlivet?

KIRKEN
KIRKEN
•
•
•

Hvad betyder det at tro?
Hvad står der i biblen?
Wellness i sjælen?

At være en del af et lokalsamfund!
Personligt syntes jeg, at fællesskabet er det vigtigste. Det at have samhørighed med andre, og
være en del af noget. Og i den forbindelse ærgrer
det mig, at vi ikke får budt vore tilflyttere ordentligt
velkomme. Vi har mennesker, der flytter ud i vores
små sogne, og vi gør ingenting.
Det er heldigvis ikke viljen der mangler, men blot
ubetænksomhed og et udtryk for at vi lever i hverdage, hvor der er travlt med alle mulige gøremål.
Skal vi holde en række aftner hvor alle foreningerne får lov at præsentere det de nu står for?
”Jamen, har det noget med kirken at gøre?” vil
nogen sikkert spørge. Ja det har noget med alle at
gøre, og det kan vel også kaldes åbenhed og næstekærlighed at tage andre i ”hånden” og få folk
med i et fælleskab.

Udnyt chancen!
Hvis du enten har en ide til et arrangement, eller
du gerne vil være med i noget, men du ved ikke
hvem eller hvordan du skal tage kontakt. Så kan
du benytte muligheden for at ringe eller skrive til
mig på følgende:
Jørn Dahl Blomstrøm
Eltangvej 27
6000 Kolding
Mobil: 2687 7203
Mail: privatjdb@gmail.com

Kirke for småfolk
Torsdag den 6. februar, torsdag den 27. marts og
torsdag den 8. maj inviterer vi igen til gudstjeneste
for de mindste i Eltang kirke. Alle dage kl. 17.00,
hvor vi mødes for at høre historier og synge sammen. Efter gudstjenesten byder menighedsrådet til
spisning i kirken og våbenhuset. Alle er velkomne,
der behøves ingen tilmelding og det koster ikke
noget.

Hvordan slipper jeg for at være med i noget?
Du lægger bladet fra dig og lader være med at
tage kontakt, lægger dig ind på sofaen igen og
sover videre!
Hvordan kommer jeg med i noget NU?
Vi kan også mødes til sang aften i Sdr. Vilstrup
kirke, her synger vi de sange fra højskolesangbogen og salmebogen, som du ønsker, vi synger. Vi er
ikke et kor, og det er heller ikke os alle, der synger
særligt godt. Vi sidder ned når der synges, og der
snakkes meget, specielt mens der drikkes kaffe eller sodavand og spises kage!
Her er det nemt at komme i kontakt med andre,
og rig mulighed for at undersøge om der foregår
noget i dit lokalmiljø, som du gerne vil være en del
af. Men det kræver selvfølgelig, at du selv tager
det første skridt.
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EVGIF

Musikalske processer i kirkerummet

Så er sæsonen kommet godt i gang

Alle børn fra 3. klasse til 8. klasse inviteres til en
spændende dag i Eltang Kirke søndag d. 27. april
kl. 10.00.
2 konservatorieuddannede vil lede os igennem
dagen, hvor der skal arbejdes med at skabe sin
egen musik og sine egne billeder til kirkerummet.
Dagen afsluttes med en gudstjeneste i kirken om
eftermiddagen.
Kom og vær med. Sæt allerede kryds i kalenderen nu.
Nærmere information komme i næste blad af
Fællesiden.dk

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.

”Så synger vi”
– Sangaftner i Sdr.Vilstrup Kirke
Torsdag d. 23. januar kl. 19.30 – 21.00
Torsdag d. 20. februar kl. 19.30 – 21.00
Torsdag d.20 marts 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.
Vi håber at kunne synge så mange sammen som
muligt. Både ung og gammel, sangerfarne og ikke
sangerfarne. Jo flere vi er, jo sjovere bliver det.
Kom og bak op om sangaftenenerne, hvor vi skal
opleve glæden ved at være sammen og synge.
Dorthe Kodal, organist

