FÆLLESFORENINGEN FOR
V.VEDSTED OG SDR. FARUP
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BESTYRELSEN FOR FÆLLESFORENINGEN
Formand for fællesforeningen:
Flemming Madsen
Degnetoftevej 36
Tlf. 7544 5050 / 2097 7313 - flemming_madsen@live.dk
Næstformand:
Pernille Mauritzen
Sdr. Farupvej 28
Tlf. 2278 3138 – pernillemauritze@hotmail.com
Kasserer:
Flemming Madsen
Degnetoftevej 36
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Sekretær:
Marianna Ohrt Johansen
Degnetoftevej 23
Tlf. 7544 6065 / 2370 4050 - mi@privat.dk
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Øvrige:
Britt Karlshøj Sprecher
Kløjsvej 8
Tlf. 2273 1104 - karlshoej@live.dk
Britta Lolk Jensen
Kløjsvej 3
Tlf. 2292 5845 / 7544 5845 – b-lolk@hotmail.com
Henrik Mølgaard
Vester Bjergvej 7
Tlf. 6910 2214 - henrik@uni-tel.dk
Jan Kruse
Sdr. Farup Vej 55E
Tlf. 7544 5757 / 3068 1352 – jak@stenhuggeri-as.dk
Anne Hardebol
Sdr. Farup Vej 9
Tlf. 7472 7262 / 2344 2984 - annehardebol@gmail.com
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Repræsentanter i lokalråd syd:
Pernille Mauritzen
Sdr. Farupvej 28
Tlf. 2278 3138 – pernillemauritze@hotmail.com
Palle Guldberg
Mandøvej 7
Tlf. 7544 5199 /2176 0580 - palle@fam-guldberg.dk
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VELKOMMEN
Igen i år har vi valgt at vores folder kun findes på vores hjemmeside,
og at der bliver husstandsomdelt en lille pjece med datoer over
aktiviteter i de to foreninger.
Her i folderen kan I læse lidt mere detaljeret om, hvad det næste år
byder på.
Igen i år forsøger vi at gentage gode aktiviteter og at nytænke, så der
også kommer lidt nye tiltag. Vi håber I vil bakke op om initiativerne.
Generelt ønsker vi i bestyrelsen for Fællesforeningen, at der kunne
komme lidt mere liv i vores forsamlingshus. Så husk, at det kan lejes
til små og store aktiviteter. Og har du en ide til en aktivitet, stor som
lille, så sig endelig til.
Der skal lyde en stor tak til alle vores erhvervsdrivende i området,
deres sponsorat betyder meget i forhold til muligheden for at kunne
have en hjemmeside.
På bestyrelsens vegne
Flemming Madsen
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BIER UM VIER
En tradition ved bålhytten på Degnetoftevej er ved at etablere sig.
”Bier um vier” foregår hver første fredag i måneden. Det er en god og
hyggelig måde, at sige ”god weekend” på. Man kan mødes over en øl
eller to, eller en sodavand, grille sin medbragte mad eller lave bål. Eller
man kan noget helt andet. Kun fantasien sætter grænser.
Vel mødt fra kl. 16.00 til ”Bier um vier”.
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SANKT HANS
V. Vedsted Landsbyforening
Onsdag den 23. juni 2021
Der arrangeres bål ved vandet, nedenfor diget ved Vester Bjergvej
(ved Digehytten)
Bålet tændes kl. 21:00
Båltaler: Inge Fischer
Har du/I lyst til at spise medbragt mad, så er grillen varm fra kl. 19:00
(ved Digehytten’s bålsted)
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SANKT HANS
Sdr. Farup Grandelaug
Onsdag den 23. juni 2021

I år fejrer vi Sankt Hans hos Mark og Anne, Sdr. Farupvej 9.
Vi mødes kl. 18.30, hvor der vil være tændt op i den store grill.
Man har sit eget mad med, både kød til grillen og tilbehør.
Husk også eget service. Drikkevarer kan købes.
Efter spisning har vi bål, og derefter vil der være lidt sødt til jeres
medbragte kaffe/the.
Vi vil meget gerne have tilmelding senest søndag d. 20. juni til Pernille
på 22 78 31 38.
Vi håber på I har lyst til et par hyggelige timer sammen med jeres
naboer.

