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SOGNET
Så er tiden igen inde til den årlige

Lørdag d. 8. juni 2013, kl. 13.00
Traditionen tro er der masser af aktiviteter for
både store og små, så der er rigeligt at lave og blive underholdt med. Af aktiviteter kan bla. nævnes
HOPPPEPUDE, ”MENNESKE BORDFOLDBOLD”
TRYLLEKUNSTNER, GOLFTURNERING, FRI FRUGT
FOR DE UNGE
Ved pavillonerne vil der som altid være cafeteria,
hvor man kan få stillet både den store og lille sult,
pølser, brød, kaffe, the, kage, frugt og andre former for lækkerier.
Som noget nyt vil vi i år lave ”Koldings største
ta´selv bord”, hvor alle medbringer noget hver
især til det store lækre bord, som vi så alle forsyner os af. Så tag endelig med til det helt store
bord! Som noget helt nyt vil der i år være mulighed
at grille medbragt kød, da pavillonerne er udstyret med udekøkken. Medbring selv tallerken og
bestik! Udvalget sørger for øl, vin og vand, som
købes på pladsen.
Da vi ikke har menu som tidligere år, vil der heller
ikke være tilmelding.
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Programmet vil være som tidligere år:
Kl. 13
Aktiviteterne sættes i gang- husk alt
		
sker på eget ansvar.
Kl. 17
Aktiviteterne lukker
Kl.18
Spisning –
		
Det helt store ta´selv bord åbner.
Kl. 20-? Hygge og samvær
Er der en ”konditor” gemt i dig, og har du lyst til at
bage en kage til cafeteriet, hører vi meget gerne
fra dig. Enten kan man skrive sig på ”bagelisten”
ved købmand Leif, ellers kan der ringes til Alexander Laning på 20252119

Sponsorer og hjælpere søges.
Hvis nogle har lyst og mulighed for at give en hånd
med, donere et beløb eller sponsorere ting til cafeteriet, vil store legedags udvalget være meget
taknemlige.
Du kan ringe på følgende numre:
Thomas Aarø
tea@louisnielsen.dk - 30783041
Jesper Hyldahl
jhyldahl@mail-online.dk - 20932276
Alexander Laning
alexander.laning@rheinzink.dk - 20252119
Tak til vores sponsorer:
Birkemose Golfklub, Købmand Leif Johansen,
Easyfood

SOGNET
Trivselsdag på skolen
Fredag d. 8 marts holdt Eltang Skole og Børnehaves bestyrelse trivselsdag for børn og forældre.
Dagen handlede om at slå rekorder. Der var
tre forskellige rekorder, vi skulle slå. Den ene
handlede om at trække en traktor et langt stykke
hen af legepladsen. Den anden handlede om at
gå tre børn bundet sammen 20 meter. Den tredje
og sidste rekord var at trække en 25 tons lastbil
hen over skolegården. Vi slog alle rekorderne og

håber på at komme i Børnenes Rekordbog. Det
var sjovt, der kom en lastbil fra Kolding Krantransport, som vi kunne trække. Vi var rigtig gode
til at trække traktoren hen over græsset. Det tog
ikke særlig lang tid. At gå med benene bundet
sammen var svært. Vi var rigtig mange, der faldt
og fik grønne knæ. Vi fik varmen, men forældrene
frøs. Vi sluttede af med at spise god mad i gymnastiksalen.
Nicolai og Cecilie 6.kl.
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SOGNET
Inspirations aften med
Anne Kragholm.

Om at opdage storheden i det små og
nære…

Bestyrelsen for Eltang skole og børnehave havde
d. 11. april inviteret alle forældre i børnehaven og
på skolen til en aften med overskriften: Forældre
som en vigtig medspiller for fællesskabet i klassen/
børnehaven.
Vi fik et fint oplæg, hvor vi blev klar over, at vi er på
rette vej med mange af de ting, vi allerede gør. Vi
skal gå foran vores børn som et godt eksempel, da
vores børn gør det, vi gør. De spejler sig i os forældre, de ser mere på vores handling end på vores
ord.
Vi fik også fortalt om vigtigheden i at være der for
alle børn i børnehaven/klassen. Vi har alle et ansvar for at hjælpe alle børn på rette vej, ikke kun
vores eget barn. God trivsel i en klasse/gruppe
kræver at alle trives, det er et fælles ansvar at
sørge for, at det sker.
En opfordring til alle lød på at hilse på hinanden
både på børn og voksne, det er så vigtigt for os alle,
at nogen lægger mærke til os. Så husk, næste gang
I møder nogen, at sige hej!!
Grete Bloch
Formand for bestyrelsen
for Eltang skole og børnehave

