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Elever fra Eltang skole designer ny bydel.
Foto: Facebook.com/NyEltang
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SOGNET
Lidt fra bestyrelsen i
Eltang skole og børnehave.

Fællessiden.dk har
også en facebookside

Landet over er trivsel i skolerne på dagsordenen
den første fredag i marts, og det er den selvfølgelig også i Eltang. Bestyrelsen havde lavet et arrangement med STOMP og fællesspisning fredag
d. 7. marts. Elin Skov fra fritter og skole, stod for
at lære os andre at ”spille sammen”. Hun fik os
alle til at være en del af fællesskabet. Det kom til
at lyde ret godt, når vi selv skal sige det. Vi var 80,
som hver spillede på et instrument, så det kunne
høres vidt omkring. Eftermiddagen blev sluttet af
med spisning i gymnastiksalen. Tak til alle jer der
bakker op om vores arrangementer, det viser at vi
kan noget sammen i Eltang og omegn.

Følg livets gang og begivenheder i sognene på Facebook. Gå ind og ”Synes godt om”
fællessiden.dk og få løbende opdateringer om,
hvad der sker i sognene.
Vi har netop rundet de første 100 ”likes”,
men der er plads til flere!!

Der har været valg til bestyrelsen og vi har fundet
et nyt hold af nye såvel som gamle der er klar til at
tage fat til august sammen med den nye skolereform. Tak for det store arbejde de afgående medlemmer har lagt i deres post i bestyrelsen.
På bestyrelsens vegne
Grethe Bloch

2 · Juni - August

SOGNET
Store Legedag –
Lørdag d. 14 juni kl. 13

KL. 18
FEST OG MUSIK I SØRØVERTELTET
Entre kr. 50 for voksne, kr. 25 for børn inkl. 1 øl/sodavand. FRI BUFFET sponsoreret af RESTAURANT
BIRKEMOSE.
Spis alt hvad du kan, kvit og frit!
Øl, vin og vand kan købes.
Tilmelding inden torsdag, 12. juni kl. 12
på mail til Jesper eller Line eller hos Købmand Leif.
Betaling på dagen.
Kom og vær med - det bliver en fantastisk dag.

OHØJ! Deltag i den årlige legedag for både store
og små. I år har piraterne indrettet legearealerne
ved Eltang skole med:
MUSIK, GULDGRAVNING, SØRØVERHISTORIE,
ANSIGTSMALING, HOPPEBORG, GOLF OG
MANGE ANDRE PIRATERIER.
AKTIVITETSPROGRAM:
KL. 13
AKTIVITETERNE SKYDES I GANG –
		
HUSK ALT SKER PÅ EGET ANSVAR
KL. 16
BY DYSTEN STARTER
KL. 17
AKTIVITETERNE LUKKER

SPONSORER OG HJÆLPERE SØGES:
For at gøre denne dag til noget helt unikt, har vi
brug for lidt hjælp.
Hvis nogle har lyst til og mulighed for at donere et
beløb, sponsorere ting der kan sælges i cafeteriet
eller på anden vis give en hjælpende hånd med, vil
Store Legedags udvalget meget gerne kontaktes.
Udvalget består af:
Jesper Hyldahl
			
Henning Bakke
Line Bakke

jhy@km.dk		
2093 2276
6130 8794
linealmegaard@gmail.dk
2829 0179

Enhver hjælp vil være højt værdsat!