Vel mødt!
Pernille, Anne og Jan
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HYGGE OG LET RENGØRING
Der holdes rengøringsdag i V. Vedsted Sogns forsamlingshus.
Mandag den 23. august 2021 kl. 17:00 til 20:00
Onsdag den 23. marts 2022 kl. 17:00 til 20:00
Der serveres lidt mad, når sulten melder sig.
I lighed med de sidste år håber vi, at mange vil bruge et par timer på at
gøre V. Vedsted Sogns Forsamlingshus til et rart sted at komme.
Vi ses til en hyggelig og arbejdsom dag.
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LÆSEKLUBBEN
Kan du godt lide at læse skønlitteratur, men mangler du nogle at dele
og diskutere dine læseoplevelser med, så kom og vær med.
Læseklubben har været en succes i det forgangne år og fortsætter.
Klubben er ikke lukket, så har du lyst til at være med, så mødes vi den
første onsdag i hver måned. Første gang:
Onsdag den 1. september 2021 kl. 19.30 – 21.00
Pris: 50 kr.
i Vester Vedsted sogns Forsamlingshus.
På det første møde vil vi aftale hvilke bøger, vi vil læse og hvilke
kulturaktiviteter, vi evt. vil deltage i.
Mødeleder og tovholder:
Bodil Nissen - tlf. 7544 5513 / 2933 5786 - bn@bodilnissen.dk
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HYG’ I Æ HYT’
Fredag den 3. september 2021
Landsbydag i og omkring Bålhytten.
Programmet for dagen er endnu ikke fastlagt, men hold øje med
hjemmesiden og Facebook.
Vi kan dog garantere, at det bliver en hyggelig dag
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UDFLUGT LANGS GRÆNSESTIEN
Mandag den 6. september 2021 kl. 13.00
Lokalarkivet for Vester Vedsted Sogn inviterer på udflugt langs den
nyetablerede Grænsesti.
Første stop er ved Vester Bjergvej 4, ”Digehytten”, derefter går turen
videre til Grænsestenen, tilbage til Vester Vedsted, videre Hviding og
Høm og måske helt til Villebøl.
Andreas Andreasen er fortæller på turen. Undervejs bliver der tid til at
indtage medbragt kaffe og kage (som man selv tager med)
Kørsel i egne biler. Hvis man ikke har bil, eller bare gerne vil køres, kan
der aftales fællestransport. Turen er gratis.
Tilmelding senest den 5. september til:
Anette Schmidt på 2360 6054
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SPORT I SALEN
Tilbud til alle medlemmer:
Salen i V. Vedsted Forsamlingshus kan lejes til hvilken sportsudøvelse.
man ønsker: badminton, basketball, gymnastik, etc. på ugedagene:
Mandage fra den 13. september 2021 kl. 16.00 – 22.00
Tirsdage fra den 14. september 2021 kl. 18.00 - 20.00
Pris for voksne: 200 kr. for en sæson
Pris for børn: 100 kr. for en sæson
Bindende tilmelding og betaling:
Britta Lolk Jensen - tlf. 7544 5845 / 2292 5845 – b-lolk@hotmail.com
NB! Ønskes andre dage eller tidspunkter henvend jer til Britta.
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MADLAVNING FOR MÆND
i V. Vedsted sogns forsamlingshus
v/underviser Laurids Schmidt
Der er plads til 12 deltagere, som gerne vil hygge sig og lave mad
sammen med chefkokken Laurids.
Holdet mødes fire gange før jul og fire gange efter jul.
Der er ingen ledige pladser, men har du lyst til at være afløser så kontakt
Jeppe Lolk på tlf 3036 3449.
Pris for de faste: 480 kr. for sæsonen + 110 kr. pr. gang
Pris for afløsere 110 kr. pr. gang
Dag: Tirsdag – startdato meldes ud senere
Tidspunkt: 18.00 - 21.00
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ÅRSMØDE I LOKALARKIVET FOR V.
VEDSTED SOGN
Onsdag den 27. oktober 2021 kl. 19.00
i V. Vedsted sogns forsamlingshus

Udover beretning og fremlæggelse af regnskab inviterer arkivet til foredrag
af Tage Rosenstand om Otto Rosenstand – præst og foregangsmand i Vester
Vedsted.
Afsluttende er arkivet vært ved kaffebordet.