Undertiden viser tilværelsen sig fra helt uventede sider og man er tvunget til at stoppe op og
genoverveje selve formålet med livet. Nogle gange
byder tilfældighederne, at man må anskue sine
muligheder og valg fra helt nye vinkler. Sådan ændredes alle mine planer sig drastisk, da forestillingerne om, hvordan mit familieliv skulle være med
ét blev forvandlet for bestandig - det var den dag,
vi fik at vide at vores søn Christian har et varigt udviklingshandicap.
Sorg, utryghed og frygt for fremtiden prægede
mine tanker i flere år derefter.
Senere skulle jeg opdage, at det også er en stor og
livsbekræftende gave at være mor til et barn, som
udvikler sig ganske anderledes end andre børn. At
glæde og sorg, ligesom lys og mørke, forbindes i
samme sind, at det åbner op for en forståelse, jeg
ellers ikke ville have fået og at det allerstørste i
verden kan findes i det nære og i det at være nær.
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Netop derfor var det forbundet med mange og
grundige overvejelser, da Christian skulle skifte
fra sin trygge base i specialbørnehaven til et mere
krævende skoleliv. Kolding kommune havde ganske vist andre planer for Christians skolegang – og
de lå temmelig langt fra de ønsker, vi som forældre havde. Vi besøgte nysgerrigt flere skoler i bestræbelserne på at vælge den bedste løsning for
Christian, der efter vores opfattelse havde både
ressourcer og forudsætninger til at starte i en almindelig skole, hvis blot den rette pædagogiske
assistance var til stede. Efter mødet med Eltang
skole og fritidsordning var det ikke svært at tage
stilling. Vi blev mødt med en positiv og mulighedsorienteret tilgang til Christians evner og personlighed – med et klart afsæt i, at alle bidrager til fællesskabet og at han uden tvivl havde lige så meget
at byde ind med som de øvrige elever. Strategien

SOGNET
om at have en tryg og nærværende pædagogisk
indsats tilknyttet klassen gjorde kun skolevalget
lettere. Samtidig var alle parter fra starten indstillet på og ønskede virkelig, at det skulle lykkes – vi
havde derfor en tryg mavefornemmelse, da vi i
august 2006 overlod Christian til børnehaveklassen
i Eltang.
Siden har da Christians udvikling gentagne gange
bekræftet, at vores valg i Eltang var helt rigtig.
Skolens ledelse går forrest i formidlingen af fællesskabet og nærværet, når elevernes navne og
ansigter kendes udenad i løbet af de første dage
i et nyt skoleår og deres forældres navne er på
plads inden første uge er omme. En naturlig synlighed og et aktivt bidrag til undervisningen kendetegner en oprigtig og nærværende ledelsesstil.
Derudover har Christians skolegang været beriget
med både fagligt kompetente, fleksible og forstående lærere, der med en differentieret og målrettet
indsats har bidraget til en stor del af Christians positive udvikling. Klassens faste pædagog har været
særlig dygtig til ikke blot at spotte og bygge videre
på Christians ressourcer, men også med samme
hensigt støtte klassens øvrige elever. Tilsammen
har klasseteamet været fantastiske til at vende
hverdagens situationer til konstruktiv læring for
alle - og på den måde hjælpe Christian til at føle sig
accepteret og OK i fællesskabet. Derfor har hele
klassen profiteret både socialt og fagligt af det
nærvær, som denne tilstedeværelse og opmærksomhed på klassen tilbyder.
Hvilken storhed i det nære!
Gode klassekammerater og venskaber opstår i sådan et miljø, hvor mobning nærmest er fremmedord – men det sker ikke uden opbakning fra forældre og lokalt samfund. Christian er en heldig dreng
også i dén hensigt – altid er han blevet mødt ligeværdigt og fordomsfrit i sociale sammenhænge,