Nye trænere
Vi er glad for at have
Søren og Grethe Bloch
tilbage i trænersædet.
De er startet godt med
en hel del børn. Det er
super for foreningen at
vi igen har et troldeungehold med en del børn. Det
tegner godt for fremtiden.
SUFF
I år er SUFF lagt sammen med EVGIF. Vi har fundet
nye og gamle hjælpere, som har meldt sig til udvalget. På trods af den lille årgang i 6. klasse er det
en succes, at der er 30 børn, som kommer til SUFF.
I år har opstartsturen stået på at sove med løverne
i Givskud zoo. Det var en fantastisk oplevelse ikke
kun for børnene, men også for de voksne.
Men også andre oplevelser er værd at fortælle
om. Som en aften hvor der blev malet T-shirts, lavet
bål med snobrød, en tur i Slotsøbadet, Halloweenfest og mange, mange andre sjove oplevelser.
Badminton
I år har vi udlejet banen til 2 hold. Men hvis der
er nogen, som kunne tænke sig et par timer med
badminton, så hører vi gerne fra dig.
Skrot
Vores skrotprojekt kører på skinner. Vores 2 containere, som I kan aflevere gammelt jern i, bliver
flittigt fyld af medlemmerne og af beboere i vores
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EVGIF
område. Vi vil gerne takke jer alle sammen, som
fylder containeren op med skrot. Og… Bliv endelig ved med det. Det kommer børnene til gode.
Banko
Vores årlige tilbagevendende Banko aftner bliver
selvfølgelig også afholdt i år. Når du læser bladet har vi allerede afholdt den første aften, men
mangler jeres opbakning til den 28. november. Vi
glæder os til at se dig til endnu en dejlig aften med
spændende præmier.

Vi skulle starte med at mødes med vores guide
hvor vi fik præsenteret weekendens program. Her
stod vi uden for teltene med vores paraplyer – ikke
just det vejr vi havde bestilt. Men inden vi fik set os
om forsvandt regnen.
Alle børn blev fordelt i de 3 telte og medbragte
madpakker blev spist. Vores 1. besøg skulle have

God JUL!
Så er det snart jul igen. Derfor vil vi gerne allerede
nu ønske jer alle sammen en rigtig god jul.

SUFF opstartstur den 7.-8. september
været ved aberne – men der var sket en fejl –
aberne var blevet lukket ud! Heldigvis kunne vi se
dem udenfor i deres indhegning.
I stedet for at besøge aberne kom vi ind og se til
løverne – det var stort at være så tæt på løverne
der kredsede rundt i deres bur og slikkede sig om
munden. Godt de var spærret inde! Vi fik lov til at
røre ved en udstoppet løvehale og løvefod.
Herefter var der tid til at lege på legepladsen og
spille bold. Snart skulle vi også lave aftensmad –
over bål – Børnene var rigtig gode til at få tændt
bålet og hjælpe med at ordre grøntsager. Vores
Vi er rigtig glade for at SUFF også i år er en realitet. I stedet for at være en selvstændig forening er
vi blevet en del af EVGIF.
Vi startede op med et par ude aftener hvor vi hyggede med fodbold, rundbold, kongespild og bål
hvor vi lavede snobrød.
Snart kom også den længe ventede opstartstur
til Givskud ZOO, hvor vi skulle overnatte i Bomaen
på den afrikanske Savanne.
Første weekend i september drog 24 forventningsfulde børn og voksne af sted til Givskud ZOO.
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madmor Helle havde overblikket og sikrede, at vi
alle fik dejlig mad og blev mætte. Efter aftensmaden var det igen tid til at kommer på den store legeplads. Vi var lidt betænkelige for vi kunne se og
høre lyn og torden i det fjerne. For 2 år siden da
SUFF sidst var i Givskud var der også lyn og torden
og vi håbede bare på, at det ikke ville blive lige så

