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SOGNET KIRKEN

Hjælp os med designet på 
www.fællessiden.dk
Billedet på hjemmesiden af tulipaner er ikke det 
mest opfindsomme på internettet . Derfor vil vi 
gerne have dit forslag til et nyt . 
Det skal på en eller anden måde repræsentere vo-
res lokalområde . Det må være en tegning, et foto, 
maleri eller noget helt andet – du bestemmer selv! 
Følgende regler skal dog overholdes: *Størrelses-
forholdet skal være fem gange så bred som højden 
(eller 1000x200 pixels) . 
*Du skal have rettigheder til indholdet, dvs . det 
skal være lovligt for Fællessiden .dk at lægge det 
på internet .
Redaktionen udvælger det/de bedste forslag og 
præmierer med en gave .
Send dit forslag til Lasse Kokholm, Eltangvej 196, 
6000 Kolding eller på mail lasse@kokholm .dk se-
nest den 1 . oktober .

Udekøkken i pavillonerne
Det flotte og funktionelle udekøkken er stillet op i 
pavillonerne og allerede taget i brug . Det er udsty-
ret med to store gasblus og to Webergrill . Alle er 
velkommen til at bruge det . Det er dog låst af pga . 
sikkerhed . Se nærmere på hjemmesiden under 
fanen ”forsamlingssteder” for booking og lån af 
nøgle . Husk at tage klude og lidt sæbe med, så det 
kan efterlades rent og indbydende . Velbekomme .

Hvor skal vi hen du?
Sådan spurgte en tegneseriefigur i TV hver lørdag 
aften danskerne . Det samme spørgsmål stiller 
medlemmer af kirken – menigheden – sig selv og 
hinanden mindst en gang hvert 4 . år i forbindelse 
med menighedsrådsvalget . Denne gamle og me-
get nærdemokratiske tradition er noget ganske 
særegent dansk og findes vist ikke ret mange 
steder rundt om i verden . Almindelige folk uden 
forkundskaber eller uddannelse til det, kan være 
med til at bestemme hvad vej kirken og sognelivet 
skal bevæge sig i samarbejde og med respekt for 
præsten . 
Hvordan skal kirkegårdene drives, hvordan vedli-
geholder vi kirker og andre bygninger der ofte har 
en bevaringsværdig værdi, hvem laver vi kirke for, 
hvad skal der ske i kirken, hvor meget skal kirken 
samarbejde med foreninger og lokalsamfund? 
Disse og en masse andre spørgsmål presser sig 
på, når vi taler om, hvor vi skal hen .
Menighedsrådet har i den sidste periode bl .a . 
prioriteret at samarbejde med foreninger og lokal-
samfund, bl .a . har Fællessiden .dk set sit lys . Der 
er arbejdet med at udvikle gudstjenester og andre 
aktiviteter for børn og familier, det være sig spa-
ghettigudstjenester, kirketeater, minikonfirmand-
undervisning, spirekor og kor og meget andet . 
Der er lavet en sogneundersøgelse, der har givet 
viden om befolkningssammensætningen og udvik-
lingen i de to sogne . 
Der er indledt samarbejde med Nr . Bjert kirke om 
bl .a . kirkegårdsregistrering, der på sigt kan give en 
mere optimal drift af kirkegårdene . Der er indladt 
samarbejde med Nr . Bjert om forskelige former for 
sognearrangementer bl .a . kirkevandringer – den 
næste finder for øvrigt sted i august . Der har væ-
ret forskellige former for kirkelige arrangementer 
som bl .a . en gospelworkshop der mundede ud i en 
gospelgudstjeneste – den næste finder for øvrigt 
sted i januar . Der har været arrangeret sogneud-

flugter – den seneste med ca . 70 deltagere, der 
havde en god dag på Endelave . 
Der har været drøftet de ændrede rammer for kon-
firmationsforberedelsen efter flytning af 7 . klasse 
fra Eltang Skole . Der har været ansættelse af en 
ny organist, der laver et fantastisk stykke arbejde 
med børn og unge i kirkekoret . Der har været 
indsendelse af forslag til provstiet og stiftet med 
hensyn reorganisering af gudstjenesterne i Sdr . 
Vilstrup, så vi ikke kommer i den situation, at der 
er flere ansatte end kirkegængere til gudstjene-
sterne . 
Ovenstående, og sikkert meget mere hvis du 
spørger de andre menighedsrådsmedlemmer, har 
været nogle af indsatsområderne de forløbne fire 
år . Og nu er det så tiden, at vi alle stiller os selv 
spørgsmålet ”Hvor skal vi hen du?” . Det er derfor 
du skal involvere dig og møde op til menigheds-
rådsvalget til efteråret – se tid og sted andetsteds 
i dette blad . Det er nu, du kan få indflydelse på 
sogne- og kirkelivet med netop det, du brænder 
for . Vi ses til efterårets møder .
Per Nielsen 

