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SOGNET EVGIF

Legeplads
Legepladsen ved skolen er ved at trænge til lidt 
fornyelse . 
Elevrådet har været optaget af hvordan den kunne 
komme til at se ud i fremtiden, og det er der kom-
met nogle konkrete forslag ud af . Det ser meget 
spændende ud og det bakker vi som bestyrelse 
selvfølgelig op om . Der er tænkt tanker som svæ-
vebane, rutschebane og meget mere .
 Der er nogle stykker der er trukket i arbejdstøjet, 
for den næste udfordring er at få samlet en masse 
penge ind . Hvis der er nogle af jer som vil hjælpe 
os, eller som kender steder hvor man kan søge 
midler til et sådant formål, så hører vi gerne fra jer . 
Skriv eller ring til undertegnede, hvis du vil hjælpe 
med at gøre vores legeplads endnu mere udfor-
drende og spændende .

 
På bestyrelsens vegne, Grete Bloch

Sæson 2014/2015
Vi har glædet os meget til at skyde den nye sæ-
son i gang . Vi kan for første gang i flere år tilbyde 
gymnastik og idræt til alle fra 0-99 år . Vi kan også 
med stor glæde byde velkommen til nye så vel som 
gamle trænere .

Vi vil også, som noget nyt tilbyde alle børn og unge 
i foreningen og på skolen at komme til “SJOV FRE-
DAG” . Det foregår på skolen fredag d . 26 . septem-
ber, så sæt allerede nu kryds i kalenderen . Vi hol-
der banko i november, og vi kan allerede nu røbe 
at der er både gamle og nye sponsorer .
Vi glæder os til at se jer alle i den nye sæson .

På bestyrelsens vegne
Søren Bloch

KIRKEN
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Kirkehus
Ja nu står det der, Kirkehuset bag kirken i Eltang .
Men hvad skal vi med det? Hvad skal det bruges 
til? og helt ærlig, hvem skal bruge det?
Spørgsmålene kan være mange og det samme kan 
svarene . 
Huset kan bruges til alle former for sociale og lo-
kale arrangementer, der har fælleskabet som før-
ste prioritet . Menighedsrådet forestiller sig, at det 
kan være alt fra strikkeklub til borgerforeningsmø-
der eller her kan folk samles og snakke om livet i 
gamle dage, eller hvad der sker lige nu?
Vi har i de sidste år haft en god opbakning til de 
meget forskellige arrangementer, der har været 
i kirkerne, og det er menighedsrådet selvfølgelig 
meget glad for . Nu har vi, eller du/I, så muligheden 
for at lave en række andre arrangementer, som vi 
håber at ville komme til glæde for beboerne i Lil-
balle, Sdr . Vilstrup og Eltang sogn . Vi kunne godt 
tænke os at indbyde et par gode foredragshol-
dere, der kunne fortælle lidt om deres liv og op-
levelser m .m .
    Hvad kan Kirkehuset så ikke bruges til? Menig-
hedsrådet har bestemt, at huset ikke må bruges til 
kommercielle formål . Husets brug må ikke konkur-
rere med forsamlingshusene i hhv . Lilballe og Sdr . 
Vilstrup . Det betyder f .eks . at det ikke er muligt at 
afholde sin konfirmation eller fødselsdag i Kirke-
huset . Tupperwareparty er så desværre heller ikke 
muligt .
Det er selvfølgelig muligt at ”låne” KirkeHuset til 
begravelseskaffe eller til et glas Champagne efter 
et bryllup i kirken . Altså begivenheder der er i di-
rekte forlængelse af vores kirker . 
Men al begyndelse er svær, så derfor starter vi 
forsigtig ud . Men hvad kunne du tænke dig?
Vigtigst af alt, er at vi har fået et Kirkehus, dét står 
her nu og mulighederne er nærmest uendelige .
Har du et ønske, en ide eller noget du har oplevet 

som du vil dele med andre, så kontakt os, så finder 
vi ud af det sammen .
Tillykke med dit nye Kirkehus
De bedste sommerhilsner fra Menighedsrådet .

