


 September • Oktober •  November 2017 2 

 



September • Oktober •  November 2017  
 3 

 

Leder                Svend Christensen 

 

Septembers himmel er så blå 

dens skyer lyser hvide 

og lydt vi hører lærken slå 

som før ved forårstide. 

 

De fleste kender nok sangen af Axel Garff, -så lad os håbe at september 

bliver som beskrevet i sangen, for sommeren har jo ikke just været over-

vældende blå og solbeskinnet. Her i skrivende stund, hvor ungerne starter i 

skolen næste uge, kæmper landmændene for at få høsten i hus ind imellem 

regnbygerne.  

Det som så ud som en rigtig god høst, kan nu blive aflyst af en masse leje-

sæd og besvær med kvaliteten. 

Vil du støtte Æ Lokalblad? 

Mange tak til alle de flittige skribenter, der igen denne gang har indsendt 

mange fine indlæg. 

Det betyder imidlertid også, at siderne i bladet bliver mange og at det er 

svært for os at finde finansiering til at trykke bladet. 

Hvis du vil støtte vort frivillige arbejde med 50 eller 100 kr., så kunne det 

være en stor hjælp for os. 

Frivillige bidrag kan indbetales på: 

 

Reg. Nr.:  3588 

Konto nr.: 4452271060 

 

På forhånd tak! 

September aktiviteter 

September ser ud til at blive en særdeles travl måned, -her er der masser af 

aktiviteter på programmet og der lægges hårdt ud lige fra månedens start: 

1. september: Borgermøde i Forsamlingshuset 

2. september: Kraftkarle-dysten, hvor DR kommer med deres kameraer. 

3. september: Høst-mølledag på Sillerup Mølle. 
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……..og sådan fortsætter måneden med stort set noget hver eneste dag:  

Mandagsklubben starter op, Kreative aftner sætter i gang, ligesom Rosen-

vangs arrangementer og derudover er der stort håndbold REUNION-Party 

den 23. september, efterfulgt af 24/7’s JUBILÆUMSFEST den 24. septem-

ber. I forbindelse med denne begivenhed åbnes også to nye PETANQUEBA-

NER på stadion. 

Sidst, men ikke mindst, er det tiden hvor alle indendørs sportsaktiviteter 

starter sæson, ligesom også spejderne mødes igen efter sommerferien. 

Oktober 

I oktober er der et stort arrangement i forsamlingshuset, hvor Lindy, -kendt 

fra DR’s fjernsynsudsendelse ”Rigtige Mænd” kommer og underholder os. 

Den 26. oktober afholdes der Vælgermøde i Hallen forud for kommuneval-

get, og vi håber på stort fremmøde.  

November 

Måneden starter med DAMEFROKOST den 3. november, hvor arrangørerne 

vil prøve at gentage den store succes de havde med denne event sidste år.  

Forsamlingshuset lægger lokaler til, når der afholdes kommunalvalg den 21. 

november.  

Borgermøde og Vælgermøde. 

Fjelstrup Lokalråd har arrangeret borgermøde den 1. september, som be-

skrevet andetsteds i bladet. 

Forud for borgermødet er der fællesspisning for dem der har lyst, men man 

er også velkommen til blot at møde op kl. 19.00, hvor selve borgermødet 

starter.  

 

Vælgermødet afholdes i Hallen, da vi satser på stort fremmøde denne aften. 

Andre lokalområder i Haderslev Kommune, der ikke selv afholder vælger-

møde, vil blive inviteret til at deltage i dette møde. 

Aftenens emne er netop ”Fremtiden og udviklingen af lokalsamfundene i 

Haderslev Kommune”, så det vedrører en masse mennesker, da 52% af 

kommunens befolkning bor i såkaldte landdistrikter. 

