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SOGNET

Vær med til at designe Eltangs nye 
bydel

Kolding Kommune inviterer interesserede borgere 
i Eltang til at deltage i en pionérgruppe, der skal 
komme med input til Eltangs nye bydel .
Kolding Kommune har besluttet at etablere en ny 
bydel i den sydøstlige del af Eltang . Med afsæt i 
Kolding Kommunes vision ’vi designer livet’ vil pro-
jektet udvikle sig gennem en brugerdrevet desig-
nproces . Kommunen vil derfor gerne i dialog med 
jer, der bor i Eltang . Hvad mener I, det er vigtigt at 
tænke med ind i en ny bydel, så den bliver en aktiv 
del af Eltang?

Også potentielle tilflyttere til den nye bydel og 
borgere, der er interesseret i byudvikling, er invi-
teret med i pionérgruppen . De, der melder sig som 
deltagere, bliver inviteret med til 2 workshops, den 
første den 2 . april, den næste i maj . 

På workshoppen bliver der mulighed for at høre 
mere om projektet, og der venter deltagerne en 
spændende proces med idégenerering og –udvik-

ling . Forhåbentlig kommer der massevis af forslag, 
som kan være med til at designe et velfungerende 
boligområde, der kan bidrage positivt til Eltangs 
fremtid .

Kolding Kommune samarbejder med Kolding-
firmaet GBL gruppen for by & landskabsplan-
lægning, som allerede har lavet en workshop på 
Eltang Skole, hvor børnene har været med til at 
komme med deres input . Fx har børnene skullet 
udpege deres yndlingssted og fortalt, hvad de sy-
nes der er godt ved at bo i Eltang .

Har du lyst til at være med i udviklingen af Eltangs 
nye bydel, så meld dig pr . mail på plan@kolding .dk . 
Du kan læse mere om pionérgruppen og hele pro-
jektet på hjemmesiden www .kolding .dk/nyeltang 
og du kan følge med på Facebook-siden facebook .
com/nyeltang
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KIRKEN

Hvad sker der med det gamle kapel?
Der graves og bygges ved det gamle kapel ved 
Eltang Kirke for tiden . Toiletter, graverfaciliteter 
og menighedslokale tager mere og mere form, 
og vi forventer at være helt færdige med projek-
tet i løbet af foråret . Og hvorfor er det nu at der 
bygges – er det nu nødvendigt? Ja det er det – vi 
skal også som kirke overholde landets forskellige 
love . Vi kan således endelig overholde loven i for-
hold til handicaptoilet ved offentlige bygninger og 
Arbejdstilsynets påbud om tidsvarende arbejds-
miljøforhold for graver og medhjælper i form af 
omklædnings- og toiletfaciliteter og administra-
tive arbejdspladser . Det er den primære årsag til 
byggeriet .

Tilbygningen til kapellet kommer også til at huse 
et møde- og forsamlingslokale, så der er mulig-
hed for samles umiddelbart efter gudstjenester 
og andet til samvær, kaffe eller spisning, korarran-
gementer, foredragsaftener og lignende . Nogle 
vil til dette sige: ”Det har vi da Præstegården til .” 
Og det har vi da også i øjeblikket, men det er ikke 
sikkert det ser sådan ud om 7 – 8 år og en del af 
menighedsrådets opgaver er også at sikre det 
fremtidige menighedsarbejde . Det er vi sikre på, 
at vi gør med denne løsning . Det er en anden vigtig 
årsag til byggeriet .
   Møde og forsamlingslokalet passer også godt 
ind i den overordnede plan for gudstjenester og 
arrangementer som menighedsrådet har lavet for 
at få flere til at bruge kirken . Vi har siden starten 
af september til januar haft 24 gudstjenester og 
arrangementer i vore kirker med i alt 1025 delta-
gere . Det er over 40 deltagere pr . arrangement i 
gennemsnit, så der er i høj grad liv i vore sogne . Vi 
håber det nye møde- og samlingslokale kan skabe 
endnu bedre betingelser for dette . 
   Så vi glæder os til det hele står færdigt om ikke 
så længe .  Menighedsrådet vil derfor gerne invi-

tere begge sognes indbyggere, håndværkerne og 
andre interesserede til indvielsesfest og åbning - 
særskilt invitation følger .