Billedet forestiller Otto Rosenstand
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FÆLLESSPISNING
Hvor i landet spiser man en 2-3-retters veltillavet middag for 50 kr.
Det gør man i V. Vedsted og Sdr. Farup!
Vi mødes 3 gange i den kommende sæson til fællesspisning i V. Vedsted
Sogns Forsamlingshus. Alle kan deltage, unge, ældre, familier, enlige og
ikke mindst børn. Vi hygger os et par timer, mens vi spiser, og der vil
være legemuligheder for børnene.
Der kan evt. spilles kort eller andet, medbring selv spil.
Tag selv ønskede drikkevarer med.
Priser:
Børn 0-3 år
gratis
Børn 4-10 år
20 kr.
Øvrige 11-104 år 50 kr.
Følgende dage er planlagt:
Fredag den 29. oktober 2021 kl. 19:00-21:00 VVL
Fredag den 19. november 2021 kl. 19:00-21:00 SFG
Fredag den 4. marts 2022 kl. 19:00-21:00 VVL
Tilmelding en uge før arrangementerne til:
Britt Karlshøj - tlf. 2273 1104
Jan Kruse - tlf. 7544 5757/ 3068 1352
Interesserede kokke kan melde sig til ovenstående, vi plejer at
have det hyggeligt i køkkenet.
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JULETRÆSFEST OG NISSEOPTOG
Hestevognstur fra Vester Vedsted kirkeplads og efterfølgende juletræsfest i Vester Vedsted sogns forsamlingshus
Søndag den 12. december 2021
Kør med Henry’s hestevogn fra kirken og op til festen.
Hestevognen kører kl. 13.30!

I forsamlingshuset er der gammeldags juletræsfest med dans om
juletræet, dejlig julemusik, kaffe og julegodter.
Måske kommer julemanden? - hvis vi har været artige?
Rigtig gammeldags julehygge for børn og voksne. Pris: 25 kr. for børn
og for voksne.
Tilmelding til:
Britt - tlf. 2273 1104
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JULETRÆSFEST
Dato:

Onsdag den 29. december 2021 kl. 18.30

Sted:

Hos Pernille og Søren, Sdr. Farup Vej 28.

I år vil vi vende lidt rundt på programmet, det vil se nogenlunde sådan
ud:
•
•
•
•

Salg af pølser og brød
Dans om juletræ + besøg af julemand
Banko
Kaffe og kage

I må gerne tilmelde jer senest d. 28. dec. til Pernille på 22 78 31 38
Vel mødt til nogle hyggelige timer
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DILETTANT MED FÆLLESSPISNING FOR
HELE FAMILIEN
Kom til en hyggelig og festlig aften
Lørdag den 5. februar 2022 kl. 18.00
Hvor lokale ”skuespillere” vil opføre et dilettant-stykke og vi vil servere
noget dejlig mad.
Priser:
Børn 0-3 år
Børn 4-11 år
Over 12 år

gratis
50 kr.
150 kr.

Tilmelding senest den 1. februar 2022 til:
Britta Lolk Jensen - tlf. 75445845 / 2292 5845 – b-lolk@hotmail.com
Jan Kruse - tlf. 7544 5757 / 3068 1352 – jak@stenhuggeri-as.dk
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GENERALFORSAMLING
Sdr. Farup Grande
Onsdag den 9. februar 2022
Kl. 19.00
V. Vedsted landsbyforening
Torsdag den 10. februar 2022
Kl. 19.00
Fællesforeningen for V. Vedsted og Sdr. Farup
Onsdag den 2. marts 2022
Kl. 19.00
Der serveres kaffe med brød.