som af naturlige årsager formentlig altid vil være
svære størrelser for ham.
Måske fødes og dyrkes rummeligheden mere intensivt i det nære – eller er det mon et særligt kendetegn for Eltang og omegn?
I kirkemiljøet har Christian også oplevet fællesskabet og den ganske særligt empatiske formidling
af det kristne budskab, som praktiseres i de lokale
kirker. Han er selv ved at opdage forbindelsen mellem det store og det nære – og glæden ved korsang
har såmænd smittet af på resten af familien.
Hvilken en storhed i det små!
Den store verden venter forude – med et utal af farer og muligheder. Til sommer afsluttes Christians
skoleliv i Eltang og et nyt kapitel i skolebogen påbegyndes i Kolding. Vil det mon stadig være muligt
at se det store i det små, at opdage det glædelige
i det nære på en stor skole? Jeg tror det, for de
vigtigste ingredienser til at kunne rumme sådan
en forandring har han med sig fra sine klassekammerater og fra den lille skole på landet. Om end
omvæltningen bliver meget markant, så glædes
jeg ved visheden om, at den bedst mulige ballast er
blevet pakket, at han altid vil kunne lukke sin rygsæk fra Eltang op og hente styrke i det indhold, han
fik med derfra.
Og det skønneste er, at når jeg spørger Christian,
så bekræfter han selv, hvad de bedste ting i Eltang
har været: At jeg har fået hjælp til det, jeg havde
brug for, at jeg fik gode venner og at naturen var
lige udenfor.
Det er i sandhed at opdage det store i det små og
nære!
Derfor er jeg stolt og glad over det skolevalg vi traf.
Jeg er stolt over, at Christian har fået lov til at være
med i det stykke pionerarbejde, som en vellykket
inklusion i folkeskolen stadig er. At kombinationen
af faglig læring og pædagogisk indsigt i klassen
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SOGNET
samt et velfungerende skole/hjem-samarbejde
spiller en meget afgørende rolle for om det kan lykkes.
Jeg bliver glad af, at dette emne, som medierne i
øvrigt beskæftiger sig meget med rigtigheden af
for tiden - det har vi og Eltang skole helt fra starten
vidst var en kvalitetsbevidst og målrettet vej at gå.
På den måde er det også givende at være mor til et
barn, som udvikler sig anderledes end andre børn.
Det åbner op for en indsigt og en forståelse, som
jeg sandsynligvis ellers ikke havde fået. Det giver
mulighed for at præge mit barns udvikling i en ny
konstruktiv retning i dialogen med mennesker, jeg
ellers ikke ville have kendt. Og ja, sikkert er det derfor også, at mødet med Eltang skole og dets lokale
liv - og dermed erfaringerne i denne artikel – ellers
aldrig havde fundet sted.
Det er livsbekræftende at opdage det store i det
små og nære…
af Conny Toftdahl

Knivklubben
Vi er efterhånden en lille flok, der er blevet fascineret af knivbygningens ædle kunst. Vi er blevet
inspireret af Kjeld graver og Kim smed. Vi har de
seneste 3 år lavet vores egne knive på skolen, hvor
vi har haft sløjdlokalet stillet til rådighed 8 aftener
efter nytår. Forinden dette har nogen været hos
Kim, hvor de har hygget sig med at smede deres
egne klinger helt fra bunden.
3. gangs knivbyggerne kommer med fuld færdig idé og en plan for knivbyggeriet. Hvordan skal
kniven se ud, og hvad skal den bruges til? Ja, der
er sågar nogen, der har snydt og lavet noget derhjemme, før de kommer på kurset. Tsk, tsk. Eller
også blev de bare ikke færdige sidste år. Så går
man i gang og det bliver bedre og bedre, for nu begynder knivene at ligne ideen, og måske ender det
med et ganske overraskende resultat, fordi man
undervejs må ændre i planen, når tingene går galt.
Men der er selvfølgelig heller ingen, der kunne se,
hvad planen var, da vi gik i gang. Det kræver ingen
deltagerforudsætninger ud over lidt tålmodighed
og omhu. Alt efter, hvad man vil lave.

Der har været nogle ærgrelser hos deltagerne
undervejs, når et eller andet er gået galt, og man
har været nødsaget til at starte forfra. Men det er
bare op på hesten igen, og så arbejde ud fra de
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SOGNET
originaler i de små samfund mere. Hvortil Hans
Christian hurtigt replicerede: Du kan da bare kigge
rundt om bordet. Der syntes han, der sad rigeligt af
originaler. (Ja, han sad der selvfølgelig ikke selv).
Vi virker måske lidt nørdede, men ligefrem originaler?? Nej, ganske unødigt sårende.

nye præmisser. Der kan dog undfanges en lille ed
i ny og næ.
Man bliver med tiden mere og mere pedantisk
og kæler mere og mere for detaljerne. Eksempelvis
har Kim i år lavet en kniv i så eksotiske materialer som rensdyrgevir og moskusoksehorn. Fint afstemt, og så har han nørklet med et lille segment
af disse to materialer, som han har fistet sammen
til et yin og yang tegn. Ja, selv øjnene er på plads
i det lille tegn, der har en diameter på max 0,5 cm.
Dette affødt af, at en af de øvrige deltagere tvivlede
på, at hans store grove smedenæver kunne lave så
små detaljer. Så skulle det bevises, og blev det. Yin
og yang tegnet er på fornemmeste vis sat ind i bøffelhornet i skæftet. Rigtig flot arbejde og klart det
fineste arbejde, der er lavet i år. Ja, Keld lavede
også en kokkekniv af en gammel motorcykelkæde.
Den var også flot, men han havde jo snydt og lavet
det hele før vi kom i gang, så det tæller ikke helt på
samme måde.