Ernst G. Nielsen
og Per Nielsen

Fastelavn i kirken
og forsamlingshuset
Søndag den 2 . marts er der fastelavnsgudstje-
neste 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 indbyder Sdr .Vilstrup Borger-
forening til fastelavnsfest med tøndeslagning i 
Sdr .Vilstrup Forsamlingshus .

Kirke for småfolk
Torsdag den 27 . marts inviterer vi igen til gudstje-
neste for de mindste i Eltang kirke . Denne gang 
vil vi igen kunne nyde og beundre værker som 
børnehaven har udført til lejligheden . Det er som 
altid kl . 17 .00, hvor vi mødes for at høre historier og 
synge sammen . Efter gudstjenesten byder menig-
hedsrådet til spisning i kirken og våbenhuset . Alle 
er velkomne, der behøves ingen tilmelding og det 
koster ikke noget .
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KIRKEN KIRKEN

Sangaften
Torsdag d . 20 . marts holder vi forårets sidste 
sangaften i Sdr .Vilstrup kirke . Det er som altid kl . 
19 .30 – 21 .00 . Det kan lige nås endnu for sæsonen, 
så kom og vær med . 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 . 

Konfirmand-gudstjeneste
Søndag den 16 . marts står årets lokale konfirman-
der for gudstjenesten .  Konfirmanderne er sammen 
med præsten og organisten i kirken hele dagen for-
inden, hvor de bl .a . planlægger søndagens guds-
tjeneste . Derfor ved ingen endnu, hvad der kom-
mer til at ske! Dog ligger det fast, at det er kl . 10 .30 i 
Eltang kirke og at det er konfirmanderne, der kom-
mer til at stå for både planlægning og udførelse af 
gudstjenesten – så mød op og se hvad der sker…

Skærtorsdag m/ ost og rødvin
Vi gentager succesen . Menighedsrådet byder igen 
i år på ost og et glas rødvin efter gudstjenesten 
Skærtorsdag aften kl . 19 .00 i Sdr .Vilstrup kirke .

Palmesøndag med minikonfirmander 
og spejderne
Ved gudstjenesten i Eltang kirke Palmesøndag den 
13 . april kl . 10 .30 deltager årets minikonfirmander 
fra 3 . klasse, hvor de vil opføre et påskedrama som 

afslutning på forårets minikonfirmandforløb . Spej-
derne deltager også, og vil være med til at plan-
lægge og gennemføre gudstjenesten og bl .a . stå 
for læsninger og bønner . 

Musikalske processer i kirkerummet 
Kære skolebørn fra Eltang Skole
Det vil glæde os at se så mange skolebørn som mu-
ligt fra Eltang Skole til musikalske processer i 
Eltang Kirke d. 27. april 2014 kl. 10.00

Mikaela Bang Jakobsen og Birgitte Antonius, beg-
ge uddannede fra musikkonservatoriet i Esbjerg, vil 
stå for de musikalske processer, hvor vi sammen 
skal arbejde med at sætte musik til billeder og ud-
smykning i kirkerummet . Der vil være skoleinstru-
menter i kirken, som vi kan spille på, ligesom den 
lokale organist vil være med på dagen og spille nye 
versioner af vores musik . 

Desuden vil vi også arbejde med at tegne og male 
til musik, som Mikaela og Birgitte spiller for jer, 
samt dramatisere sange . 

Dagen afsluttes med at vi laver en lille opførelse 
til børnegudstjenesten i kirken kl. 15.00.

Projektet er støttet af Kulturstyrelsens huskunst-
nerordning .

Mange hilsner – og på gensyn
Birgitte og Mikaela

birgitteantonius@hotmail.com
tlf.: 29 45 58 72

Hvis I ved, I ønsker at deltage i dagen, så send en 
mail til organist Dorthe Kodal på modo@esenet .dk, 
men I er også meget velkomne til bare at møde op 
på selve dagen uden at have tilmeldt jer først .
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Konfirmationer
Store Bededag, den 16. maj 
Sdr.Vilstrup kl. 9.30
Kirstine Oxholm Fønsskov Jensen, Birkemosevej
Mette Oxholm Wandam Møller, Enghøjvej, Asperup