I løbet af dagen er der FRI FRUGT til de unge. Desuden kan den lille og store sult stilles i ”cafeteriet”
hvor der vil blive solgt diverse lækkerier.
Er der en konditor gemt i dig, og har du lyst til at
bage en kage til ”cafeteriet”, hører vi meget gerne
fra dig. Du kan enten skrive dig på listen ved købmand Leif eller kontakte Line Bakke på 28290179
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KIRKEN
Menighedsrådets klumme
Jeg sidder i repræsentantskabet for Fælleskrematoriet på Petesrmindevej i Kolding. Fælleskrematoriet i Kolding dækker Kolding og Fredericia
provstier.
Fælleskrematoriet blev bygget i 1998/99, og stod
færdig til indvielse den 1. april 1999. Kolding Provsti
skulle på det tidspunkt have et nyt krematorie, idet
krematoriet på Søndre Kirkegård var forældet og
ikke tidssvarende. Prisen for en renovering ville
blive for dyr, så derfor valgte man at bygge et nyt
krematorie sammen med Fredericia Provsti. Prisen
for byggeriget var kr. 19 millioner.
Krematoriet er topmoderne med både kølerum og
frostrum samt 2 ovne. Alle bedemænd i området
har en nøgle til huset, så de kan komme og aflevere
de afdøde og sætte dem på køl eller frost, uanset
om der er personale til stede eller ej. Der er 2 fuldtidsansatte på krematoriet.
Krematoriet har som sagt 2 ovne, som arbejder
på højtryk i normal arbejdstid. De afdøde bliver
brændt ved ca. 800 c, og det tager ca. 1½ time for
en normal voksen afdød at blive brændt. Når afdøde er brændt bliver asken skrabet ud af ovnen,
og kunstige hofter og andet metal bliver sigtet fra
og asken lagt i en urne til afhentning.
I området hvor krematoriet ligger, bruges der naturgas. Den varme som bliver i overskud, udledes
i naturen, og kan ikke genanvendes eller føres tilbage. Overskuddet af varme, som bliver ledet ud,
svarer til et forbrug af ca. 45 normale parcelhuse
på 1 år.
Kunstige hofter m.m. er lavet af titanium, og dette
metal bliver solgt til videre til andet brug. Det er i
overensstemmelse med Kirkeministeriet, som har
givet lov til dette.
For nogle år siden blev der investeret i et kulfilteranlæg som opsamler kviksølv fra tænder. Det aktive kul bliver derefter kørt til destruktion, f.eks. på
Kommunekemi i Nyborg.
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Til daglig består ledelsen af en bestyrelse af 8 menighedsrådsmedlemmer, 4 fra Kolding Provsti og 4
fra Fredericia Provsti. Formanden er pt. Villy Høst
fra Bramdrupdam Menighedsråd.
Derudover er der et repræsentantskab, som tæller en person fra hvert sogn i Kolding og Fredericia
Provsti.
I 2013 blev der kremeret 2189 personer i krematoriet. Dog skal det siges, at vi får en del udefra til
kremering, hvis der er nedbrud i andre provstier.
Prisen for en kremering er kr. 2000,- i ligningsområdet, kr. 2500,- uden for ligningsområdet, og kr.
2800,- for ikke-medlemmer af folkekirken.
Et lille indblik i en del af arbejdet i folkekirken.
Povl Erik Nielsen
Kontaktperson.

KIRKEN
Indvielse af
Eltang-Sdr.Vilstrup kirkehus.
For behørig afslutning af byggeprojektet ved Eltang
kirke, indbyder Eltang – Sdr. Vilstrup menighedsråd
hermed alle der har lyst til en officiel indvielse af
det ”nye” kirkehus opført ved Eltang kirke.

Indvielsen indledes med gudstjeneste torsdag d.
29. maj klokken 10.30. Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved et mindre traktement i de
nye faciliteter. Alle deltagere får herved lejlighed
til at opleve byggeriet, som i fremtiden danner rammerne omkring flere af områdets kirkelige sammenkomster.

Havegudstjeneste
Søndag den 17. august 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!?