Da vi startede var vi en 10-12 stykker, og beklageligvis holdt ikke alle ud til den bitre ende. De sidste
aftener var vi omkring halveret. Vi har dog besluttet
at prøve igen til næste år med nye ideer, materialer
og gå på mod. Så må vi se om en af os andre kan
lave årets flotteste kniv. Hvis din interesse skulle
være vakt, så hold øje med denne publikation, hvor
det vil fremgå, hvornår vi starter på ny. Det er faktisk også en rigtig far og søn ting, hvor man kan få
nogen fornøjelige timer med teenagesønnen uden
han sidder med næsen nede i sin computer.
Lars Chr. Thomsen

Summa summarum, så er det vanvittig hyggeligt
og underholdende. Vi får fortalt nogen gode røverhistorier til hinanden og hygger os med den fælles
interesse. Eksempelvis sad vi rundt om et bord og
tumlede med vores skeder, da Jens maler sagde,
at nu kunne man ikke rigtig finde nogen rigtige
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KALENDER
Dato
2. juni
9. juni
16. juni

Dag
1.s.e. Trinitatis
2.s.e. Trinitatis
3.s.e. Trinitatis

23. juni
30. juni
7. juli
14. juli
21. juli
28. juli
4. august
11. august
18. august
25. august
29. august

4.s.e. Trinitatis
5.s.e. Trinitatis
6.s.e. Trinitatis
7.s.e. Trinitatis
8.s.e. Trinitatis
9.s.e. Trinitatis
10.s.e. Trinitatis
11.s.e. Trinitatis
12.s.e. Trinitatis
13.s.e. Trinitatis
Torsdag

Eltang
9.00 T. Poulsen
10.30
14.00 Gudstjeneste
i præstegårdshaven
9.00 HO Tobler
10.30
9.00
9.00 H. Lind
9.00 T. Poulsen
10.30
17.00 Kirke for småfolk

Sdr.Vilstrup
14.00 Gudstjeneste
i præstegårdshaven
10.30
10.30
10.30
-

Juni
Søndag d. 2.		
Lørdag d. 8.	
kl. 13.00
Torsdag d. 13.	
kl. 18.00
			
Søndag d. 16.	
kl. 14.00
Tirsdag d. 18.	
kl. 19.00
Søndag d. 23.	
kl. 18.00
Søndag d. 23.		

Lilballe Borgerforening: Arbejdsdag
Store Legedag ved Eltang skole
Eltang Borgerforening: Besøg fra Kolding Kommune
i skolens pavilloner
Gudstjeneste i præstegårdens have
Menighedsrådsmøde i præstegården
Lilballe Borgerforening: Skt.Hansfest v Forsamlingshuset
Sdr.Vilstrup Borgerforening: Skt. Hans bål på Fælleden.

August
Torsdag d. 15.	
kl. 19.00		
Torsdag d. 29.	
kl.17.00
Lørdag d. 17.		
Lørdag d. 31.		
			

8 · Juni - August 2013

Menighedsrådsmøde i præstegården
Kirke for småfolk i Eltang kirke
Lilballe Borgerforening: Udflugt til Husted Mose
Sdr.Vilstrup Borgerforening:
Bagagerumsmarked mm. ved Forsamlingshuset

KIRKEN
Havegudstjeneste
Søndag den 16. juni kl. 14.00 flytter vi igen gudstjenesten ud i præstegårdshaven.
Vi håber naturligvis på godt vejr, men rykker i tilfælde af regn ind i konfirmandstuen. Efter gudstjenesten er der kaffe og kage - og hvis interessen
og vejret er til det, tænder vi op i bålet og bager
snobrød.
Kirkekoret kommer og synger – og vi håber, at rigtig mange har lyst til at komme og synge med.
Medbring gerne et tæppe eller en klapstol at sidde
på – og måske en paraply!?

”Kirke for småfolk” - torsdag d. 29. august
Når ferien er overstået og dagligdagens travlhed
igen indfinder sig, kan det være godt med et lille
pusterum fra hverdagen og madlavningen. Derfor
vil vi igen holde gudstjeneste for de mindste i Eltang kirke og spise sammen bagefter. Det bliver
torsdag den 29. august 17.00.
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.