Eltang kl. 11.15
Anders Dengsø Jacobsen, Sdr .Vilstrupvej 
Filip Hyldahl Alexandersson, Præstegårdsvej
Kristian Rubinke, Friggasvej
Laura Daugaard-Hansen, Nr .Stenderupvej
Rasmus Buhl Hedegaard Madsen, Eltangvej
Teddi Moos, Højkærvej
Tobias Knudsen, Bogensevej
Sigrid Zoffmann, Eltangvej

Gospeldag i kirken
Søndag den 2 . februar gentog vi de sidste års 
succes og havde inviteret den herlige og erfarne 
gospelinstruktør Ole Jørgensen samt hans kapel-
mester Niels Rahbech til at komme og holde en 
dag med gospelsang og fællesskab sammen med 
os . Igen i år var det en bragende succes, hvor en 
blandet skare af sognets unge og ældre og dem 
midt imellem var sammen om nogle glade timer 
med sang og musik . I år blev arrangementet des-
uden afholdt i samarbejde med menighedsrådet fra 
Almind og Viuf, så vi havde fornøjelsen af, at der 
også deltog en god sangglad flok fra sognene der . 
I løbet af dagen sørgede menighedsrådet for at 
alle var forsynede med frokost og kaffe på kanden 
og kl . 16 .00 sluttede vi dagen af med en velbesøgt 
gudstjeneste, hvor de sange, der var indøvet i løbet 
af dagen, blev opført . Da dagen var omme, var alle 
deltagere enige om, at vi havde haft en forrygende 
dag – og vi regner med at holde golspeldag igen 
den første søndag i februar næste år .
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Fastelavnsfest i Borgerforeningen 
den 2. marts
Traditionen tro er der Gudstjeneste i Sdr .Vilstrup 
kirke kl . 14 .00 og tøndeslagning på Fælleden kl . 
15 .00 med efterfølgende kaffe, fastelavnsboller og 
kåring af udklædninger i forsamlingshuset .

Dilettant
Lørdag den 29 . marts spiller vi igen et dilettant-
stykke på de skrå brædder i Sdr . Vilstrup Forsam-
lingshus . Glæd jer og sæt kryds i kalenderen .

Jubilæum
Den 12 . juni har Sdr . Vilstrup og Omegns Borger-
foreningen 40 års jubilæum . Dette fejres med Ju-
bilæumsfest lørdag den 14 . juni .
Hvis nogen har nogle indlæg eller andet der kunne 
fremføres på dagen, må de gerne komme med for-
slag til Bestyrelsen .

HUSK venligst kontingent 2014
Dit kontingentbidrag er vigtigt for Borgerforenin-
gens beståen, og dermed bevarelsen af vort lo-
kale forsamlingshus . Dette giver os mulighed for 
at fortsætte og udbygge vore arrangementer til 
styrkelse af sammenholdet i vort lokalsamfund .
Vi vil derfor opfordre dig til at støtte Borgerfor-
eningen med dit kontingent, enten ved at benytte 
tidligere omdelte indbetalingskort eller indbeta-
ling til vor konto i Danske Bank 
Reg .nr . 1525 Konto nr . 4005613324 . (husk at med-
sende navn og adresse ) 
–  eller hos kassereren Sdr . Vilstrupvej 57 . 
Husstand kr . 250,-  
Enlig kr . 125,-
Pensionist-Husstand kr . 150,-
Enlig pensionist kr . 75,- 
TAK til dem, der har betalt .  

Bestyrelsen. 

Forskønnelsespris 2014
På Borgerforeningens generalforsamling i januar 
2013 blev det besluttet, at uddele en forskønnel-
sespris til en/nogen som har gjort noget ekstra el-
ler noget særligt for byen . 
Der er ikke krav til, at det skal være noget bestemt, 
eller at det skal koste noget . Det er ”øjet der be-
stemmer” . Så ser du på din vej et tiltag som en 
borger har gjort, som f .eks . ændringer i haven, 
huset, indkørslen, fælleden eller noget helt andet, 
som du synes, at de fortjener skulderklap for, så 
kontakt bedømmelsesudvalget, som består af Be-
rit Olesen 75568589 og Jens Jakobsen 51884106, 
som vil vurdere de indkomne forslag og udvælge 
vinderen .
Deadline for indkomne forslag er hvert år den 30 . 
maj .
Vinderen offentliggøres til den årlige Skt . Hansaf-
ten og får tildelt et diplom og en håndmalet van-
drepind, som modtageren har til låns i et år . 