Kontakt: Jørn Dahl Blomstrøm, 
Eltangvej 27, 6000 Kolding. 

Mail jdb@gottfred.dk Mobil: 2687 7203
Eller tag kontakt til en af de andre i menighedsrådet.

KIRKEN
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KIRKEN KIRKEN

Social kreativitet.
Da jeg hørte, at der skulle bygges et kirkehus, 
tænkte jeg - nu var det måske muligt . Kirkehuset 
er færdigt, menighedsrådet har givet accept til at 
prøve – så, vil du være med? 
Hovedidéen er, at vi mødes til hyggeligt samvær, 
laver håndarbejde og hygger os sammen . 

Dette kan gøres på mange måder:
• Vi kan have et tema, hvor vi laver den samme  
  aktivitet alle sammen 
• Vi kan tage vores eget håndarbejde med 
• Vi kan hjælpe hinanden med at blive bedre eller 
lære andre at være kreative
• Vi kan inspirere hinanden
• Det vigtigste er, at vi hygger sammen

Hvad synes du? Er det noget, du kunne tænke dig 
at være med til, eller kender du nogen?
I første omgang mødes vi i Kirkehuset for at finde 
ud af, om der er nogle som vil med, hvornår det 
passer at vi mødes, hvor ofte vi skal mødes, og 
hvordan det skal foregå .
Så kom forbi, og tag gerne din nabo, mor eller ven-
inde med – jeg er i kirkehuset og venter
Tirsdag d . 16 . september 2014 kl . 19 .00

Har du nogle spørgsmål eller du gerne vil med, 
men kan ikke den dag . Tag endelig kontakt .
Vi ses !

Mette Dahl Blomstrøm
29 26 98 67

kala.mdb@gmail.com

Høstgudstjeneste 
Søndag den 21 . september kl . 10 .30 er der høst-
gudstjeneste i Eltang kirke, og alle der har lyst er 
velkomne til at medbringe frugt og grønt fra årets 
høst som bæres ind i kirken ved gudstjenestens 
begyndelse . 

Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på en 
kop kaffe mv . i Kirkehuset . 

Kirke for småfolk
Torsdag den 9 . oktober og torsdag den 13 . novem-
ber kl . 17 .00 holder vi igen gudstjeneste for de 
mindste i Eltang kirke og spiser sammen i Kirkehu-
set bagefter . Det kræver ingen tilmelding og det er 
gratis at være med for børn og voksne i alle aldre 
– så bare mød op og vær med .
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KIRKEN

   
Udsendt til verdens brændpunkter 
- Foredrag
Eltang- Sdr . Vilstrup menighedsråd indbyder til 
foredrag, torsdag den 22 . oktober kl . 19 .00 i Kirke-
huset ved Eltang kirke .

Vi får besøg af Inga Frisk, der til daglig arbejder 
som operationssygeplejerske på Ålborg sygehus . 
Ud over sit daglige virke, har Inga været udsendt 
med det Danske Forsvar, 1 gang i Kosovo, og 3 
gange i Afghanistan .

Kom og hør en interessant og til tider barsk be-
retning om arbejdet som sygeplejerske i nogle af 
verdens hårdeste brændpunkter .

Halloweengudstjeneste 
for dem, der tør .
Søndag den 26 . oktober kl . 17 .00 vil Sdr .Vilstrup 
kirke være pyntet med spøgelser, flagermus, 
hekse og græskar, når vi holder en gudstjeneste, 
hvor vi vil høre om, hvordan vi kan få det, der gør 
os bange til at være mindre skræmmende - måske 
endda helt forsvinde .  

I dagens anledning, er det helt i orden at komme 
udklædt – også gerne som noget uhyggeligt .

Sangaftener
Så skal der atter synges .
Torsdag d . 18 .9 ., torsdag den 30 . 10 og torsdag den 
4 .12 . kl . 19 .30 – 21 .00 i Sdr .Vilstrup kirke .