Fremtidens kirke: Levende eller død?
Gudstjenesten søndag morgen eller formiddag har
altid været set som et adelsmærke for kirken. Det
var søndag morgen kvinderne fandt graven tom,
fordi Jesus var stået op fra de døde, og denne dag
har kristne derfor altid fejret gudstjeneste. Og da
kristendommen vandt indpas og blev stærk rundt
omkring, blev søndagen hellig og som noget selvfølgeligt den dag på ugen, hvor alle skulle have fri
til at forsamles i kirken. Gudstjenesten om søndagen kaldes højmessen, den er bestemt af autoriserede ritualer med nadver og ofte også dåb.
Højmessen har altid haft større eller mindre tilslutning. Måske størst i en kortere periode under enevælden for ca. 300 år siden, hvor en meget from

konge påbød alle at gå i kirke om søndagen. Senere kom færre i kirke og Grundtvig kunne da også
beklage sig over at alt for få gik i kirke. Og i dag – i
fornuftens og rationalitetens tid – har mange for
længst dømt den kristne tro til døden og forudsagt
kirkens lukning en gang for alle. Men kirken har vist
sig endog særdeles livskraftig og ikke sådan lige at
få has på. I grunden oplever kirke og kristendom i
vores tid en renæssance og voksende interesse og
selvfølgelighed.
Men mange søger noget andet i dag end den traditionelle højmesse. Der kan over det meste af landet
konstateres en vigende tilslutning til søndagens
gudstjeneste, hvad man også i vores sogne kan
skrive under på. Mange steder fyldes kirken, når
der er dåb, bryllup eller begravelse, dvs. når der er
en særlig anledning til at komme.
Mange kirker tager konsekvensen af den vigende
kirkegang og tilbyder andre gudstenester. Vi har
selv kolossal succes med gudstjenester i børnehøjde med spisning. Andre har gode erfaringer
med tema-gudstjenester, måske en hverdagsaften,
og med arrangementer, der medtænker bidrag fra
mange andre end præst, organist og sanger.
Det kunne vi også gøre og det er måske en ide at
vende sig mod nye fokusområder. Tænke nyt, også
inden for rammerne af søndagens højmesse, som
vi ikke kan få lov til at fravige sådan uden videre.
Alt dette er noget, der diskuteres i menighedsrådet, men det giver først for alvor mening, hvis medlemmerne giver deres mening til kende. Så hermed
en opfordring til at hjælpe vores kirker ind i fremtiden: Hvad skal kirken være i dag? Hvad ønskes
der? Og spørg dig selv: Hvad skal der til, for at jeg
kommer i kirken en gang imellem? Også om søndagen. Kirkens overlevelse i små sogne som vores
beror på sådanne overvejelser. Og selvfølgelig: på
tilslutning.
Ernst G. Nielsen, Formand
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EVGIF
DOBBELT “MESTERSKAB”

Næsten slut på sæsonen 2012-2013.
Så er vores sæson ved at gå på sommerpause.
Men inden vi starter på den nye sæson, så vil jeg
gerne opsummere på nogle aktiviteter.

Efter en sløj sæsonstart er vores volleyballhold
kommet rigtig godt i gang igen.
Efter tilgang af flere nye og gamle spillere er der
kommet gang i holdet.
Det viste sig ved, at herreholdet spillede sig til
tops i deres turneringpulje og kunne afslutte turneringen med en 1.plads.
Pga. vores resultater, blev vi inviteret til DGI’s
championsgalla i Strib den 13.april. Vi stillede
op med et mix hold. Her kunne vi efter 4 vundne
kampe køre tilbage til Eltang som vinder af DGI
Championsgalla 2013!

EVGIF PÅ FACEBOOK
GYMNASTIKOPVISNING
Den 17. marts afholdt vi vores årlige gymnastikopvisning. Det var en fantastisk formiddag hvor
børnene med stor glæde og entusiasme, fremviste hvad de havde lært. Opvisningen blev krydret
med en opvisning fra vores step og aerobic damer.
Som afslutning kom alle børn og trænere på gulvet
og dansede gangnam style.
En super god gymnastikopvisning og vi glæder os
allerede til næste års gymnastikopvisning.
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Som nogle af jer allerede har lagt mærke til så er
EVGIF kommet på Facebook.
Vi vil bruge dette medie til at komme ud med vores
informationer. Ikke kun til vores medlemmer med
til alle jer i lokalområdet.
Så kig forbi vores facebookside og “like” os der.
Så får du automatisk de nyeste informationer om
vores aktiviteter.
Jo flere der kommer ind på vores side, jo mere bliver vi kendt rundt omkring. Det vil helt sikkert give
os flere medlemmer og aktive som hjælper os med
at gøre foreningen til en endnu større succes.