På vegne af Eltang – Sdr. Vilstrup menighedsråd.
Ernst Gamst Nielsen

Pinsedag med morgenkaffe
Pinsemorgen, den 8. juni, byder menighedsrådet på morgenbord i Kirkehuset inden gudstjenesten i Eltang
kl. 10.30. Bordet er dækket og kaffen er klar i Kirkehuset fra kl. 9.30 og alle er hjertelig velkomne, så vi
sammen – forhåbentlig – kan se pinsesolen danse.
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KIRKEN
Kirkevandring fra Nr.Bjert
Igen i år er der arrangeret en fælles kirkevandring mellem Nr. Bjert og Eltang.
Det bliver søndag den 7. september, hvor menighedsrådene i Eltang-Sdr.Vilstrup og Nr.Bjert i fællesskab
arrangerer en kirkevandring for alle, der har lyst. I år starter vi med fælles gudstjeneste i Nr. Bjert kirke
kl. 10.30. Efter gudstjenesten går (vandre)turen ad den gamle kirkesti (dvs. Sletteskovvej) til Eltang kirke,
hvor menighedsrådene vil være vært for en frokost i det nye kirkehus.

”Kirke for småfolk”
- torsdag d. 28. 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 i kirkehuset bagefter. Det bliver torsdag den 28. 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.
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KIRKEN
Børnehaven på besøg i kirken

Kom og oplev

en anderledes gudstjeneste 2. pinsedag på Kolding Havn
Kolding provsti afholder d. 9. juni 2014 kl. 10.30 fælles gudstjeneste på Kolding Havn over temaet ”Skrot
er godt”.
Gudstjenesten er en familievenlig gudstjeneste. Der er bænke på havnen og arrangørerne opfordrer til
at man medbringer en frokostkurv, tæpper og godt humør. Der vil være musik, hygge, skrotværksted og
børneaktiviteter på havnen efter gudstjenesten og KFUM-spejderne vil sælge pølser og sodavand.
Gør gerne transporten til gudstjenesten til en fælles sogneoplevelse. Kom cyklende, sejlende, gående.
Kun fantasien sætter grænser.
Parkering på havnen.
Arr. Folkekirken Kolding
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SDR. VILSTRUP BORGERFORENING
Dilettant…..
”Affæren om ”Hotelblivogdø”
Årets dilettantstykke den 29. marts blev med stor
succes og god humor vist for fuldt hus i Sdr. Vilstrup forsamlingshus.
Stykket handlede om det lille provinshotel Bellevue. Hotellets ejer Edvart Schwarzkuch, som
kæmpede hårdt for hotellets overlevelse. Mens
hans udspekulerede hustru Edelwiss havde ikke
helt samme planer for hotellets fremtid. Hotellets
Oldfrue ? – hun havde sin helt egen dagsorden.
Stykket vrimlede med farverige personer som den
skønne baronesse Güldensee, den jodlende tyrolerkvinde Irmgard Esdauertdocheinevigkeit og
den verdensberømte trøffelschnauzer Fido.
Aftenen startede med spisning, hvor godt 100 deltog. Efter stykket blev der hygget med en god snak
over bordene.
Tak til deltagerne i stykket for en flot indsats og
tak til besøgende for opbakningen samt en god og
festlig aften.

muligheder Flexbus kan medføre. Det er fortsat
muligt, at benytte skolebussen med skift til bybus
ved Lyshøjskolen og rutebilstationen for at komme
ind til de øvrige uddannelsessteder i Kolding og
hjem igen. Tilsvarende er gældende med rute 106
ved Gudsø.

Ændringerne betyder, at flere daglige brugere af
busforbindelsen er dårligere stillet med at komme
til og fra arbejde fremover, fordi de skal benytte en
dyrere løsning.