slemt som dengang – heldigvis drev det over. Kl.
22 var der ro i alle telte – der var trætte børn som
skulle fordøje dagens oplevelser.
Søndag skulle vi tidligt op for at pakke sammen og
gøre rent. Alle hjalp til så kl. 08.30 var vi klar til at
besøge næsehornene. Det var meget imponerende, at komme så tæt på de store dyr. Hunnerne vejer mellem 2-3 tons. Hannen ved vi ikke hvad vejer
for de har ikke en vægt der går højt nok op! Vi fik
alle sammen lov til at fodre hunnerne med gulerødder og vi fik lov til at røre ved dem. De har ca. 10 cm
hud som er meget hård og ru, så de kan beskytte
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sig mod andre dyr på savannen. Det var sjovt at
rører ved dem.
Til sidste skulle de lukkes ud og de ville kun komme
ud hvis vi stod meget stille bag et gitterhegn. Og
var der noget børnene kunne være så var det stille!
Vi kunne konstatere, at næsehorn lugter – de
lugter faktisk rigtigt meget og det samme gjorde vi
efter dette besøg!
Vi sluttede turen af med at kører i biler rund på
de forskellige savanner – ind og ud mellem bøfler,
giraffer og hjorte…
Efter en dejlig weekend var det tid til at vende
næsen hjemad – fyldt med en masse indtryk og
oplevelser.
Til slut vil vi informere om at der stadig er ledige
pladser i SUFF – går man i 3.-6. klasse (ikke nødvendigvis på Eltang Skole) er man velkommen i billedkunstlokalet på Eltang Skole tirsdage kl. 18.3020.30, hvor vi som regel holder til.
Suff Udvalget

Spejderne
Vandretur til Norge
Ghita og Julia fra Houens Odde gruppes KFUMSpejdere har været på en oplevelsesrig vandretur
til Norge med Spejder-Rejser.
Spejder-Rejser er ejet af KFUM-Spejderne i
Danmark, men Spejder-Rejsers ture er åbne for
spejdere fra alle de danske korps. Spejder-Rejser
er et tilbud til dig, der gerne vil ud i verden på spejdermanér.

Vi skulle møde ind i Hirtshals, så med Ghitas far
bag rattet startede vi ud fra Kolding allerede lørdag. Ghita har venner nær Hirtshals, så der blev
rigtig kræset for os ved morgenmaden, før vi skulle
rejse. Nybagte pandekager med blåbær lagde en
god bund og kunne få nervøsiteten lidt i ro, for vi
var mega spændte, på vej til Norge og kl. 11 skulle
vi mødes på havnekajen i Hirtshals med turens 10
andre deltagere.
Vi skulle møde op en time før færgens afgang,
så vi kunne lære hinanden bare lidt at kende med
bl.a. navneleg. Desuden skulle mad, telte, trangia
og andet fælles udstyr fordeles i alle rygsække.
Så var det om bord. Der var 3000 norske fodboldspillere med, de havde været til cup i Danmark, så
færgen var godt fyldt. Efter cirka tre en halv times
sejltur ankom vi til Kristiansand, her skulle vi finde
nogle ting i byen, for at fordrive lidt tid. Så var der
omstigning til bus, en 4 timers lang bustur, og vi var
fremme i Stavanger. Klokken er cirka kl. 23:30 og vi
nåede det sidste tog til Marieho, hvor vi skulle sove
i en baghave. Dørene, i toget, ville ikke åbne, så vi