Valg!
Hvad er et menighedsråd?  
Menighedsrådene sørger for budgetter og den 
praktiske drift af kirker og kirkegårde, sogneloka-
ler og præsteboliger; menighedsrådene er også 
arbejdsgiver for gravere, kirkesangere, organister 
m .v .
Menighedsrådet arbejder sammen med præsten 
på at få det åndelige og kirkelige liv til at trives i 
sognene .
Menighedsrådet repræsenterer menigheden, når 
der skal træffes praktiske beslutninger og føres 
noget ud i livet .
Er DU interesseret i din kirke i dit sogn?
Kender du din kirke?
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KIRKEN KIRKEN

Vil du være med til at udvikle din kirke?
Er du fuld af gode idéer, som kirken kan bruge?
Så er det NU, at du får mulighed for at udfolde dig 
og få indflydelse på i hvilken retning din kirke skal 
bevæge sig .
Den 11 . september arrangerer det siddende me-
nighedsråd et informations- og opstillingsmøde, 
hvor der redegøres for rådets arbejde i den for-
løbne periode og for kommende opgaver . Samtidig 
gennemgås reglerne for opstilling af kandidater . 
Ved orienteringsmødet vil der være lejlighed for 
de fremmødte til at opstille til det kommende råd .
Det skal dog nævnes, at opstilling af kandidater 
ikke behøver at finde sted i forbindelse med orien-
teringsmødet, men hvis ingen yderligere kandida-
ter har meldt sig inden november, vil de opstillede 
ved orienteringsmødet kunne betragtes som valgt .
Orienteringsmødet afholdes den 11 . september kl . 
19 .00 på Eltang skole .
Menighedsrådet vil gerne opfordre til at møde op 
til orienteringsmødet - og gerne stille op og gøre 
deres indflydelse gældende . 

”Kirke for småfolk” 
Torsdag den 30 . august og torsdag den 22 . novem-
ber vil vi gerne invitere alle til gudstjeneste for 
de mindste i Eltang kirke kl . 17 .00 - og bagefter til 
spisning i kirken og våbenhuset . Det er gratis at 
være med .

Gospel Workshop - Søndag d. 13. ja-
nuar kl. 10- 17
Sæt allerede kryds i kalenderen nu .
Vi gentager succesen fra sidste år og inviterer Ole 
Jørgensen som gospelinstruktør . Vi havde sidste 
år en dejlig dag fyldt med sang, glæde og latter . 
Kom og vær med til et skønt samvær på tværs af 
alder og erfaring .

Sangaftener
Så skal der synges .
Torsdag d . 27 . september, torsdag d . 25 . oktober, 
torsdag d . 29 . november (den sidste torsdag i disse 
måneder) kl . 19 .30 – 21 .00 i Præstegården .
Organisten vil lede os gennem aftenen, højsko-
lesangbogen vil være udgangspunktet, men vi vil 
også synge helt nye salmer .
Vi håber at kunne synge så mange sammen som 
muligt . Både ung og gammel, sangerfarne og ikke 
sangerfarne . Jo flere vi er, jo smukkere og 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 sal-
mer og evt . arbejde lidt med at sætte en anden-
stemme på også .

Kirkefrokost i Sdr.Vilstrup kirke  
Søndag den 16 . oktober byder menighedsrådet på 
frokost i Sdr .Vilstrup kirke efter gudstjenesten kl . 
10 .30 . Alle er velkomne .

Høstgudstjeneste
Søndag den 30 . september kl . 10 .30 er der høst-
gudstjeneste i Eltang kirke . Gudstjenesten bliver til 
i samarbejde med spejderne, der vil deltage med 
forskellige indslag . Alle der har lyst er velkomne 
til at medbringe frugt og grønt fra årets høst som 

bæres ind ved gudstjenestens begyndelse . 
Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på en 
let frokost i kirken . 