SDR. VILSTRUP BORGERFORENING
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LILBALLE BORGERFORENING

Andespil i Lilballe Forsamlingshus 
2013
Onsdag den 4 . december 2013 mødte 62 spillegla-
de mennesker op til banko og amerikansk lotteri . 
   Der måtte sættes ekstra borde og stole op, for så 
mange spillere har vi aldrig været før . Alle fik en 
plads og de sædvanlige 2 x 10 spil banko blev spil-
let . I pausen var der forfriskninger og æbleskiver, 
inden der blev spillet amerikansk lotteri .

   Det er dejligt at være vært for andespillet i Lil-
balle . Vi var igen blevet begunstiget med mange, 
flotte og store gevinster – to Georg Jensen jul-
euroer, ænder og kødpakker, whiteboard, gave-
kort, vingaver, smykker, digitalkamera osv . osv . 
   Tusind tak til vore lokale præmiesponsorer . Tak 
fordi I bakker os op i forhold til forsamlingshuset 
og foreningen som samlingspunkt i Lilballe .

På gensyn til Andespil i Lilballe den 3 . december 
2014 – den første onsdag i december kl . 19 .00 .

Nytårskur i Lilballe
Lilballe har i 2014 startet en ny tradition! 
Vi afholder Nytårskur, hvor vi mødes og ønsker 
hinanden godt nytår og siger tak for det gamle .

Menuen var i år smørrebrød fra Kokkekompagniet 
og byens rester af hjemmebagte småkager .
 
Der var ikke mulighed for at samle Lilballe til ju-
lefrokost i december, men når vi på 5 dage kan 
samle 35 Lilballeborgere til en nytårskur, er det 
sådan vi gør fremover . 
Nytårskuren vil så vidt muligt ligge den 2 . fredag 
i januar .

Udlejning af Lilballe Forsamlingshus
Vil du leje Lilballe Forsamlingshus til din næste 
fest, så kontakt Jette på 21 64 65 09 .
   

Der er plads til maks . 65 personer . Salen er ny-
malet og vi er i gang med at udskifte sæder og 
ryglæn på stolene . Pavillonen, den store grill og 
de udendørs arealer kan anvendes i forbindelse 
med udlejningen . Find os også på facebook .com/
Lilballe .Forsamlingshus 

Generalforsamling i Lilballe
Forsamlingshus og Borgerforening
Afholdes 13 . marts 2014 kl . 18 .00 hvor vi starter 
med fællesspisning . Tilmelding og forslag henven-
des til:
Lasse: 41 79 64 35 / lasse@kokholm .dk
Susanne W: 29 20 20 40 / susannewind90@gmail .
com 

Husk at betale medlemskontingent, hilsen besty-
relsen .
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KALENDER