kom med en station længere, end vi skulle. Derefter går vi igennem en byggeplads, før vi endeligt
kommer til baghaven, vi skal sove i.
På turens første hele dag blev vi vækket kl. 8 (det
seneste på hele turen). Endnu en færgetur og vi var
fremme i Lysebotn, hvor vi vandrede op i ca. 800
meters højde, vi gik i skyer, det er en meget sjov
fornemmelse. Vi brugte ca. fire timer for at komme
op på bjerget. Fandt en fåremark og slog telte op
for natten.
Om aftenen havde vi vores første lejrbål, og det
var hyggeligt. Vi havde rigtigt svært ved at sove på
grund af fårenes brægen og ringen fra klokker fårene har om halsen.
Kjerag bolten var næste mål. Vandreturen derop
var det mega hård, og hvis man kiggede for meget
ned, kunne man blive mega bange. Det var en personlig grænse flere af os overskred, men til sidst
kunne vi klare det nogenlunde.
Et af turens højdepunkter er at komme ud på
klippen i 1000 meter. Hverken Ghita eller jeg kom
helt ud på stenen, men bare det at vi rent faktisk
var kommet derop var helt fantastisk.
På vejen ned fra Kjerag bolten begyndte det at
regne, så det blev glat og mere farligt at gå på klipperne. Risikoen for at glide og falde blev større. Vi
brugte derfor mange kræfter til at lade være med
at falde. Det var meningen, vi skulle helt ned fra
bjerget, men fordi vi havde brugt så mange kræfter
overnattede vi på en fåremark endnu en nat. Fordi
vi ikke gik helt ned af bjerget, tillod vi os at tage
en tur ind på restauranten, hvor vi fik varmen, med
et spil røvhul og varm kakao. Da vi havde lejrbål
hyggede vi os rigtig meget. Alle var trætte så efter
lejrbål gik vi på hovedet i seng.
Turen ned fra fåremarken til Lysebotn gik noget
hurtigere end opturen, vi klare det på halvanden
time. Fremme i Lysebotn pakkede vi teltene ud for
at tørre dem. Vi har lidt fritid, så vi får ladet mobil op, spiser, hygger, tar fodbad, massage, andre
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spiser is/slik og andre igen skriver dagbog. Da
vi endelig kom med færgen tog det en time at
sejle til Bakken, hvor vi skal hen. Da vi kommet
frem og færgen er sejlet, er der kun en vej for
os, op, op, op. Vi går stille og roligt op til denne
gang en rimelig flad fåremark, slår telte op og
henter vand. Vi holder lejrbål på en klippe med
nærmest ingen træer, det var nok den smukkeste udsigt vi har oplevet fra en lejrbålsplads.
Næste dag vandrer vi mod Preikestolen. Vi
går igennem skov næsten hele vejen, lige udover et sted hvor der pludseligt er et stykke helt
bart klippe, som deltagerne med højdeskræk har
nogen problemer med. Turen gennem skoven er
varm og fugtig, og vi bliver alle hurtigt trætte.
Det sidste stykke splitter vi os op, så nogen af
drengene går i forvejen for at finde en lejrplads.
Det ender med, at vi slår lejrplads på en klippetop, så vi er nødt til at være lidt kreative med
opsætningen af teltene.
Så er det dagen kommet hvor vi skal op til
Preikestolen, og vi er alle spændte. Fra at møde
en enkelt vandrer eller se et par mennesker de
foregående dage i fjeldene, er det pludseligt
mærkeligt at stien er fuld af mennesker. Ghita og
en af de andre piger har skader, men vi kommer
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alle sammen op og se Preikestolen. Udsigten er
helt fantastisk. Turen ned går godt, der er sang
hele vejen.
Bus og siden færge og vi er retur i Stavanger. Denne gang skal vi overnatte på en campingplads, en ret stor en af slagsen. Efter vi har
sat telte op får vi alle bademønter og nyder et
tiltrængt bad.
Næste dag går vi til Stavanger og ”springer”
på bussen til Kristianssand. I Kristiansand overnatter vi igen på campingplads, en lille, der ligger med direkte adgang til vandet, og vi bader i
det kolde men friske fjordvand. Næste morgen
er det op kl. 05, og mens nogle pakker telte mv.
sendes Ghita og Louise, der har skader på fod
og knæ, i en taxa til havnekajen. Ghita og Louise
står klar med morgenmad, da vi andre når frem
til fods.
Efter en dejlig uge i Norges fjelde ventede forældre på kajen, og vi spredtes rundt i Danmark
igen. Turen var fantastisk, og helt klart noget vi
aldrig glemmer.
Julia Bechskov

KALENDER
Dato
1. december
8. december
15. december
22. december
24. december
25. december
26. december
29. 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 De 9 læsninger
16.00
9.00
15.00

Sdr.Vilstrup
16.00
14.30
10.30
-

2014
1. januar
5. januar
12. januar
19. januar
26. januar
2. februar

Nytårsdag
H3kg
1. s. e. H3kg
2. s. e. H3kg
3. s. e. H3kg
4. s. e. H3kg

10.30
-

9. februar
16. februar
23. februar
2. marts

S. s. e. H3kg
Septuagesima
Seksagesima
Fastelavn

10.30
10.30
10-17 Gospeldag
16.00 Gospelgudstjeneste
10.30
-

December
Torsdag d. 5.	
Søndag d. 15.	
Tirsdag d. 24.	
Tirsdag d. 24.	
Tirsdag d. 31.	