20

FASTELAVN
Kom og slå katten af tønden i årets bedste udklædning.
Vi starter med fastelavns-gudstjeneste i børnehøjde i V. Vedsted
kirke kl. 14.
Derefter holder vi fastelavnsfest i V. Vedsted sogns
forsamlingshus kl. 14.45.
Søndag den 27. februar 2022 kl. 14.00 – 16.30
Når Kongen og Dronningen er kronet, er der fastelavnsboller til
alle.
Pris pr. person 20 kr.
Tilmelding til:
Britt - tlf. 2273 1104
Anne – tlf. 2344 2984
(husk navn og antal personer)
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GRØFTERENSNING I SDR. FARUP
Vi mødes ved busskuret i Sdr. Farup
Lørdag den 2. april 2022 kl. 10.00
Når vi er færdige, er Grande vært ved en bid brød og en øl/vand ude i
spejderhytten Lillebjerg.
Medbring selv handsker m.m.

GRØFTERENSNING I V. VEDSTED
Kom og vær med til at gøre vores by ren.
Lørdag den 2. april 2022 kl. 10:00
Vi mødes ved bålhytten til en kop kaffe/ the/juice, hvorefter vi går i
forskellige retninger.
Når vi er færdige, er der pølse m/brød og øl/sodavand.
Medbring selv handsker m.m.
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4. MAJ VED MINDESTENEN
Under 2. Verdenskrig styrtede en engelsk Lancaster bombemaskine
med i Vester Vedsted efter at være blevet beskudt af en tysk natjager.
Traditionen tro vil der onsdag den 4. maj 2022 kl. 19.00, dagen for
Danmarks befrielse, blive afholdt en lille mindehøjtidelighed ved
mindestenen.
Mindestenen er rejst ved Sprækvej syd for Fløjdiget til minde om flyets
besætning der omkom ved styrtet.
Ved mindehøjtideligheden vil der blive nedlagt en krans. Derefter vil
der være kaffe.
Alle er velkommen til at deltage.
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BIBLIOTEKS-SPOT
Esbjerg Kommunes Biblioteker
Det er nu muligt at reservere og afhente bøger i V. Vedsted
forsamlingshus
alle hverdage mellem 7 og 18.
Et biblioteksspot er en selvbetjent station, hvor du kan låne dine
biblioteksmaterialer og aflevere dem igen.
Spottet består af en automat og hylder til bestilte og afleverede
bøger. De bøger og andre materialer du har bestilt, bliver bragt ud til
biblioteksspottet en gang om ugen.
Kontaktoplysninger:
Marianna – tlf. 2370 4050 – mi@privat.dk
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LOKALARKIVET
Vester Vedsted Sogns Lokalhistoriske arkiv
Lokalarkivet har adresse i Vester Vedsted Forsamlingshus, Vester
Vedsted Byvej nr. 55.
Arkivets opgave er at indsamle, registrere og hvis muligt formidle
sognets historie. Lokalarkivet har en række arkivalier og billeder fra
hele sognet, det være sig foreningsarkiver, ejendomspapirer, skøder,
bygningstegninger, protokoller, aftægtskontrakter, personlige papirer,
personerindringer, en mængde billeder og avisudklip. Vores arkivalier
kan ses online på www.arkiv.dk – hvor også en masse af vore billeder
kan findes.
Lokalarkivets hjemmeside finder du her:
www.lokalarkivetvestervedsted.dk.
Arkivet har åbent 2. onsdag i måneden undtagen juli og august fra
kl. 19-21. Eller efter aftale.
Arkivleder er: Anette Schmidt, Degnetoftevej 17. telf. 75445554
Arkivet modtager meget gerne dokumenter og billeder, der kan
have interesse for nutiden og fremtiden.
Der kan købes et USB-stik indeholdende V. Vedsted sogns slægts-og
ejendomshistorie af Sven B. Troelsen, senere suppleret af Bjarne
Sørensen.
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USB-en indeholder også en mængde livsberetninger, erindringer,
trykte artikler samt lydspor med fortællinger og erindringer fra
sognet.
USB-stikket kan købes hos Aage Rosenstand, tlf. 75445060 mail:
aarosenstand@live.dk
NYHED: Lokalarkivet har for tildelte fondsmidler indkøbt en flot ny
storskærm, ”Samsung QLED 85’’.
Skærmen hænger i det gamle musiklokale og kan benyttes af brugerne
af rummet. Skærmen kan fx anvendes til at se tv på, til fremvisning af
film og billeder, streaming og fremvisning af dagsorden ifb med møder.
Der er HDMI stik i tv’et, så det kan tilkobles diverse mobiler, pc’er mm.
Derudover har arkivet købt 2 borde med tilhørende 12 stole, der også
står i rummet. De kan benyttes ifm møder, læseklub mm.
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FÆLLESFORENINGEN V. VEDSTED OG SDR.
FARUP
Foreningens formål er at tilbyde oplysninger og aktiviteter og
derigennem styrke medlemmernes evne til at deltage i et forpligtende
fællesskab og til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og
engageret i samfundslivet.
Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som
tilslutter sig foreningens formål.
Den årlige generalforsamling afholdes i marts. Der er her mulighed
for at fremkomme med forslag og idéer til kommende aktiviteter. Det
fordrer opbakning og engagement, og derfor opfordrer bestyrelsen så
mange som muligt til at møde frem.
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VESTER VEDSTED LANDSBYFORENING
Foreningens formål er at arbejde for at bevare og videreudvikle Vester
Vedsted landsbysamfund, dets miljø og den kultur, landsbyen
repræsenterer. Dette søges gjort bl.a. gennem kontakter til offentlige
myndigheder. Desuden bestræber foreningen sig på at skabe forskellige
aktiviteter af interesse for alle grupper beboere i landsbyen.
Den årlige generalforsamling afholdes i februar. Der er her mulighed
for at fremkomme med forslag og idéer til kommende aktiviteter. Det
fordrer opbakning og engagement, og derfor opfordrer bestyrelsen så
mange som muligt til at møde frem.
Årskontingent: 60,00 kr. pr. husstand.