Halloweengudstjeneste for dem, der tør
Søndag den 28 . 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 .
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EVGIF SUFF

Nyt fra foreningen
Så er sommeren ved at være overstået . Siden sid-
ste blad er der sket en del forandringer, nye tiltag i 
vores gymnastikforening .
Efter afslutning af en god sæson sidste år har vi 
haft generalforsamling med kun 10 deltagere . På 
generalforsamlingen måtte vi desværre sige far-
vel til 2 bestyrelsesmedlemmer . Vores sekretær 
Bente ønskede at være trænere med et helt nyt 
hold . Allan som har stået for vores aktiviteter som 
banko og skrot valgt ikke at genopstille, men vil 
kaste sig 110% på vores skrotprojekt som indbrin-
ger foreningen en del penge, som vi kan benytte til 
nyt materiale til børnene .
Tak til jer begge 2 for de sidste 2 år . Og endnu stør-
re tak for, at I vælger at forblive aktive, respektive 
som træner og pengeindsamler .
De nye bestyrelsesmedlemmer er Maiken og 
Lene . Velkommen til!! Jeg kan allerede sige tak 
for jeres engagement, hvilket har vist sig i udar-
bejdelsen af vores nye program for næste sæson .

Programmet for 2012/2013
Igen er det lykkedes at stable et godt program 
på benene . Vi har desværre måtte sige farvel til 
Maiken, Søren, Grethe og Jette som trænere . 
Men samtidigt er der kommet flere nye trænere 
og hjælpetrænere til . Det er lykkedes os med stor 

hjælp fra vores nuværende trænere .  Vi kan i år 
sige velkommen til 4 nye trænere og ikke mindre 
end 7 hjælpetrænere .
Som nyheder kan vi præsentere Step for voksne, 
familiesjov for familien og parkour for drengene . 
Du kan se vores nye program som indstik ved bla-
det . Hæng den på tavlen eller køleskabet .
Sæson opstart er uge 36 .
Jeg håber at I og jeres børn vil tage godt i mod 
programmet og de nye trænere og hjælpetrænere .

Hjemmesiden 
Vores hjemmeside er flyttet til vores fælles hjem-
meside Fællessiden .dk .
Her på siden kan I finde alle relevante informa-
tioner om holdene, priser, trænere, bestyrelsen 
og meget mere . Siden vil løbende blive opdateret 
med nyheder og aktiviteter . Prøve at tjekke siden 
og hvis der er spørgsmål eller kommentarer, er du 
altid velkommen til at kontakte bestyrelsen eller 
trænerne .

Til sidst vil jeg gerne sige velkommen til vores nye 
sæson, og jeg håber at se dig på et af vores hold 
og til mange af vores aktiviteter .

Alexander Laning
Formand.

Så er SUFF i gang igen!
SUFF står for Sdr . Vilstrup og omegns Ungdoms- 
og Fritluftsforening og har medlemmer fra 3 . klas-
se og op . Foreningen har som formål at fremme 
unges aktivitetsmuligheder og forståelsen for fæl-
lesskabets betydning i et landsbysamfund samt at 
fremme samværsmulighederne i lokalområdet . 
SUFF har i efteråret sammensat et alsidigt pro-
gram, som kan ses på fællessiden .dk .
 Vi starter med introaften, hvor nye som gamle 
medlemmer og deres forældre kan møde bestyrel-
sen og høre mere om SUFF . 
Klubaftenerne foregår ude og inde efter årstiden . 
Der er derfor ”bålaften” og ”fri-leg” udendørs 
indtil midt i september, hvorefter vi er inde og har 
aktiviteter som kreativ-aften til høvdingebold .
Interessen for SUFF er stor . Medlemstallet steg 
sidste år, hvor især 5 . og 6 . klasse var rigt repræ-
senteret . Der er selvsagt stor forskel på børn i 3 . 
klasse og børn i 6 . klasse . Derfor har vi igen i år 
flere klubaftener, der er delt op på tværs af klas-
ser og køn . 
I sidste sæson havde vi en enkelt aften på Fæl-
leden i Sdr . Vilstrup med stor succes, selvom vej-
ret ikke helt var med os . I den kommende sæson 
vil der derfor også være aftener, der bliver flyttet 
hertil . 
Samarbejde og fællesskab er en vigtig del i SUFF, 
som udelukkende er baseret på frivillig arbejds-
kraft . Til klubaftenerne er der ”forældre-vagter” 
og en bestyrelsesansvarlig . Det er både hyggeligt 
og givende at være sammen med andre forældre 
og deres børn . 
Vi er altid åbne for nye ideer, initiativer eller aktivi-
teter . Og det er ikke kun medlemmer i SUFF og de-
res forældre, der kan bidrage med ønsker og lave 
aktiviteter med børnene . Vi vil meget gerne høre 
fra andre, der kunne være interesseret i at give et 
bidrag i form af undervisning, foredrag eller andet 
som kunne være interessant for de unge . Det er 