Samtlige partier har fået invitationen og samtlige partier har sagt ”ja-tak”, 

så det bliver spændende at høre hvad de har at sige. Undertegnede er ord-

styrer denne aften, så har du på forhånd nogle gode spørgsmål til politiker-

ne, så er du meget velkommen til at kontakte mig: 2148 2889. 
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Landsbyudvikling 

Vi skal ikke blot bevare alle de goder, der allerede er skabt i Fjelstrup Lokal-

område gennem vore forældre og bedsteforældres ihærdige indsats. Vi har i 

øjeblikket en mangfoldighed af foreninger, institutioner, råd og værn, hvor 

der er rige udfoldelsesmuligheder.  

Men vi skal også evne at se nye muligheder.  

Udover etablerede instanser som foreninger og klubber, er der en stor un-

derskov af forskellige slags netværk, som vi måske slet ikke ser. Her tænker 

jeg i første række på ungdommen, der i dagens Danmark ikke nødvendigvis 

følger et traditionelt adfærdsmønster, og melder sig ind i en gymnastikfor-

ening eller en fodboldklub. De kommunikerer på helt anden vis, fx via for-

skellige sociale medier og danner på den måde deres egne netværk, der 

hverken er foreninger eller klubber. Hvordan gør vi plads til dem, og er vi i 

stand til at skabe nogle passende rammer til dem, således at de ikke søger 

mod de større byer, men i stedet kommer til os? Hvad er det de mange små 

netværk beskæftiger sig med, og hvad har de behov for?  

Hvordan bliver de en del af et større fællesskab, som kan være med til at 

styrke og fremme udviklingen, -også af vort landsbysamfund?   

Finder vi svarene på nogle disse spørgsmål, har vi også muligheden for at 

udvikle den ”moderne landsby” i Fjelstrup, således at vore anstrengelser 

ikke blot er at bevare hvad vi har, men ligeså meget drejer sig om at se nye 

muligheder og være et attraktivt sted for nye Fjelstrup borgere. 

 

Jeg ønsker alle et rigtigt godt efterår (-og en god høst!) 

Svenne 
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24/7             Peter Kock Hansen 

5 års fødselsdag i 24/7 – Det skal fejres! 

Det er fem år siden, vi efter et meget intensivt og utroligt 

lokalt engagement fik åbnet dørene op i 24/7. Vi har ar-

bejdet med at gøre vores forening attraktiv og motiveren-

de for flest mulig i vores gode lokalområde, og vil have det som vores vig-

tigste opgave fremadrettet.  

Vores fem gode år skal markeres for alle, så derfor holder vi åbent hus 

samt åben træning og leg 

Vi byder ind til masser af træning, spil, leg og konkurrencer, og alle kan 

være med. Vores dygtige instruktører står klar og vi vil serverer lidt til de 

besøgende og aktive på dagen. Programmet for aktiviteterne annonceres 

senere på hjemmeside og ved opslag i hallen.  

Glæd jer – gør jer parate – det bliver sjovt og vi glæder os til at se mange i 

Fjelstruphallen søndag d. 24. september.  

Nye ansigter i 24/7 

I efteråret får vi to nye ansigter på instruktørsiden. Brian Christensen og 

Thorvald Ellegaard træder ind i nye instruktører i henholdsvis indoor cycling 

og motion/styrketræning. Både Brian og Thorvald er meget aktive og kend-

te ansigter i både byen og i træningslokalerne. Vi glæder os til de kan møde 

jer og bidrage til den gode atmosfære vi har i 24/7.  

Fokus på frivægtstræning og styrkeløft 

Flere medlemmer har efterspurgt introduktion til træning med fri vægte og 

tungere træning. Mange har brug for denne super effektive træningsform 

og andre skal opdage trygheden i at løfte og træne korrekt med frie vægte.  

Derfor vil vores stærke mand på holdet – Søren Lei, lave særlige vejled-

ningstimer med fokus på træning med frie vægte og tung træning. Der vil 

være fokus på sikkerhed og korrekt løfteteknik. Hold øje med aktivitetska-

lenderen og tilmeld jer dette særlige tilbud.  