EVGIF
GENERALFORSAMLING
Som noget nyt i år afholdt vi vores generalforsamling på Birkemose golfklub og med et foredrag fra
vinbonden Kim Nielsen fra MoDaVi. Kim er vores
lokale vinbonde med vinmarker i Sdr. Vilstrup. Kim
fortalte om livet som moderne vinbonde i Danmark. Vi fik lov til at smage nogle af hans vine.
Markerne i Sdr. Vilstrup er ikke så ringe endda.
Vinene smagte super godt. Der var 18 tilhørere til
foredraget. Herefter afholdtes generalforsamling
med ikke mindre end 12 deltagere…. Det er 3 x
så mange som i de forgangne år. En succes, men
jeg vil opfordre endnu flere, til at komme til generalforsamlingen. Det er her, at man som medlem
eller forældre til medlemmer har en mulighed for
at præge foreningen. Næste år vil vi igen finde en
aktivitet til generalforsamling og ser gerne at der
kommer endnu flere.

BESTYRELSE
Vores kassere Steen Holzmann var på valg i år og
stillede ikke op til genvalg. Steen har fået travlt
med Kolding Svømmeklub, da hans datter er konkurrencesvømmer der. Vi har fundet en ny kasserer Brian Breinbjerg som er en af vores volleyballspillere. Han blev valgt som ny kasserer. Jeg vil
her gerne sige tak for Steen indsats for EVGIF de
sidste 2 år og sige velkommen til Brian.

Sammenlægning af SUFF og EVGIF
På generalforsamlingen blev det besluttet, efter
forslag fra SUFF, at lægge begge foreninger sammen på bestyrelsesniveau.
Begge foreninger er medlem af DGI og derfor er
sammenlægning en oplagt mulighed for at spare
på frivillige, som kan lægge tid i bestyrelsesarbejde.

Vi glæder os over den tillid SUFF har vist os og vil
sørge for at SUFF’s tilbud til de unge bliver videreført med samme succes!

DEN NYE SÆSON
Nok om den forgangne sæson. Vi er allerede i fuld
sving til næste sæson. Der arbejdes hårdt på at få
stablet et nyt og spændende program på benene
med nye som kendte hold og aktiviteter.
På træner- og hjælpetrænerområdet mangler
vi stadig nogen, som har tid og lyst til at gøre en
forskel for vores børn. Så har du lyst til at hjælpe
til som træner, hører vi gerne fra dig. Du behøver
ikke have den store erfaring, bare du har lysten
og gejsten, så står vi til rådighed med kurser og
opbakning.
Vi mangler dog også hænder der vil hjælpe os med
diverse små opgaver som at bage kage til aktiviteter, opstilling af stole og borde, samle gevinster til
banko, hjælpe til ved Store Legedag.
Vil du gerne støtte os med nogle timer i løbet af
året, hører vi også gerne fra dig:-)

TAK
Jeg vil gerne endnu en gang sige tak til vores trænere, hjælpetrænere, sponsorer og frivillige som
har støttet os.
TUSIND TAK TIL JER ALLE. Uden jer ville det ikke
være muligt at drive denne forening.

GOD SOMMER!
Alexander Laning,
Formand

SUFF vil fortsætte som hidtil. Det eneste der ændres er, at bestyrelsen er den samme som EVGIF.
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Lilballe Borgerforening
Ny bestyrelse i Lilballe Forsamlingshus og Borgerforening.

På generalforsamlingen den 13, marts sagde vi
farvel til bestyrelsesmedlem Bent Andersen. Bent
har været medlem af bestyrelsen og meget aktiv,
så længe de fleste kan huske. I stedet blev Susanne Holm valgt ind i bestyrelsen, tillykke og tak, og
vi glæder os til samabejdet.
På bestyrelsens første møde konstituerede
bestyrelsen sig med Lasse Kokholm Millnitz som
formand og Dorthe Larsen som kasserer. Susanne
Wind fortsætter som bestyrelsesmedlem efter at
have været formand siden 2006.
Bestyrelsen bestå således af:
Lasse Kokholm Millnitz, formand
Dorthe Larsen, kasserer
Anders Dueholm
Susanne Holm
Dennis Rasmussen
Susanne Wind
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Årsplan:
Lilballe forsamlingshus og borgerforening
Årskalender
1.	Arbejdsdag			
D. 02-06-13
2.	
Sankt Hans			
D. 23-06-13
3.	
Udflugt til Husted Mose		
D. 17-08-13
4.	
Fællesspisning I forsamlingshuset
D. 25-10-13
5.	
Banko				
D. 04-12-13
6.	
Virksomhedsbesøg IBC Fabrikken
D. 20-02-14
7.	
Generalforsamling			
Marts 2014