blot at kontakte SUFF og aftale nærmere . 
Vi i bestyrelsen glæder os til at møde alle nye som 
gamle medlemmer samt forældre til intro-aften 
med bål, når SUFF starter op igen tirsdag den 21 . 
august kl . 18 .30 på legepladsen bag Eltang Skole . 
Yderligere informationer og program for SUFF kan 
læses på Fællessiden .dk .
På glædeligt gensyn!

På bestyrelsens vegne
Anne-Sophie Daugaard-Hansen
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August
Onsdag  d . 22 .       kl . 19 .00       Spejderne: Fælles opstart med oprykning  
Lørdag  d . 25 .                           Sdr .Vilstrup Borgerforening: Loppemarked på Fælleden
Lørdag  d . 25 .       kl . 18 .30        Lilballe Borgerforening:  Fællesspisning ved Fælleden
Torsdag  d . 30 .       kl . 17 .00       Kirke for småfolk i Eltang kirke

September
Onsdag  d . 2 .         kl . 19 .00       Lilballe Borgerforening: Vingårdsbesøg på Skærsøgaard
Tirsdag  d . 11 .       kl . 19 .00       Opstillingsmøde til menighedsrådet på Eltang skole
Søndag  d . 16 .       kl . 10 .30       Kirkefrokost i Sdr .Vilstrup kirke 
Lørdag  d . 22 .       kl . 18 .00       Eltang Borgerforening: Høstfest
Onsdag  d . 26 .       kl . 19 .00      Menighedsrådsmøde i præstegården
Torsdag  d . 27 .       kl . 19 .30       Sangaften i præstegården                       
Søndag  d . 30 .       kl . 10 .30       Høstgudstjeneste i Eltang kirke - spejderne medvirker

Oktober
Lørdag  d . 6 .                              Sdr .Vilstrup Borgerforening: Høstfest i Forsamlingshuset
Onsdag  d . 24 .       kl . 19 .00        Menighedsrådsmøde i præstegården
Torsdag  d . 25 .       kl . 19 .30        Sangaften i præstegården
Søndag  d . 28 .       kl . 17 .00        Halloween-gudstjeneste i Sdr .Vilstrup kirke  

November
Tirsdag  d . 20 .                            Sdr .Vilstrup Borgerforening: Banko i Forsamlingshuset
Onsdag  d . 21 .       kl . 19 .00        Menighedsrådsmøde i præstegården
Torsdag  d . 22 .       kl . 17 .00        Kirke for småfolk i Eltang kirke                         
Tirsdag  d . 27 .                            Sdr .Vilstrup Borgerforening: Banko i Forsamlingshuset
Torsdag  d . 29 .       kl . 19 .30        Sangaften i præstegården

December
Søndag  d . 2 .          kl . 10 .30        Minikonfirmandafslutning i Eltang kirke 
Tirsdag  d . 4 .                               Sdr .Vilstrup Borgerforening: Banko i Forsamlingshuset
Søndag  d . 16 .        kl . 15 .00        De 9 læsninger i Eltang kirke     

GUDSTJENESTER KALENDER

Dag
13 .s .e .trinitatis
14 .s .e .trinitatis
15 .s .e .trinitatis
16 .s .e .trinitatis
17 .s .e .trinitatis

18 .s .e .trinitatis
19 .s .e .trinitatis
20 .s .e .trinitatis
21 .s .e .trinitatis

Allehelgensdag
23 .s .e .trinitatis
24 .s .e .trinitatis
Torsdag
s .s .i kirkeåret