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 os igennem mange 
af vores smukke salmer og sange .
Dorthe Kodal, organist

Kirkefrokost
Søndag den 16 . november er der mulighed for lidt 
hygge og socialt samvær, når menighedsrådet by-
der på frokost i Kirkehuset ved Eltang kirke efter 
gudstjenesten kl . 10 .30 . Så tag naboen med og 
mød op til en hyggelig stund . Alle er velkomne .
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GUDSTJENESTER

Dato Dag Eltang Sdr. Vilstrup

7 . september 12 .s .e .trinitatis Se Kalender Se Kalender

14 . september 13 .s .e .trinitatis - 10 .30

21 . september 14 .s .e .trinitatis 10 .30 høst -

28 . september 15 .s .e .trinitatis - -

5 . oktober 16 .s .e .trinitatis 10 .30 -

12 . oktober 17 .s .e .trinitatis - 10 .30

19 . oktober 18 .s .e .trinitatis - -

26 . oktober 19 .s .e .trinitatis 10 .30 17 .00 Halloween

2 . november Allehelgen 19 .00 16 .00

9 . november 21 .s .e .trinitatis - -

16 . november 22 .s .e .trinitatis 10 .30 kirkefrokost -

23 . november Sidste søndag i kirkeåret 10 .30 -

30 . november 1 . søndag i advent - 10 .30
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KALENDER

August
Lørdag  30 . August  Bagagerumsmarked med mere på Fælleden i Sdr .Vilstrup .
Aug ./sept . 2014 .   Lilballe Borgerforening: 
   Arbejdsdag i og omkring forsamlingshuset .

September
Søndag d . 7 . kl . 10 .30 Gudstj . I Nr .Bjert og kirkevandring til frokost i Eltang
Tirsdag d . 16 . kl . 19 .00 Kreativ aktivitet i Kirkehuset
Søndag d 21 . kl . 10 .30 Høstgudstjeneste i Eltang kirke
Fredag d 26 .  EVGIF: ”Sjov fredag” på Eltang skole   
Torsdag d . 25 . kl . 19 .00 Menighedsrådsmøde i præstegården 
Lørdag d . 27 . kl . 18 .00 Fælles høstfest i Sdr .Vilstrup Forsamlingshus    

Oktober
Torsdag d . 9 . kl . 17 .00 Kirke for småfolk i Eltang kirke             
Onsdag d . 22 . kl . 19 .00 Foredrag i Kirkehuset ved Eltang kirke .
Torsdag d . 23 . kl . 19 .00 Menighedsrådsmøde i præstegården
Fredag d . 24 . kl . 19 .00 Lilballe Borgerforening: Fællesspisning i Forsamlingshuset 
Søndag d . 26 . kl 17 .00 Halloweengudstjeneste i Sdr . Vilstrup kirke
Torsdag d . 30 . kl . 19 .30-21 .00 Sangaften i Sdr .Vilstrup kirke 

November
Tirsdag d . 18 .  Sdr .Vilstrup Borgerforening: Banko i Forsamlingshuset
Torsdag d . 13 . kl . 17 .00 Kirke for småfolk i Eltang kirke   
Søndag d . 16 . kl . 10 .30 Frokost i Kirkehuset efter gudstjenesten i Eltang                             
Tirsdag d . 25 .  Sdr .Vilstrup Borgerforening: Banko i Forsamlingshuset    
Torsdag d . 27 . kl . 19 .00 Menighedsrådsmøde i præstegården
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SDR. VILSTRUP BORGERFORENING

40 års jubilæum 
Borgerforeningen afholdt lørdag den 14 . juni 40 
års jubilæum . Trods hård konkurrence med andre 
arrangementer i området, var der et flot fremmøde 
af byens og områdets borgere, som havde valgt at 
fejre denne dag .
Et revyhold kom forbi med en forsmag på en kom-
mende revy, over de 40 års begivenheder i forenin-
gen, som spilles til høstfesten i september .

Ca . 45-50 borgere kom til spisning, helstegt pat-
tegris med salater til, på denne skønne sommer-
aften . 