Sankt Hans i Lilballe
- Søndag 23. juni 2013 kl. 18.00
Vi mødes ved pavillonen kl. 18.00. Bestyrelsen
sørger for at grillen er tændt, så alle kan grille deres medbragte mad.
Medbring evt, hynder, tæpper og varmt tøj, vi spiser ude, hvis det ikke regner.
Der er snobrødbål og skumfiduser.
Bålet tændes ca. kl. 21.00

Lilballe går i dialog med
Kolding Kommune om at
få ændret lokalplanen
I Lilballe var vi ellevilde, da vi fik vores egen fine
lokalplan i 2006. Dengang var der ingen der drømte om, at nogler procenttal om taghældning skulle
få så store konsekvenser som det nu har vist sig.
Det fremgår af lokalplanen at taghældningen
skal være mellem 40 og 50 grader, og der er i øjeblikket ikke mulighed for at fravige dette. Kolding
Kommune har imidlertid været nødt til at dispen-

ELTANG BORGERFORENING
sere fra kravet og som alle kan se, lever mange
af de eksisterende huse heller ikke op til lokalplanens bestemmelser. Almindelige parcelhuse
har typisk en taghældning på ca. 25 grader, og vi
er bekendt med flere familier, der har fravalgt at
bygge i Lilballe på grund af lokalplanen.
Vi har derfor skrevet et brev til medlemmerne i
Plan- og Miljøudvalget, om at vi gerne vil i dialog
med dem om at ændre lokalplanen. Vi har modtaget positive reaktioner og ser frem til det videre
arbejde.

Lej Lilballe forsamlingshus
til dit næste arrangement
Salen og gangen er nymalet, og det ser lyst og
lækkert ud

Forment besøg
Torsdag, den 13. juni ved 18-tiden vil Eltang få besøg. Koldings Kommunes Plan- og Miljøudvalg vil
sammen med repræsentanter fra Landsbyernes
Kontaktforum aflægge Eltang en visit for at hilse
på os og tale med os om landsbyens kvaliteter,
fællesskabet og dens fremtidsudsigter. Vi ønsker
også i den forbindelse af vise de ting frem, vi gennem de seneste år har fået økonomisk støtte til:
Beachvolley-banen, udekøkkenet og pavillonen,
der da gerne skulle fremstå med færdig tagkonstruktion og sider i presenning.
Borgerforeningen vil være vært for et lille traktement ca. kl. 18.00. Det finder sted i pavillonen med
brug af udekøkkenet. Det er vigtigt, at mange møder op, så vi kan vise, at landsbyens trivsel ikke
kun beror på de personer, der bor og kommer i
byen, men at ordentlige rammer bestemt også er
vigtige. Vel mødt.
Bestyrelsen

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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SDR. VILSTRUP BORGERFORENING
”Skærmydsler i støberiet….”

Årsprogram for resten af 2013

Årets dilletantstykke den 22. marts blev med stor
succes og god humor vist for fuldt hus i Sdr. Vilstrup forsamlingshus.
De yderst stille dagligdage på støberiet blev hurtigt forvandlet til en større forvirring med flere
misforståelser til følge, da mester i nogle dage
tager på seminar og fruen overtager styringen.
Forvirringen bliver ikke mindre da mester kommer
tilbage.
Aftenen startede med spisning, hvor godt 100 deltog. Efter stykket blev der spillet op til dans med
byens lokale DJ med gedigent musik.
Tak til deltagerne i stykket for en flot indsats og
tak til besøgene for opbakningen samt en god og
festlig aften.

23. juni
Skt. Hans bål på Fælleden.
31. August
Bagagerumsmarked med mere.
5. oktober
Vinsmagningsfest i forsamlingshuset.
19. november Banko
26. november Banko
3. december
Banko
21 December Juletræfest for børn
Yderligere information vedrørende arrangementer
kommer i månedsavisen og Fællesiden.dk
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Spejdertur
Nicklas Bendtner har ikke noget med denne artikel at gøre.
Det skulle da lige være den
sammenhæng at pressen skrev ekstra meget om ham
en uges tid efter vi havde været på spejdertur. Og spejdertur er lige netop hvad denne artikel skal handle om.
Lørdag d. 23. marts kl. 14.00 mødtes Houens Odde gruppens juniorspejder og leder ved deres spejderhus på
Skibdrætvej 16. Temperaturen var under nul grader,
men humøret var langt over. Ryksækken var pakket
med ekstra varmt tøj, madpakke og godt humør, snart
kunne eventyret begynde.
Planen var at vandre fra spejderhytten til en bondegård
hvor vi havde fået lov til at overnatte i deres lade. Gården ligger i Møsvrå og er beboet af ejerne Lene og Fritz
Larsen. I luftlinje er der ca. 4 km. I bil er der knap 6 km.
Den rute vi skulle tilbagelægge ligger nok der i mellem,
men vi skulle gå så lidt som muligt på asfaltvej! Dvs. vi
gik langs kanten af marker og skove og fik på den måde
en helt anderledes vandretur ud af det. Én fik kortet og
skulle føre os alle frem til et bestemt punkt på ruten. Så
var det næste mand tur, osv. Alle fik prøvet kræfter med
at have ansvaret for at flokken kom frem.
Efter ca. en times tid nåede vi til et passende sted til at
kunne nyde vores madpakke. Vi gik i læ ved en skrænt i