10.30
14.00 Fastelavn i Kirke
og forsamlingshus

Kl. 19.30-21.00
Kl. 15.00
Kl. 14.30
Kl. 16.00
Kl. 15.00

Sangaften i Sdr. Vilstrup kirke
De 9 læsninger i Eltang kirke
Julegudstjeneste i Sdr. Vilstrup kirke
Julegudstjeneste i Eltang kirke
Nytårsaftensgudstjeneste i Eltang kirke m. champagne

Kl. 19.00
Kl. 19.00
Kl. 19.30-21.00

Knivklub opstart på Eltang skole
Menighedsrådsmøde i præstegården
Sangaften i Sdr. Vilstrup kirke

Kl. 10.00-16.00
Kl. 16.00
Kl. 19.00
Kl. 17.00
Kl. 18.00
Kl. 18.00

Gospelworkshop i Eltang kirke
Gospelgudstjeneste i Eltang kirke
Menighedsrådsmøde i præstegården
Kirke for småfolk i Eltang kirke
Sangaften i Sdr. Vilstrup kirke
Eltang borgerforening: Karneval i Sdr. Vilstrup Forsamlingshus

Januar
Onsdag d. 8.	
Torsdag d. 9.
Torsdag d. 23.	

Februar
Søndag d. 2.	
Søndag d. 2.	
Onsdag d. 5.	
Torsdag d. 6.	
Torsdag d. 20.	
Lørdag d. 22.	
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Eltang borgerforening

Vejviser

Karneval 2014

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
- Kirkeværge
Niels Peter Holmskov Mathiesen, tlf. 50 99 80 23
npm@munck-forsyning.dk

Påfugl, bjørn, sumobryder, bamse og kylling, cowboy og prinsesse.
Find kostumerne frem! Prøv dem af inden fastelavn. Kom som den du altid har haft lyst til at være.
Der er KARNEVAL i Sdr. Vilstrup Forsamlingshus
lørdag, 22. februar kl. 18.30
Vi sørger for dejlig mad og god musik. Øl, vin og
andre drikkevarer kan købes.
Og ikke nok med det: Det er masser af præmier
- for bedste udklædning, mest fantasifulde, mest
besværlige, bedste par/gruppe, den sjoveste, grimmeste, den kedeligste, og den bedste forklædning
Pris: 150, - kr.
Tilmelding og betaling inden 15. februar 2014
på mail (jhyldahl@mail-online.dk), eller blot ved at
betale til foreningens giro konto 87 12 69 19 (<73)
eller bankkonto 1551 – 3211393025 med angivelse
af navn og antal.
Vel mødt!
Bestyrelsen, Eltang Borgerforening

www.fællessiden.dk
Sogn:
www.eltang-skole.kolding.dk
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: 22676376, gsbloch@ofir.dk
Lilballe Borgerforening
Lasse Kokholm, lasse@kokholm.dk
EVGIF
Alexander Laning: alexander.laning@rheinzink.dk
KFUM-spejderne: Ulla Jacobsen, tlf. 75 56 53 97
Udgiver
Menighedsråd og
Foreninger i Eltang,
Sdr.Vilstrup og Lilballe
Næste ”Fællessiden.dk” udkommer:
Den 1. marts 2014
Deadline for indlevering af stof:
Den 15. januar 2014
I redaktionen af dette nummer
Lasse Kokholm, Erik Dengsø, Jesper Hyldahl,
Alexander Laning, Christine Alexandersson (ansv.)
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