Busforbindelsen til Kolding…

Årsprogram for resten af 2014

Kommunen har besluttet at nedlægge busruten
251 Sdr. Vilstrup - Kolding pr. 30. juni 2014.
Borgerforening afholdt tirsdag den 8. april en
Borgeraften i Sdr. Vilstrup forsamlingshus med
repræsentanter fra Kolding Kommunes trafikafdeling samt Sydtrafik, hvor begrundelsen for
nedlæggelsen blev gennemgået samt hvilke nye

14. Juni		
			
23. Juni		
30. August
27.September
18. November
25. November
2. December
20. December

Borgerforeningen holder
40 Års jubilæumsfest.
Skt. Hans bål på Fælleden.
Bagagerumsmarked m/ mere.
Høstfest.
Banko
Banko
Banko
Juletræsfest for børn

Yderligere information vedrørende arrangementer
kommer i månedsavisen og på Fællesiden.dk

8 · Juni - August

LILBALLE BORGERFORENING
Årsprogram 2014/2015
Alle arrangementer vil blive opslået på www.fællessiden.dk eller udsendt på mail. Er du interesseret i at
modtage vores nyhedsbrev, så send en mail til os på info@lilballe.dk
Onsdag den 4. juni 2014 kl. 16.00		
Mandag den 23. juni 2014 kl. 18.00		
Søndag den 17. august 2014 kl. 10.00		
Aug./sept. 2014.				
Fredag den 24. oktober 2014 kl. 18.00		
Onsdag den 3. december 2014 kl. 19.00		
Fredag den 9. januar 2015 kl. 18.00		
Onsdag den 19. februar 2015 kl. 17.00		
Onsdag den 18. marts 2015 kl. 18.00		

Fællesspisning med arbejdstimer.
Skt. Hans. Grillen er klar kl. 18. Bålet tændes kl. 20.30
Cykeltur/udflugt. Afgang fra forsamlingshuset
Arbejdsdag i og omkring forsamlingshuset.
Fællesspisning.
Andespil og amerikansk lotteri.
Nytårskur. (Fællesspisning)
Virksomhedsbesøg
Generalforsamling og Fællesspisning.

Fællesspisning med arbejdstimer

Sankt Hans i Lilballe

Vi mødes onsdag den 4. juni 2014 kl. 16.00 og starter med lidt arbejde på de grønne områder. Herefter fællesspisning kl. 18.00. Bestyrelsen sørger for
aftensmad og drikkevarer. Vi håber på tidlig sommer og godt vejr, så vi kan spise udendørs. Ellers
spiser vi inde. Information om tilmelding/betaling
følger senere på nyhedsmail og løbeseddel.

Vi mødes på Fælleden ved Pavillonen. Bestyrelsen
sørger for at grillen er klar kl. 18.00. Medbring jeres
eget til grillen og tilbehør. Medbring eget service.
Hvis det er tørvejr, spiser vi ude, så husk evt. varmt
tøj, hynde og tæppe. Drikkevarer kan medbringes.

Cykeltur/udflugt
Søndag den 17. august 2014 tager vi på udflugt.
Vi regner med, at det bliver en cykeltur med medbragt madkurv og kaffe.

Byggegrunde i Lilballe
Lilballe er en oase midt i Kolding Nords industriområde med let adgang til de større veje og Kolding. Plantebælter skærmer mod industrien og et
veludbygget stisystem sikrer tilgængelighed.
Der er stadig store byggegrunde til salg i Lilballe.
Se nærmere på Kolding kommunes hjemmeside
http://www.kolding.dk/borger/byggeri/bolig-byggeri-og-flytning/byggegrunde-til-salg/eltangvej-ililballe

Øl og vand, kaffe sælges.
Vi tænder Skt. Hans-bålet kl. 20.30.
Alle er velkomne.