Dato Dag Eltang Sdr. Vilstrup

2 . marts Fastelavn - 14 .00 Børnegudstjeneste kor

9 . marts 1 .s .i fasten - -

16 . marts 2 .s .i fasten 10 .30 Konfirmandgudstjeneste -

23 . marts 3 .s .i fasten 10 .30 -

27 . marts Torsdag 17 .00 Børnegudstjeneste kor

30 . marts Midfaste - 10 .30 kor

6 . april Mariæ bebudelse - -

13 . april Palmesøndag 10 .30 m/ minikonfirmander og 
spejderne

-

17 . april Skærtorsdag - 19 .00 ost og rødvin kor

18 . april Langfredag 10 .30 -

20 . april Påskedag 10 .30 kor -

21 . april 2 . påskedag - -

27 . april 1 .s .e .påske 14 .00 Musikalske processer kor -

4 .maj 2 .s .e .påske - -

11 .maj 3 .s .e .påske 10 .30 kor -

16 .maj Bededag 11 .15 Konfirmation kor 9 .30 Konfirmation kor

18 .maj 4 .s .e .påske - -

25 . maj 5 .s .e .påske - 10 .30

29 .maj Kristi Himmelfart 10 .30 kor -
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Marts
Søndag d . 2 . kl . 14 .00 Fastelavn i Sdr .Vilstrup kirke og forsamlingshus
Torsdag d . 13 . kl . 18 .00 Lilballe Borgerforening: Generalforsamling og fællesspisning i         
   Lilballe Forsamlingshus 
Søndag d . 16 . kl . 10 .30 Konfirmandgudstjeneste i Eltang kirke    
Mandag d . 17 . kl . 19 .00 Eltang Borgerforening: Generalforsamling og Borgermøde
   på Eltang skole
Onsdag d . 19 . kl . 19 .00 Menighedsrådsmøde i præstegården
Torsdag d . 20 . kl . 19 .30-21 .00 Sangaften i Sdr .Vilstrup kirke
Torsdag d . 27 . kl . 17 .00 Kirke for småfolk i Eltang kirke
Lørdag d . 29 .  Dilettant i Sdr . Vilstrup Forsamlingshus           

April
Søndag d . 13 . kl . 10 .30 Palmesøndag med minikonfirmander og spejderne
Torsdag d . 17 . kl . 19 .00 Skærtorsdagsgudstjeneste med ost og rødvin i Sdr .Vilstrup
Torsdag d . 24 . kl . 19 .00 Menighedsrådsmøde i præstegården
Søndag d . 27 . kl . 10-14 Musikalske processer i kirkerummet – i Eltang kirke  
Søndag d . 27 . kl . 14 .00 Gudstjeneste/koncert efter Musikalske processer i kirkerummet  
 

Maj
Fredag d . 16 . kl . 9 .30 Konfirmation i Sdr .Vilstrup Kirke
Fredag d . 16 . kl . 11 .15 Konfirmation i Eltang kirke 
Onsdag d . 21 . kl . 19 .00 Menighedsrådsmøde i præstegården         
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SPEJDERNE ELTANG BORGERFORENING

Er du til udeliv og aktiviteter med 
børn? - Så se her!
Vi er en velfungerende spejdergruppe, som står 
overfor et generationsskifte.
Vi er så privilegerede at have både bæver, ulve, 
junior og tropspejdere i vores gruppe . Børnene og 
de unge er piger og drenge fra 6 – 18 år gamle . 
Nogen har været der fra de fyldte 6 år og andre er 
kommet til senere .
Fælles for dem er, at de nyder spejderlivet! -
Dette bliver tilgodeset af en engageret ledergrup-
pe, som er en god blanding af erfarne- og unge 
nystartede ledere .
Da vi som skrevet står overfor et generationsskif-
te, idet 2 ulveledere efter adskillige år med stort 
engagement i gruppen, ønsker at stoppe, søger vi 
2 nye ledere, der har lyst og tid at overtage . Dette 
er muligt at gøre ”glidende”, da de nuværende le-
dere gerne videregiver erfaringer .

Houens Odde gruppen holder til på Skibdrætvej 
16, 6000 Kolding . (sidevej til Birkemosevej) .
Spejderhuset ligger i naturskønne omgivelser, 
og vi har gode udendørs faciliteter . Dvs . stor bål-
plads, shelter og skov med masser af muligheder .

Har du lyst og tid at prøve kræfter med spejderli-
vet, kan du kontakte gruppeleder Ulla Jakobsen 
på tlf. 25 37 20 40, og aftale et evt. besøg.
 

Houens Odde spejderne

Hvor er tiden blevet af?
Når dette blad udkommer, er jeg ikke længer aktiv 
i KFUM-spejderne eller i udgivelse af Fællessiden .