Skt. Hans aften
Skt . Hans blev afholdt på fælleden i godt dansk 
sommervejr . 
Ca . 60-70 borgere kom til spisning kl . 18 .00, hvor 
grillmad med salater stod på menuen . Der blev 
hygget og snakket godt over bordene . 
Bålet blev tændt kl . 19 .30 . En god vind og tørt ma-
teriale fik hurtigt gang i flammerne .
Ole Lind holdt båltalen .

Bagagerumsmarked
Sdr . Vilstrup borgerforening afholder bagage-
rumsmarked på Fælleden i Sdr . Vilstrup den 30 . 
august fra kl . 10 .00-14 .00 . 
Har du nogle gode sager på loftet, i garagen eller 
andre steder som du ikke bruger mere, er der mu-
lighed for at sælge det på Fælleden . 
Eller søger du en spændende genstand, ting eller 
andet som du lige har manglet, er der en chance 
for at finde den på markedet .  
Du kan leje en plads ved henvendelse hos Sanne 
24264329, Gitte 75564768 eller Anna 26826706 .
På gensyn 

Årsprogram for resten af 2014
30 . August Bagagerumsmarked m .m .
27 . September Sdr . Vilstrup, Lilballe og Eltang 
   Borgerforeninger holder 
   høstfest i Sdr . Vilstrup 
   Forsamlingshus .
18 . November Banko
25 . November  Banko
2 . December Banko
21 . December Juletræfest for børn

Yderligere information vedrørende arrangementer 
kommer i månedsavisen og Fællesiden .dk
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LILBALLE BORGERFORENING

Cykeltur/udflugt
Den 17 . august 2014 tager vi på udflugt . Bestyrel-
sen planlægger en rute, som alle kan gennemføre . 
Har du en god ide til udflugtsmålet for turen, så 
hold dig endelig ikke tilbage . Send den til bestyrel-
sen på bestyrelse@lilballe .dk

Medbring din egen frokost i cykelkurven . Bestyrel-
sen sørger for øl og vand og har kaffe på kanden . 

Mød op ved forsamlingshuset lidt før kl . 10 .00 med 
en pumpet cykel og godt humør . Tilmelding ikke 
nødvendig .

Lej Lilballe forsamlingshus til 
dit næste arrangement
Der er plads til max ca . 65 personer, men facilite-
terne 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 information og udlejning send en mail til for-
samlingshus@lilballe .dk 

Udlejer søges
Da vores udlejer Jette gennem mange år har valgt 
at stoppe, søger vi en ny udlejer til at håndtere ud-
lejningen af Lilballe Forsamlingshus . Det er frivil-
ligt arbejde i samarbejde med bestyrelsen . Vi er 
åbne for alle forslag til hvordan vi løser opgaver-
ne . Er du interesseret, kontakt os på bestyrelse@
lilballe .dk 

Min_helt_personlige@lilballe.dk 
mail? Se her!
Har du lyst til at have din egen lilballe .dk mailad-
resse, ex . jensen@lilballe .dk kan vi nu tilbyde en 
mail-videresendelse til din eksisterende mailad-
resse . Hvis du er medlem af foreningen er denne 
service gratis, ellers koster det 50,- kr pr år . Hen-
vend dig til formand@lilballe .dk hvis du er interes-
seret eller har spørgsmål .

Lilballe Forsamlingshus 
på Facebook.
Følg Lilballe Forsamlingshus på Facebook – gå ind 
og ”Synes godt om” og få løbende opdateringer 
om, hvad der sker i og omkring Lilballe .
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ELTANG BORGERFORENING

Eltang i Udvikling
Den andet af to møder i pionergruppe er holdt 
og gruppen har indtil videre afsluttet sit arbejde . 
Rambøll fremlagde en lovende og velgennem-
tænkt skitse over hele udstykningen med anlæg 
af veje og stier, kollektiv trafik, beplantninger og 
grønne områder, forslag til boligtyper, mødesteder 
og fælleshuse . På baggrund af gruppens indven-
dinger har Rambøll over sommeren lavet forslaget 
færdigt, og det er nu tanken at vi sammen med 
kommunen snarest vil holde et møde i Eltang, hvor 
vi kan blive informeret om planerne, inden det går 
ud til offentlig høring . Så hold øje med opslag og 
hjemmesiden . 