SDR. FARUP GRANDELAUG
Foreningens formål er at bevare og fremme sammenhold og levevilkår
for alle, som bor i Sdr. Farup. Som medlemmer kan optages myndige
grundejere og beboere i Sdr. Farup.
Den årlige generalforsamling holdes i februar. Der er mulighed for
at komme med forslag og idéer til kommende aktiviteter.
Årskontingent kr.100,00 pr. husstand.
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UDLEJNING AF BORDE, STOLE OG
PORCELÆN TILHØRENDE VVL OG SFG:
Priser for medlemmer
10,00 kr. pr. bord
2,50 kr. pr. stol
0,50 kr. pr. tallerken
0,50 kr. pr. glas
0,25 kr. pr. bestik
0,50 kr. pr. kop
1,00 kr. pr. sukker og fløde sæt
2,50 kr. pr. iskande
2,50 kr. pr. termokande
0,50 kr. pr. lyseholder
15,00 kr. for kaffemaskine
10,00 kr. pr. dug

For ikke medlemmer
20,00 kr. pr. bord
5,00 kr. pr. stol
1,00 kr. pr. tallerken
1,00 kr. pr. glas
0,50 kr. pr. bestik
1,00 kr. pr. kop
2,00 kr.pr. sukker/fløde
5,00 kr. pr. iskande
5,00kr. pr. termokande
1,00 kr. pr. lyseholder
30,00 kr. for kaffemaskine
15,00 kr. pr. dug

Ituslået porcelæn skal erstattes til nypris:
Kop: 75 kr.
Kagetallerken: 35 kr.
Tallerkner: 25 kr.
Glas: 10 kr.
Iskander: 20,- kr.