Indoor Cycling – kom og tag en ven med 

Den nye sæsonkalender er allerede klar på hjemmesiden, og man kan alle-

Søndag d. 24. september 

Kl. 10.00 – 14.00 i Fjelstruphallen og 24/7 træningslokaler 
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rede nu se hvad vi tilbyder hele sæsonen, med masser af sjove timer. Vi 

starter sæsonen ud med en pulsaften den 4. september kl. 19.30.  Her vil vi 

fortælle om vores Activiosystem og hvorfor det er så effektivt at træne med 

puls, alt sammen på et niveau hvor alle kan være med.   

Vi kører åben træning hele september, mandage kl. 18.00 - 18.45 samt 

onsdage 17.00 - 17.45, hvor alle kan komme og være med, og det er mu-

ligt via vores kalender for vores medlemmer at tage 2 gæster med og ellers 

kan de kontakte os for deltagelse. Vi har lånesko til nye aktive. 

I oktober kører vi hver mandag fra kl. 17.00 - 17.45 med en time der hed-

der ny på cyklen.  

Her hjælper vi alle nye til at få en god sæsonstart.  
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Avnevig-gruppen                 Leif Thomsen  

Her i foråret oplevede vi, at den opstillede bænk ved flyver-

mindesmærkerne var blevet påkørt og slået til nærmest et vrag. Det er jo 

noget, der kan ske, når der køres med store maskiner på slæb, og føreren 

har nok slet ikke lagt mærke til noget. 

Men det er nu sådan et kønt sted dernede, og en bænk skal der altså væ-

re, så man kan sidde og nyde landskabet og samtidig lade tankerne flyve 

tilbage til en tid, der var både grum og usikker. 

                     Ny bænk ved RAF-mindestenen ved Avnevig 

 
Gruppen fandt udvej, idet vi havde lidt penge til rådighed, og et samlesæt 

til en ny bænk blev indkøbt. Den blev olieret efter alle kunstens regler og 

sat op på en smuk sommerdag. Indvielsen skete efter alle kunstens regler 

med en kop kaffe og en dram!   

 

Fra venstre: Solveig, Svenne, Alice, Anker, Sven Åge, Anne Marie og Leif.   
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FIF Badminton          Morten Olsen 

Der er badminton i Fjelstruphallen mandage 17-21 og 

torsdage 19-20. 

Interesserede kan henvende sig til  

Morten Olesen på tlf.: 30266154. 

 

Børnebadminton 

Børnebadminton er mandage 16.30 – 18.00. Ledere er Mette Højland og 

Malene Jensen  

Interesserede kan møde op mandage kl. 16.30 eller kontakte  

Mette på   tlf.: 31325616. 

 

Medlemskab 

Medlemskab af Badmintonafdelingen koster kr. 300 for voksne og kr. 150,

- for børn. 

 

Sæsonstart 

Vi spiller fra 28. august til Påske. 
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Fjelstrup Børnehus             Linda Eriksen 

Ny leder af Børnehuset i Fjelstrup 

Mit navn er Linda Eriksen bor i Vamdrup med min 

lille familie bestående af Cecilie på 17år og min 

kæreste Michael.  

 

Min tidligere arbejdsplads var i en stor integreret 

institution i Vester Nebel ved Kolding. Her har jeg 

været ansat som pædagog i 12 år sideløbende her-

med har jeg taget en del efteruddannelse. 

 

I børnehuset Fjelstrup bliver mit arbejdsområde primært det pædagog 

faglige i forhold til børnene og den daglige ledelse af det pædagogiske 

personale. 

 

Jeg er blevet rigtig godt modtaget og glæder mig rigtig meget til, at lære 

børn, forældre og lokalsamfundet at kende. Ser frem til et spændende og 

gensidigt samarbejde. 
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Frivillige Brandværn          Michael Hansen 

 

Som de fleste nok vil bemærke, så er det denne gang Michael Hansen, der 

er skriver til Æ Lokalblad. Det skyldes at Jesper Gram, efter mange år 

som kaptajn for værnet, har valgt at give stafetten videre til Michael. 