Fælles folder
Foreningerne i området har længe næret et ønske 
om at have noget fælles informationsmateriale om 
alt det vi kan tilbyde . En lille velkomstfolder til nye 
beboere, som også kunne være interessant for 
dem, der tænker på at flytte hertil . Med ”Eltang 
i udvikling” og anslået over 200 nye beboere de 
kommende år er det på tide at få realiseret dette 
ønske . Arbejdet pågår og folderen skulle gerne 
være klar snarest .

Høstfest 2014
I år vil de tre borgerforeninger gå sammen om at 
holde en stor fælles høstfest . Det er i Sdr . Vilstrup 
Forsamlingshus, lørdag, 27 . sept .  Se medfølgende 
invitation .

Eltang Borgerforening, Jesper Hyldahl
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Lidt om Eltang Borgerforening
I 1946 eller 1947 talte min far, Peter Holt og andre 
mænd om at stifte en borgerforening med det for-
mål at etablere gadelys i Eltang . Der blev indkaldt 
til et møde hjemme hos os, og deltagerne var Karl 
Bjerrisgaard, Baneformand Thomsen, Snedker 
Aarup Emil Svendsen og så min far . De blev enige 
om en bestyrelse med far som formand . 
Kontingentet har sikkert været en krone eller to 
om året pr . husstand, og derudover lavede man 
pakkefest om vinteren for at samle midler ind . Pak-
kefesten blev holdt i forskolen, så der var trængsel 
i den lille skolestue . Alle husstande skulle komme 
med en pakke - købe spilleplade (som til andespil 
og jeg tror, det er de samme, man bruger i dag) og 
derved gav det penge i 
kassen . Om sommeren 
blev der holdt udflugt, 
og billedet er fra en tur 
til Munkebjerg . Delta-
gerne er fra venstre: 
Albert Henriksen, Knud 
og Marie Petersen 
med deres søn Poul 
foran mig, Ulla, Vej-
mand Michael Peter-
sen, Kristine Kjeldsen, 
Christian “Murer” Jen-
sen, Søren Kjeldsen, 
Laurits Bjerrisgaard, 
August og Anne Niel-
sen (fiskemand), Aage Holt, Kristian Holt, Laura 
Houlrick, Marie Henriksen, Bothilde Holt, sidden-
de Købmand Holger Johansen og Agnes med Leif 
foran, Aase Holt, Aksel “Post” Jacobsen (han var 
murer) og Harry Holt . 

Så en dag et år eller to senere var KOH i gang med 
at sætte gadelys op . Der var en lampe ved indkørs-

len til Vangegaard på Ellebakken, ved jernbane-
broen, ved centralen (Eltangvej 47), ved Godthaab 
(Eltangvej 35), mellem Kjeldsen og Tømrer Larsen 
(Eltangvej 27-29) og den sidste på hjørnet ved 
Tværskift - seks i alt forsynet med 60 watts pærer . 

Da de blev tændt den første aften, følte jeg, at nu 
var Eltang blevet en by, hvor der var “lys” overalt . 
Tænd/sluk uret samt måler sad på loftet (Eltangvej 
41) og blev passet af Kristian Holt, men hvis der var 
måneskin eller en lys sommeraften - slukkede han 
for det, så kunne der godt spares . Normalt sluk-
kede lyset efter elleve-toget om aftenen, som folk 
kom hjem med efter en tur i biografen - husk på, 
TV fandtes jo ikke .

Bent Holt

ELTANG BORGERFORENING
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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

eller
 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 Borgerforening
Lasse Kokholm, lasse@kokholm .dk

EVGIF
Søren Bloch: gsbloch@ofir .dk

KFUM-spejderne
Ulla Jacobsen, tlf . 75 56 53 97
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