Vi minder alle om at lejet/lånt service skal
leveres tilbage…
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BRUG AF INVENTAR OG SERVICE
Til VVL’s og SFG’s foreningsarrangementer kan inventar og service frit
bruges.
Øvrige brugere:
200 kr. til sal og køkken
100 kr. til bibliotek og køkken
Leje af sal + køkken:
Leje af bibliotek + køkken:

1.865 kr. inkl. rengøring
1.350 kr. inkl. rengøring

(Duge lejes særskilt)
Al brug skal aftales med Britta, hvor også betaling af evt. ødelagte ting
afregnes.
Britta skal have besked 1 måned før arrangementets afholdelse ang.
benyttelse af inventar og service, som ellers kan udlejes til anden side.
Kontakt:
Britta L. Jensen - tlf. 7544 5845 / 2292 5845 - b-lolk@hotmail.com
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AKTIVITETSKALENDER 2021
Onsdag 23. juni kl. 21
Onsdag den 23. juni kl. 18
Mandag den 23. aug. kl. 17
Onsdag den 1. sept. kl. 19.30
Fredag den 3. sept. Kl. 16
Opstartsdato følger
Tirsdage – dato følger
Fredag den 29. okt. kl. 19
Fredag den 19. nov. kl. 19
Søndag den 12. dec. kl. 13.30
Onsdag den. 29 dec. kl. 18.30

Skt. Hans ved diget i V. Vedsted
Skt. Hans i Sdr. Farup v/Anne og Mark
Rengøringsdag
Læsegruppe starter
Hyg’ i æ hyt’
TRX
Madlavning for mænd starter
Fællesspisning
Fællesspisning
Juletræsfest i V. Vedsted
Juletræsfest i Sdr. Farup v/Pernille og
Søren

AKTIVITETSKALENDER 2022
Lørdag den 5. feb. kl. 18
Onsdag den 9. februar kl. 19
Torsdag den 10. februar kl. 19
Søndag den 27. februar kl. 14
Onsdag den 2. marts kl. 19
Fredag den 4. marts kl. 19
Lørdag den 2.april kl. 10
Lørdag den 2. april kl. 10
Onsdag den 23. marts kl. 17
Onsdag den 4. maj kl. 19

Vinterfest/dilettant
Grande i Sdr. Farup
Generalforsamling i V.V.L.
Fastelavnsfest
Generalforsamling i fællesforeningen
Fællesspisning
Grøfterensning i Sdr. Farup
Grøfterensning i V. Vedsted
Rengøringsdag
Mindehøjtidelighed ved Flyverstenen
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Tak til lokale sponsorer i 2020/21:
Vester Vedsted Snedkerforretning v/ Freddy Petersen tlf. 2099 5596
Vadehavsbageriet v/ Jytte og Leif Kruse tlf. 7544 5007
Benny`s Maskinservice v/ Benny Andersen tlf. 2164 2625
Ribe Brolægning v/ Flemming Lønborg Hansen tlf. 2892 8882
Sdr. Farup Maskinstation v/ Søren Andreasen tlf. 7544 5277
Ungdomshøjskolen ved Ribe v/ forstander Lone Hee tlf. 7544 5004
Mandøbussen v/ Preben Hjorth Nielsen tlf. 4076 7679
V. Vedsted Lokalarkiv v/ Aage Rosenstand tlf. 7544 5060
V. Vedsted Autoværksted v/ Søren Johansen tlf. 2325 4180
F.J. Montage v/ Freddy og Johnny Petersen tlf. 7199 7004
Salon Hårmagi v/ Lisbeth Andreasen tlf. 7544 5705
Lolks Industrial Service v/ Jeppe og Thomas Lolk Jensen tlf. 30363449 /
4076 9590
V. Vedsted Vingård v/ Birte og Poul Kulmbach tlf. 3124 6587
Vester Vedsted Grandelaug v/ Knud B. Andreasen tlf. 7544 5033
Vadehavscenteret v/ Klaus Melbye tlf. 7544 616
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