Dato
2 . september
9 . september
16 . september
23 . september
30 . september

7 . oktober
14 . oktober
21 . oktober
28 . oktober

4 . november
11 . november
18 . november
22 .november
25 . november

Eltang
9 .00
10 .30 
-
-
10 .30

10 .30
9 .00
-
10 .30

19 .00
10 .30
9 .00
17 .00
10 .30

kaffe

Høstgudstj . m 
spejderne . Frokost
kaffe
T Poulsen

kaffe
Ole Jørgensen
Kirke for småfolk

Sdr .Vilstrup
-
-
10 .30      
-
-

-
 -
10 .30
17 .00 

16 .00
-
-

-

Frokost

kaffe
Halloween 
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Gruppelejr 2012 
for Houens Odde Gruppe
Gruppelejren for Houens Odde gruppe gik i år til 
Frederikshøj i Løjt Kirkeby ved Aabenraa . 
Vi mødtes alle torsdag d . 17 .maj kl .10 ved spej-
derhuset . I går i år skulle lejren nemlig starte med 
billøb for alle spejdere og deres forældre og sø-
skende . 
Der blev delt hold og derefter skulle der løses 
koder . Dette voldte enkelte lidt besvær, men alle 
kom afsted til sidst . Undervej til Aabenrå var der 
forskellige poster der skulle løses - bla . skulle der 
fanges fisk og allervigtigst; spises madpakker!
Vel ankommet til Frederikshøj skulle der forde-
les rum og sengene skulle redes, så de var klar 
til natten . Derefter var der boller og kaffe/the og 
saftevand og hyggeligt samvær, inden det var tid 
til at sige farvel til forældrene og sende dem hjem 
til Kolding igen! 
Kl .19 .30  var der mygge-løb, et løb med små poster 
hvor det for hvert hold gælder om at samarbejde 
og løse opgaven bedst muligt for at få point . Heref-
ter tog vi flaget ned, fik fundet lidt varmt tøj og gik 
til lejrbål på spejdernes lejrplads . 
Fredag morgen blev alle vækket kl . 7 .30 og fik 
besked på at være klar i uniform ved flaget kl .8 . 
Herefter var der morgenmad og oprydning på 
rummene, inden der var andagts på pladsen oppe 
ved korset . Kl .10 gik dagens aktiviteter i gang . Bæ-
verne skulle male bestik poser, ulvene brændte 
træperler på bål, juniorerne skulle på tur til Barsø 
og spejderne skulle bygge lejren færdig og senere 
på tur . 
Om eftermiddagen var bæver og ulvene samlet, de 
blev delt i hold og så stod den på stjerneløb om 
eftermiddagen . Solen skinnede heldigvis denne 
eftermiddag og der var også tid til en enkelt is!
Igen var der myggeløb om aften, inden flaget blev 
taget ned kl .20 . Et kvarter senere mødtes vi alle 
indklædt varmt tøj, under spejdernes mastesejl til 

lejrbål . I dag var det spejderne der stod for det . 
Der blev sunget, lavet sketches og ikke mindst ta-
get gas på lederne! 
Lørdag var fællesdag – nærmere betegnet ”Eks-
perimenternes dag” . Bæver og ulvene brugte 
formiddagen på forskellige eksperimenter . De var 
inddelt i 3 hold og så var der 3 stationer af eks-
perimenter som skulle prøves . Der skulle laves is 
i egen fryser, renses 50 ører i ketchup, løftes is-
terninger med snor og salt og der skulle prøves 
ballon raket . 
Juniorerne og spejderne brugte formiddagen på 
at bygge en blide/katapult, som skulle afprøves 
senere på dagen . 
Efter frokost og lidt legepause, samles vi alle og 
gik sammen rundt og kiggede på eksperimenter . 
Der var ”cola- raketten”(cola light med mentos 
i), morse apparat med lys, forsøg med syre/base, 
flytte vand og flyde/sænke forsøg . Midt i det hele 
kom der en KÆMPE byge, så alle måtte søge ly, 
enten i huset eller under mastesejlet på spejder-
nes lejrplads . 
Heldigvis holdt regnen op og vi kunne få set på 
sidste forsøg, som var katapulten . Som skyts 
brugte vi et rødkålshoved . Katapulten virkede og 
efter en del skydninger var der ikke meget kålho-
ved tilbage . 
Lørdag var sidste hele dag på lejren og derfor 
sidste omgang myggeløb og sidste chance for at 
hente point . Vi tog flaget ned kl .20 og gik til det sid-
ste lejrbål . Til lejrbålet blev der sunget sange, la-
vede sanglege, sketches og allervigtigst, blev vin-
derne af mygge-løbet råbt op . Der var stor glæde 
hos hele holdet og de fik alle en lap til uniformen . 
Efter lejrbål fik vi lidt saft og kage inden det var 
tid til at finde soveposen og gøre klar til sidste nat 
på lejren . 
Søndag morgen, efter flaghejsning, morgenmad 
og andagt var det tid til at få pakket sammen . Det 
kan volde lidt besvær, lige at finde alle sine ting 