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

Lej Lilballe forsamlingshus
til dit næste arrangement
Der er plads til max ca. 65 personer, men faciliteterne er også velegnede til mindre selskaber på
ca. 30 personer.
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EVGIF

Gymnastikopvisning
Den 23. marts havde vi gymnastikopvisning.
Der var deltagelse af både
børne- og voksenhold. Vi
havde en super formiddag,
med god stemning og god
opbakning.
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EVGIF
Generalforsamling
Der blev afholdt ekstraordinær generalforsamling i EVGIF den 6. marts, da foreningen stod uden formand.
På generalforsamlingen blev Søren Bloch valgt ind for at hjælpe med at drive foreningen videre.
Der har også været afholdt ordinær generalforsamling d. 7. maj, hvor en hel ny bestyrelse er trådt ind.
Vi ser frem til at byde jer velkommen til en ny sæson med nye såvel som gamle trænere. Programmet
udkommer ved skolestart. Hjemmesiden vil løbende blive opdateret, så her kan man, til den tid, også se
programmet for næste sæson.

Øko-dag
De økologiske køer dansede den 13. april og foreningen var klar med både salg af pølser, snobrød
og ponyridning. Der var over 5000 mennesker
mødt op for at opleve køerne komme på græs, og
der var godt gang i salget i boderne. Tak til alle
de frivillige, der var med til at tjene en god skilling
hjem til vores forening.
På foreningens vegne
Søren Bloch

Juni - August 2014 ·

11

GUDSTJENESTER
Dato

Dag

Eltang

Sdr. Vilstrup

29.maj

Kristi Himmelfart

10.30 kor, Indvielse af Kirkehus

-

-

10.30

1. juni
8. juni

Pinsedag

10.30 kor, Morgenkaffe kl. 9.30

-

9. juni

2.pinsedag

Se kalender

Se kalender

15. juni

9.00

-

22. juni

1.s.e.trinitatis

10.30

-

29. juni

2.s.e.trinitatis

-

-

6. juli

3.s.e.trinitatis

-

9.00 HO Tobler

13. juli

4.s.e.trinitatis

-

-

20. juli

5.s.e.trinitatis

-

-

27. juli

6.s.e.trinitatis

10.30

-

3. august

7.s.e.trinitatis

-

10.30

10. august

8.s.e.trinitatis

10.30

-

17. august

9.s.e.trinitatis

14.00 Havegudstjeneste

14.00 Havegudstjeneste

24. august

10.s.e.trinitatis

10.30

-

31. august

11.s.e.trinitatis

-

-
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KALENDER
Juni
Onsdag d. 4.	
kl. 16.00
Søndag d. 8.	
kl. 9.30
Mandag d. 9.	
kl. 10.30
Lørdag d. 14.	
kl 13.00
Lørdag d. 14.		
Mandag d. 23. 		
Mandag d. 23.	
kl. 18.00
			
Mandag d. 23.	
kl. 19.30
Mandag d. 23
kl.18.00
			

Lilballe Borgerforening: Fællesspisning med arbejdstimer.
Pinsedag med morgenkaffe i Eltang Kirke
2. pinsedag. Fælles provstigudstjeneste på havnen i Kolding
Store Legedag ved Eltang skole
Sdr. Vilstrup Borgerforening: 40 Års jubilæumsfest
Sdr. Vilstrup Borgerforening: Skt. Hans-bål på Fælleden
Lilballe Borgerforening: Skt. Hans m. grill kl. 18.00.
Bålet tændes kl. 20.30
Spejderne: Skt. Hans ved spejderhytten
Eltang Borgerforening: Skt. Hans m. grill i pavillionen ved
Eltang skole.

Juli
August
Søndag d. 17.	
kl. 10.00
			
Søndag d. 17.	
kl. 14.00
Onsdag d. 20.	
kl. 19-20.30
Torsdag d. 28.	
kl. 17.00
Lørdag d. 30.		
			