dk .  Det har været 7 år med fantastiske spejdero-
plevelser og 3 år med Fællessiden .dk (siden den 
startede) . Og hvorfor stopper jeg? Jeg har den 
holdning, at frivilligt  arbejde skal man brænde 
for, have nogle idéer til og yde en indsats . Det 
har spejderne været for mig, fordi det var en del 
af børnenes aktiviteter, og noget jeg ønskede at 
afprøve . Nu er det prøvet, og børnene er blevet 
større, så tiden er inde til noget nyt . Så velkommen 
til nye kræfter med nye idéer og nye muligheder .
2012 var et aktiv år for os . Vi var oppe på 70 spej-
dere og 8-10 ledere . Der blev renoveret en del på 
spejderhuset og Landslejren var også dette år, 
med alle de forberedelser som medfølger, samt en 
masse andre faste aktiviteter for de enkelte grup-
per og aktiviteter på kryds af grupperne .
2013 blev året, hvor vi startede på genrationsskifte 
i gruppen . Vi har valgt at uddanne nogle af de sto-
re spejdere som skal gå videre som spejderledere, 
mens vi stadig har de ”gamle” i gruppen . Og det 
virker rigtig godt . Det er dejligt, at vi kan hente nye 
ledere fra vores tidligere spejdere . Dog ønsker vi 
også nyt blod i gruppen, så her i Fællessiden har 
vi indlagt en ansøgning efter nogle, som ønsker at 
blive en del af vores gruppe . På nuværende tids-
punkt er vi ca . 40 spejdere fordelt på Bæver, Ulve, 
Junior og Trop og 12-15 ledere . Dette giver en mu-
lighed til at fordele arbejdet mere .
2014 er lige startet, og for spejderne er der rigtig 
mange faste traditioner i vente . Vi venter på årets 
forskellige spejderture, bålaftener, sove under 
åben himmel, sjove løb, fællesskab, lodseddelsalg 
for at tage ansvar for at gruppen har nogle penge, 
julestue og meget mere .
Så jeg vil takke for mange dejlige oplevelser sam-
men med mange dejlige mennesker .

Mette Dahl Blomstrøm
Næstformand
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Generalforsamling Eltang
Borgerforening – med Borgermøde
Mandag, 17. marts 2014, kl. 18.00 på skolen
Dagsorden ifølge vedtægter .

Ud over valg til bestyrelsen og andre poster, regn-
skabsaflæggelse og fastsættelse af kontingent, 
byder aftenen på formandens beretning . Det for-
løbne år 2013 har budt på en ligelig fordeling af 
opgaver bestående af sociale arrangementer, 
praktiske ting og forhandlinger med politikerne . 
Høstfesten er et tilbagevendende indslag i årets 
kalender og som noget nyt har vi netop holdt kar-
neval i Sdr . Vilstrup forsamlingshus . Af nye an-
skaffelser har vi fået teltduge til pavillonerne bag 
skolen . Eltang kom igen i søgelyset i efteråret, og 
vi måtte reagere på Uddannelsesudvalgets for-
slag om måske at lukke skolen . Ved fælles hjælp, 
journalistisk interesse og kommunalvalg eksiste-
rer skolen stadig . Dette er blot nogle af de ting, 
som har beskæftiget Eltang Borgerforening det 
seneste år . 
Fremtiden vil byde på andre udfordringer, og 
som det også kan ses andetsteds i bladet, synes 
udstykningsplaner for Eltang syd at være mere 
realistiske end tidligere . Vi må se hvad der ellers 
kommer . Vi befinder os i en tid, hvor det kan være 
svært at følge med i informationerne . De kommer 
ikke længere til os pr . brev, men vi skal selv søge 
efter dem . Hvis nogen mener at have fået nys om 
noget, som er af fælles interesse for os, må man 
meget gerne skrive til en fra bestyrelsen . Så vil vi 
drøfte sagen . 
Kolding Kommunes prioritering af landsbyerne 
betyder at der er afsat økonomiske midler til for-
bedringer og forskønnelser . Det gælder også El-
tang . Vi har allerede iværksat og fået mange ting . 
Forslag til nye ting modtages meget gerne . Så mød 
op til generalforsamlingen med nye ideer .

Bestyrelsen    

Borgermøde– Eltangs nye bydel
Mandag, 17. marts 2014, kl. 19.00 på skolen
Alle interesserede – både nuværende Eltang-bor-
gere og fremtidige tilflyttere – opfordres til at del-
tage i borgermøde om den store udstykning syd 
for Eltang . Camilla Horsted fra GBL gruppen for 
By & Landskabsplanlægning og Astrid Cramer fra 
Kolding Kommunes By- og Udviklingsforvaltning 
vil orientere om projektet . Vi er blevet bedt om at 
præge projektskitsen med alle de ideer, vi har for 
området, og med det kendskab, vi hver især har 
som borgere i lokalområdet . Så mød op med ideer 
og meninger .

Bestyrelsen sørger for forfriskninger .
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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
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   Niels Peter Holmskov Mathiesen, tlf . 50 99 80 23
   npm@munck-forsyning .dk
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