Vi ser frem til mange gode indlæg her i bladet fra Michael, og ønsker ham 

samtidig tillykke med det nye hverv og al mulig held og lykke fremover! 

(Red.) 

Michael Hansen  

Ny brandkaptajn for 

Fjelstrup Frivillige Brandværn 

 

 

Jacob Hoiland og Lars Lund Jessen.  

De er den18 juni 2017 blevet fuldt uddan-

net brandmænd på brandskolen i Tinglev. 

Vi glæder os meget til at komme på diver-

se opgaver med de 2 drenge  . 

 

Alle fra Fjelstrup frivillige brandværn øn-

sker dem stort tillykke med uddannelsen 

"Funktion Indsats" ! 
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Fredag d. 9 juni var vi på udflugt til Fjelstrup spejderhytte. 

Tema: Indianer dag.  

Vi modtog alle børn nede i spejderhytten. Forældrene havde taget barne-

vogne og alt det hvad vi nu måtte få brug for, regntøj osv. Vejret var ikke 

lige med os fra starten af. På et tidspunkt så det nærmest ud som om vi 

skulle have en gummibåd, derfor startede vi dagen indenfor med morgen-

mad til dem som kom tidligt. Herefter blev der læst historie, det var de 

næsten alle med på.  En god måde at starte på når nogle børn ikke helt er 

fortrolige med de nye omgivelser. Vi fik klippet i en T-shirt, tegnet på den 

og lavet et pandebånd med fjer. Vi dansede og sagde mærkelige lyde. Det 

gør indianer jo. Bagefter fik vi regntøj på, og så kom vi ud og lege. Der 

blev løbet rundt, kørt i en vogn og leget 

med vand.  

Så var tiden inde til noget at spise, og 

bagefter putte tid. Om eftermiddagen 

var der kaffe/te og kage til børn og de-

res forældre. Trods vejret, havde vi en 

fantastisk dag og børnene hyggede sig i 

den grad 

Hilsen fra  
 

Irene Lassen, Lotte Schytt, Malin Loren-
zen, Katarina Andreassen, Marianne 

Schau og Susanne Hvidsten 

Dagplejen I Fjelstrup      Susanne Hvidsteen       

https://www.facebook.com/irene.lassen?fref=mentions
https://www.facebook.com/lotte.bertelsen.12?fref=mentions
https://www.facebook.com/malin.lorenzen?fref=mentions
https://www.facebook.com/malin.lorenzen?fref=mentions
https://www.facebook.com/katarina.andreassen.9?fref=mentions
https://www.facebook.com/marianne.schau.7?fref=mentions
https://www.facebook.com/marianne.schau.7?fref=mentions
https://www.facebook.com/susanne.hvidsten.3?fref=mentions
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FIF                               Jens Henrik Feldstedt  

Nyt fra formanden 

Så nærmer tiden sig, hvor mange aktiviteter rykker in-

dendørs. Måske lige med undtagelse af fodbold, betyder 

det den travle periode for mange af afdelingerne. Lige-

som sidste år, er det kun Haderslev Floorball, som kom-

mer ”udefra” og skal have træningstider i vores hal. Det 

betyder, at der er blevet plads til udvidelse af trænings-

tiderne for badmintontræningen for børn, ligesom såvel 

rigtige mænd og 24/7 kan få faste tider i hallen. Det er 

virkelig fedt, her i en tid, hvor mange andre haller er så overbelagte, at 

der f.eks. spilles basket i den ene ende og håndbold i den anden af hal-

len. 