Lilballe Borgerforening: Cykeltur/udflugt.
Afgang fra forsamlingshuset
Gudstjeneste i præstegårdens have
Spejderne: Fælles opstart efter ferie
Kirke for småfolk i Eltang kirke
Sdr. Vilstrup Borgerforening:
Bagagerumsmarked mm.. på Fælleden

September
Søndag d.7.	
kl. 10.30
			

Fælles gudstjeneste i Nr.Bjert med
kirkevandring og frokost i Eltang kirkehus
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SPEJDERNE
Mit navn er Kimmie
Mit navn er Kimmie og jeg har siden 1993 været
en del af Houens Odde Gruppe. Dengang var jeg
8 år og havde sammen med mine forældre mødt
en spejderleder fra Houens Odde Gruppe til Store
Lege dag på Eltang skole. Hun gjorde et godt indtryk og jeg begyndte derfor ved ulveungerne.
Sidenhen blev jeg tropspejder og i 2004 fik jeg mulighed for at prøve kræfter med lederrollen, idet
bæverne (0. og 1.klasse) manglede en leder.
Det faldt i god jord - både hos mig og vist nok også
ved børnene :)
Nu 10 år senere er jeg
stadig leder hos bæverne, og jeg nyder hvert
et sekund!
Jeg har haft mange fantastiske, sjove, mærkelige og vilde oplevelser
igennem de sidste over
20 år som spejder og mødt en masse mennesker,
som har inspireret mig og mennesker som i dag er
nogle af mine bedste venner.
Blandt oplevelserne kan nævnes tur til Schweiz
med gruppen, hvor vi besteg bjerget First, var på
chokoladefabrik og prøvede spejderlivet på udenlandsk.
En 50 km hike i kulde og blæst, hvor vi til sidst ikke
kunne slæbe os frem, og jeg havde vabler på hælene på str. med en 5 kr. da jeg kom hjem.
En anden oplevelse som har sat sig spor var på
Distrikts-sommerlejr i Bodum, hvor vi var på hike
og pludselig blev overrasket af voldsom torden og
regnvejr. At stå som 17 årig i regnvejr og blive gennemblødt, søge ly mens man prøver at kontakte
sine ledere og bagefter stå i et buskads sammen
med flere andre grupper og låne tøj ud og fra højre
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og venstre for at vi kunne undgå at blive syge.
At opleve lejrbål på landslejr, hvor gåsehuden
kigger frem pga. stemningen, og man nyder nuet
sammen med ens spejdervenner.
Og.................Ja, jeg kunne blive ved! Jeg har ikke
tal på hvor mange lejre, hikes og weekendture og
ikke mindst oplevelser jeg har været på og haft
igennem årene - men jeg ved, det er MANGE!
Det er sådan nogle oplevelser, der giver noget at
snakke om og minder for livet. Det er oplevelser,
som gør en stærkere, lærer en at samarbejde, vise
hensyn til menneskerne omkring en og bevirker at
man kan klare de fleste situationer i fremtiden.
Så jeg synes, der skal lyde en tak til den leder, som
stod på Eltang skole tilbage i 1993 og fik lokket
mine forældre og jeg til Houens Odde Gruppe.
Jeg ved, at spejderlivet altid vil være en del af mit
og min families liv.
For ingen af os kan nok forestille os et liv uden
spejder eller Houens Odde Gruppe. :)
Kimmie K. Eskelund
Bæverleder i Houens Odde Gruppe