SPEJDERNE SPEJDERNE

igen, men tror de fleste fik deres egne ting med 
hjem . 
Inden forældrene kom, var der tid til en lille tur til 
stranden, og fælles foto af alle der havde været 
med . 
Kl .11 kom forældrene og alle fik sagt farvel og tak 
for en god lejr inden bilerne blev pakket og trætte 
spejdere vendte næsen hjem ad . Tror muligvis der 
var en enkelt eller to, der tog en lille lur på turen 
hjem! 
Vil til slut, på alle ledernes vegne, sige tak for en 
god lejr og vi ser frem til næste gruppelejr . 

Kimmie K. Eskelund
Bæverleder

Billederne er taget af Peter Nielsen . 
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LILbALLE bORGERFORENING ELTANG bORGERFORENING

Høstfest 2012
Lørdag, den 22 . september, kl . 18 .00
Det er efterhånden blevet tradition, at Eltang Bor-
gerforening arrangerer Høstfest den fjerde lørdag 
i september . Således også i år, hvor det bliver lør-
dag, 22 . september . Afhængig af vejret og antal-
let af deltagere bliver det enten i teltet bag Eltang 
Skole eller i et af forsamlingshusene .
Det er spisning, musik og dans . Og godt humør .
Hvis man er medlem af en af områdets borgerfor-
eninger, er prisen kun kr . 125,- . For ikke-medlem-
mer kr . 150,- . For børn (3-15 år) er prisen kr . 50,- 
Tilmelding senest 15 . sept . kan ske på e-mail co-
modo@comodo .dk eller jhyldahl@mail-online .dk .
Betaling enten på foreningens girokonto 87 12 69 
19 eller hos Købmand Leif .
Vi håber at se så mange som muligt, både nye og 
kendte ansigter . 
Nærmere information, se www .fællessiden .dk

Eltang som ”Årets Landsby 2012”?
Ja hvorfor ikke? I hvert fald vil bestyrelsen over-
veje om Eltang har det, der skal til . Emnet for 
2012 er: ”Ildsjæle, bosætning og arbejdspladsers 
betydning for et landsbysamfunds vækst og ud-
vikling – før, i dag og i fremtiden” . Kunne vi få det 
flettet sammen med det forhold, at Eltang er ikke 
en isoleret plet på landkortet og mange af lands-
byens kvaliteter netop stammer fra den generelle 
styrkelse af hele lokalområdet, som vores samar-
bejde er udtryk for, så tror vi at vi vil stå stærkt som 
kandidat til titlen som Årets Landsby 2012 . Vi håber 
på velvilje og engagement fra alle, der formodes 
at bidrage til en sådan ansøgning . Tidsfristen er 
10 . september og ansøgningen vil derefter kunne 
læses på hjemmesiden . 

Bestyrelsen, Eltang Borgerforening

Lilballe – nu inden for bygrænsen – 
og max 50 km/t. 
Borgerforeningen i Lilballe skrev et brev til vej-
myndigheden i Kolding . Vi gjorde opmærksom på 
problemer med trafikken gennem Lilballe . Efter et 
møde med en repræsentant fra politiet og fra kom-
munen fik vi flyttet byskiltet . Nu må du kun køre 
max 50 km/t gennem Lilballe . (Lastbiler kører helt 
udenom!) Sådan!
Cykelstierne bliver skiltet bedre, så bilerne ikke får 
ideen om at køre på cykelstierne .
Der er også kommet hajtænder ved udkørslerne 
fra boliglommerne til Eltangvej, så der ikke er tvivl 
om vigepligtsforholdene .
En god dialog med myndighederne har endnu en 
gang vist sig at være den rigtige vej frem .