SPEJDERNE
den sydlige del af Hulskov. Vinden var lidt hård og kold,
så det var godt at få et hvil for vinden og madpakken
smagte godt for alle.
Videre gik turen nord på langs skovkanten og marken
og over til Sdr. Vilstrup Kirke. Nu blev vi nød til igen at
gå på asfaltvej for at krydse motorvejen og gik faktisk
langs vejen til vi nåede kilden i skoven. Her gik det atter
off road nordpå. Først igennem skov siden åben mark
for til sidst at have vores mål i sigte.
Lene Larsen stod klar i bryggerset med hjemmelavet
varm kakao og det var et kæmpe hit. Efter at have slukket tørsten indtog vi den lade vi skulle give os ly for natten. Vi kunne ikke bruge selve høloftet, men betongulvet
var fint og der var plads til alle. Halmballerne blev anrettet i en cirkel så vi fælles kunne sidde og nyde vores
aftensmad, men først skulle maden laves. Hjemme fra
havde vi bedt alle om selv at tage 250 g rå kartoffel, 1 lille
løg og 1. Kødet tog vi leder med. Ærmerne blev smurt op
og spejderkniven fundet frem og snart var alle i gang
med at skrælle, skære, hakke, tænde Trangiaer, svitse
og røre. Endelig var maden færdig og vi kunne sætte os
på den varme halmballe og spise den varme og velsmagende mad, FANTASTISK!!!
Efter opvasken blev der hygget med et par lege, hoppet
i halmen. Vinden var yderligere taget til så det var ikke
muligt at afholde lejrebål, men til gengæld forholdene
aldeles gunstige til at betragte himlen igennem en kikkert på. Der var ikke mange skyer og månen var så stor
og kraftig at der var skygger. Herefter blev der gjort klar
til natten, børstet tænder, soveposer blev rullet ud i halmen og snart lå alle i deres poser.
Næste morgen fik alle serveret en kop varm kakao. Dejligt at starten en vinterdag med at få noget varmt. Herefter spiste vi morgenmad, smurte madpakke og pakket
vores udstyr så vi var klar til afgang igen. Nogle skrev en
hilsen i Lene og Fritz’ gæstebog. Vi tog vores ryksække
på og gik op til stuehuset med bogen og for at tage afsked, men før vi nåede at banke på kom værtsparet ud i
gårdspladsen – de ville lige taget et billede af os!
Tilbagevejen var ikke helt den sammen som dagen før.

Vi spiste madpakken ved Sdr. Vilstrup kirke og gik herfra
mod Sdr. Vilstrup by via et levende hegn. Fra byen gik vi
med vejen hjem til spejderhytten. Vi ankom i god tid så vi
lavede os et bål vi kunne hygge os ved mens vi ventede
på forældrene og vores bagage-/udstyr transport skulle
komme. Tiden går hurtigt i godt selvskab og pludselig
var der gået en halv time og de første biler kørte ind på
P-pladsen. Tid til afhentning og tid til at afslutte en dejlig
spejdertur. Tak til de forældre som hjalp os med transport at udstyr og med vores ustoppelige trang til dejlige
kager – humm. Mange tak.
Ulf og Kenneth
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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

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

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. 40 26 33 20
npm@munck-forsyning.dk

www.fællessiden.dk

Eltang skole og børnehave Formand for bestyrelsen:
Grethe Bloch: 22676376, gsbloch@ofir.dk
Lilballe Borgerforening
Susanne Wind, susannewind90@gmail.com
SUFF:
Anne Sophie Daugaard-Hansen,
annesophiedh@gmail.com
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

Næste ”Fællessiden.dk” udkommer:
Den 15. juli 2013
Deadline for indlevering af stof:
Den 1. september 2013
I redaktionen af dette nummer
Mette Dahl Blomstrøm, Alexander Laning, AnneSophie Daugaard-Hansen, Erik Dengsø, Lene
Hansen, Søren Harding, Jesper Hyldahl, Lea Sibuhr Honoré, Christine Alexandersson (ansv.)
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