 

Byfest 

Igen i år vil jeg gerne sige TAK til alle der var med til at gøre weekenden 

i uge 24 super hyggelig. Lørdagens program med gadedysten om efter-

middagen og fest om aftenen for hele familien fungerede rigtig fint. Der 

var omtrent samme deltagerantal som sidste år. I søndagen program var 

der ændret en smule i konceptet i år, således vi havde erstattet det tra-

ditionelle Fjelstrupløbet, med en dag med en række fodboldkampe for 

diverse børnehold. Vi havde egentlig bevaret børneløbet på programmet, 

men havde ikke tænkt over, at det jo var nøjagtig samme aldersgruppe 

som rendte og spillede fodbold på samme tidspunkt, hvilket betød blot 

en håndfuld deltagere til børneløbet. Det var lidt synd. 

Vi har i styregruppen haft en kort evaluering af arrangementet. Der er 

naturligvis altid småting der kan forfines eller udskiftet lidt hen ad vejen, 

men overordnet set, synes vi det var en rigtig fin weekend, hvor folk vir-

kelig syntes at hygge sig. Samtidig har vi også haft plusser og minusser 

på vægtskålen og fundet, at det på nuværende tidspunkt, måske er til-

strækkeligt med lørdagen gadedyst og fest, og så havde det mere over-

skud til oprydningen om søndagen. 
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Foredrag 

Billetter til foredraget med Lindy kan bestilles på www.fjelstrup-if.dk eller 

ved at ringe til undertegnede på 22 39 76 27 efter kl. 16.00 

Nyhedsbrev 

Rigtig mange af jer modtager allerede FIF-Nyheder via mail. I modsat fald 

kan i tilmelde jer maillisten inde på fjelstrup-if.dk 

Nyhedsbrevet udsendes ca. en gang i måneden, eller hvis der er akutte æn-

dringer eller korte tilmeldingsfrister osv. Nyhedsbrevet kan altid fravælges 

igen ved at benytte et link i bunden af nyhedsmailen. 

http://www.fjelstrup-if.dk
http://fjelstrup-if.dk
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En OK-Aftale 

Husk at i med det gratis OK- tankkort kan 

støtte FIF. Det eneste det kræver er, at 

man får lavet et OK tankkort, og tilknytter 

det til Fjelstrup IF.  

Hvis man allerede har et kort, skal man 

blot oplyse, at man gerne vil støtte Fjel-

strup IF med sponsornr. 560907  

(eller sende mig en mail). 

 

Håndboldafdelingen 

For et par numre siden, lagde jeg op til at seniorerne, som spiller rundt om-

kring i naboklubberne, skulle finde sammen og spille for Fjelstrup. Desværre 

må jeg konstatere, at der øjensynlig ikke er stemning for dette. Det realisti-

ske scenarie er derfor, at vi lige pt kun tilbyder træning for de mindste (ca. 8

-10 år). Peter Kock og undertegnede er startet i et håndboldnetværk, hvor vi 

bl.a. har fokus på, hvordan vi kan gøre vores sport større igen. 

 

For at mindes storhedstiden for håndbolden i Fjelstrup, har vi taget initiativ 

til at lave en genforeningsfest 23. sep.  

(mere herom andetsteds i nærværende blad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens Henrik Feldstedt · mobil 22 39 76 27 · fif@fjelstrup-if.dk 

 

 

mailto:fif@fjelstrup-if.dk
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i Fjelstrup Forsamlingshus 
3. november 2017 

 

Kære damer i Fjelstrup og omegn – tiden nærmer sig igen.  

Damefrokosten 2017 holdes den 3. november i Fjelstrup.  

Der vil igen være musik, lækker mad, udsøgte drikkevarer og ikke mindst 

masser af damer, snak og højt humør for bare 275 kr. 

 

Tilmelding og betaling til Anamaria:         29 89 05 24 

 

Tilmeldingen er åben efter først til mølle princippet. Hvis I tilmelder i 

grupper, så brug gerne et fælles kodeord i forbindelse med tilmeldingen 

(så sidder I sammen).  

 

 

Med venlig hilsen 

Arrangør FIF Fjelstrup 

 

( Adgangskrav 18 år! ) 
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Sillerup Mølle          Willy Freese 

HØSTDAG PÅ SILLERUP MØLLE 

SØNDAG DEN 3. SEPTEMBER, KL. 10-17 

Gratis adgang 

Mød op med godt humør, tørvejr og god vind til møllevingerne. 