ELTANG BORGERFORENING
Et nyt Eltang – ikke Ny Eltang!
Kolding Kommune har udset sig markerne mellem
Eltang og Nr. Bjertvej som fremtidens udstykningsområde i Kolding Nord. Knapt 20 ha. Der tænkes
derfor stort. Skønnet 150-160 nye boliger og dermed en firedobling af Eltang. Og med tiden måske
endnu mere. Og der tænkes inden for visionerne
for Kolding Kommune: I design og i bæredygtighed. Design er tænkt som en proces, der bliver til
i en samtale med mulige tilflyttere, lokale beboere
og foreninger, hvor visioner lægges frem og rammerne for fremtidens Eltang skitseres. Skolens
elever har med stort engagement været inddraget
i denne proces. Rambøll, der har fået til opgave
at styre planlægningen, har desuden inviteret alle
interesserede i at deltage i en pionergruppe med
to nu afholdte workshops. Ideer, tanker og visioner er lagt frem, og i det videre forløb forventes
det, at en helhedsplan kommer til høring i efteråret 2014 og at området er klar til byggemodning
i foråret 2015.
Med så stor en udvidelse af Eltang er der selvsagt
ikke tale om et nyt boligområde. Det er noget andet, det er en nyt byområde, der vil forandre det
nuværende Eltang radikalt, og derfor er det rimeligt at tale om et nyt Eltang. Pionergruppen, hvoraf
mange nuværende beboere fra Eltang og repræsentanter fra foreninger, skole og kirke, var enige
om at udtrykket ”Ny Eltang” er uacceptabelt. Visionen er et samlet Eltang, der hænger sammen,
et fællesskab, bundet sammen af det, vi i forvejen har. Det er en udfordring, der skal tages op,
og der blev foreslået fysiske tiltag, som kan pege
i en fornuftig retning: Gang- og cykelstier, der
naturligt binder det nye til det gamle, multihal og
flere andre ting. På første workshop, som denne
artikel bygger på, blev desuden fremhævet, hvad
der skal til for at definere en by, såsom fællesskab,
trafikforhold, busforbindelser, indkøb, daginstitution og skole, men også det at en by har variation i

boligtyper og de mennesker der bor der. Der skal
være plads til alle. Gamle og unge, ejere og lejere.
I store huse og i mindre huse, i parcelhuse og i
rækkehuse og i lejligheder. Det hele formet på en
måde, der tænker områdets unikke natur og varierende terræn med.

En forudsætning for planens gennemførelse er
nye beboere. Visionære og entreprenante mennesker der har lyst til at bygge nyt og flytte til Eltang.
Her kan vi alle sammen gøre noget: Spred budskabet, tal med begejstring, læg ikke fingre imellem.
Følg med på kolding.dk eller facebook.com/nyeltang (som forhåbentlig allerede har fået ny navn).
Jesper Hyldahl
Eltang Borgerforening

Eltang Borgerforening
Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig med Jesper Hyldahl (formand), Jørn
Blomstrøm (næstformand), Flemming Krath (kasserer), Christian Zoffmann og Søren Harding.
Kontingent 2014 er fortsat pr. husstand: 150 kr. og
for pensionister 75 kr. Det kan betales via foreningens giro konto 87 12 69 19 (<73) eller bankkonto 1551 – 3211393025 med angivelse af navn og
adresse.
Hilsen fra Bestyrelsen
Eltang Borgerforening
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VEJVISER
Kirke:
- Sognepræst Christine Alexandersson
tlf. 75 56 51 27, cal@km.dk

Sogn:
Sdr. Vilstrup Borgerforening
Erik Justesen, tlf. 75 56 25 89

- Organist Dorthe Kodal, tlf. 61 79 13 23

Eltang Borgerforening
Jesper Hyldahl, tlf. 75 56 51 30, jhy@km.dk

- Kirkesanger Palle Hahne, tlf. 75 54 16 08
- Graver Eltang, Kjeld Kristensen, tlf. 75 56 51 23

Eltang skole og børnehave Formand for bestyrelsen:
Grethe Bloch, tlf. 22676376, gsbloch@ofir.dk

- Graver Sdr.Vilstrup, Berit Olesen, tlf. 75 56 25 89
- Menighedsrådsformand
Ernst Gamst Nielsen, tlf. 75 56 51 24,
hulskovvej72@mail.dk
- Kirkeværge
Niels Peter Holmskov Mathiesen, tlf. 50 99 80 23
npm@munck-forsyning.dk

Lilballe Borgerforening
Lasse Kokholm, lasse@kokholm.dk
EVGIF
Søren Bloch: gsbloch@ofir.dk
KFUM-spejderne
Ulla Jacobsen, tlf. 75 56 53 97

Find os på:

www.fællessiden.dk
eller

fællessiden.dk
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