Opfordring: brug Fælleden i Lilballe
Pak en madkurv og besøg Fælleden bag ved Lil-
balle forsamlingshus en eftermiddag eller aften i 
løbet af ugen . 
Sid ved pavillonen mens børnene leger på den 
fine legeplads eller spiller bold mod målene eller 
på basketballbanen . Der er også mulighed for at 
tænde op i grillen . Vi er ret stolte af vores Fælled 
og indbyder alle til at benytte den .
Turen kan også kombineres med et besøg 
på Würth Kulturcentrum, hvor der altid er en 
kunstudstilling, der er et besøg hver . Åbningstider 
mandag-torsdag 9-16, fredag 9-15 og lørdag, søn-
dage og helligdage 11-15 .

Sommerfællesspisning
Lørdag den 25 . august 2012 kl . 18 .30
Vi mødes til grill ved pavillonen .

Vingårdsbesøg på Skærsøgaard:
Vi tager sammen til Dons og deltager i arrange-
mentet, der afholdes onsdag den 2 . september 
2012 kl . 19 .00 . 
Hør historien om Skærsøgaard vin
Foredrag om vinproduktion
Besøg i vinmarken (såfremt det ikke er blevet 
mørkt!)
Smagning af tre udvalgte vine
Varighed ca . 2½ time .
Pris for medlemmer 100 kr . Pris for ikke-medlem-
mer 150 kr . 
Bindende tilmelding og betaling til bestyrelsen se-
nest den 25 . august 2012 .

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 udlejning kontakt Jette Jensen på 75 56 13 83 
mellem kl . 14 .00 og 20 .00 .

Pavillonerne ved skolen Fest i teltet



September - November 2012 · 1514 · September - November 2012

SDR. VILSTRUP bORGERFORENING

Sdr.Vilstrup borgerforening
Sdr . Vilstrup & Omegns Borgerforening - Stiftet d . 
12 . juni 1974

bestyrelsen
Formand 
Erik Justesen, Hulskovvej 35
Tlf . 75562589 - 28357318
Email: ejbo@profibermail .dk 

Næstformand 
Lars Chr . Thomsen, Kæret 40
Tlf . 75561703 -28602225
Email: lct@sport .dk

Kasserer 
Flemming Stougaard,Sdr .Vil  
strupvej 57
Tlf . 75566446 / 23608102
Email: flemming .stougaard@tdcspace .dk

Sekretær 
Kirsten Andersen, Sdr .Vilstrupvej 102
Tlf . 75562320 - 20474030
Email: kma@profibermail .dk

Musik 
Susanne Pedersen, Sdr . Vilstrupvej 65
Tlf . 75562536
                                 
PR 
Kennet Christensen, Sdr .Vilstrupvej 62A
 Tlf . 20124946    
 Email: kennet240@hotmail .com                       

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

Hvert år afholdes der loppemarked til fordel for 
borgerforeningen , 
så hvis du har nogle effekter som du vil af med 
igennem året, kan du henvende dig til 
Kennet Christensen Tlf. 20124946 eller Erik Just-
esen 28357318
Vi modtager effekter hele året . 

I år er der indsamling til Loppemarked den 18 
August .
Loppemarked afholdes den 25 August .
I år vil vi prøve at stable et Børnedyrskue på 
benene, så hvis der er børn eller barnlige sjæle
der vil være med til dette så kontakt bestyrelsen .

Sdr. Vilstrup & Omegns Borgerforening

”Houens Odde-gruppen” 
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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

Kirkeværge
Thøger Oxholm, tlf . 75 56 23 87

VEJVISER

Sogn:
www .fællessiden .dk

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

Lilballe Borgerforening
Susanne Wind: susannewind90@gmail .dk

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

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

Tryk
TRYKKERIET .net
Vamdrup

Grafisk Design
TRYKKERIET .net

Næste ”Fællessiden .dk” udkommer: 
1. december 2012

Deadline for indlevering af stof:
Deadline for indlevering af stof: 15. oktober

I redaktionen af dette nummer
Susanne Wind, Lasse Kokholm, Jesper Hyldahl, 
Alexander Laning, Lene Hansen, Mette Blom-
strøm, Erik Justesen, Anne-Sophie Daugaard-
Hansen, Søren Harding, Christine Alexandersson 
(Ansv .)