 

Der vil være musik og sang, hestevognskørsel, tærskning af neg, rugen 

formales og vi starter den gamle 

dieselmotor fra 1914 op. Kom og smag boghvedegrød eller Lorentz’s piz-

za, brød eller kringle. 

Kaffe, øl og vand kan købes. 

Der vil være mulighed for at opstille din kræmmerbod – Kontakt Willy tlf.: 

2044 5374. 

   Negene tærskes                           Kornet køres hjem 

En super hyggelig dag på Møllen for hele familien 
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Lokalhistorie                                Vagn Rasmussen 

LANDSSTÆVNET 1954  

Vi kiggede naturligvis med da årets landsstævne i Ålborg denne sommer 

blev vist på TV, -både som gamle deltagere, men nok mest fordi, vi har et 

barnebarn på EFTERSKOLERNES HOLD, men iblandt 25.000 deltagere, var 

det svært at få øje på hende. 

Men en veteran der blev spurgt, hvornår hun deltog første gang, svarede 

ODENSE 1954.  Så vågnede jeg op, da var jeg jo også med for første 

gang -  ja, det er snart som et eventyr så I får det: 

LANDSSTÆVNE I ODENSE 1954 

Lørdag den 15 maj 1954 

Jeg fik orlov kl. 12 og tog straks med en bus til Viby for at stoppe til Chri-

stiansfeld, der havde jeg min cykel stående i en kælder under hotellet (for 

det var sværere at stoppe fra Æ Feld til Kehlet, som fra Aarhus til Æ Feld). 

På cykelturen stoppede jeg dog hos brødrene Lund i Sillerup, for at spørge 

om, der var noget håndbold i weekenden? Jo jeg sku` bare møde ude på 

Haderslev Stadion kl. 19. Vi skulle spille mod Marstrup, så der tog jeg så 

ud. Her ankom selveste lærer Riis i dommerdress, jeg anede ikke hvorfor. 

Vi spillede 19-19 og blev dikteret 2x5 min omkamp. Resten har Aage Kyl-

ling fortalt mig, for han var cyklet ud for at se kampen, og på sit arm-

båndsur ku` han se at det var ved at være tid, så han råbte ind til os 

“Rask, rask!”. Vi havde en spiller på holdet som hed Leif Rasch, han tjente 

på Bukshave, så han troede at han skulle skyde på mål (det plejede Ked-

de og jeg ellers at gøre!) Så det overraskede Forsberg i Marstrup målet, 

så vi vandt 21-20. Bagefter kom de alle og lykønskede.  Jeg, der jo var 

soldat i Aarhus, spurgte med hvad?  

Jo, nu skal I jo da til Landsstævne i Odense, og du skal bare ringe til for-

manden for Østeramtet Hans Simonsen, Øsby, så ordner han resten.  

Orlov 

Og jeg fik minsandten fri fra onsdag aften til mandag middag den 22. juli 

1954.  

Sagen var den, at til Landsstævner måtte man møde med 1 udvalgt hold 

fra amtet, men Marstrup, der jo var det stærkeste hold i amtet, havde 

prøvet det før, så de havde meddelt amtet at enten ville de til landsstæv-

ne med hele holdet, ellers blev de alle hjemme -  der havde været noget 

vrøvl sidste gang og det ville de ikke prøve igen. Så mente Riis, som var 
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idrætsudvalgsformand, at de var nødt til at spørge samtlige foreninger. Og 

Niels Ellegaard vidste jo, at vi havde vundet i Sønderborg året før så han 

tilmeldte os og tænkte ikke på, at det vi havde vundet i Sønderborg kun var 

A-Rækken, her var det jo de stærkeste der kom.  

Men da vi jo havde meldt os - ja så var det altså, at vi skulle møde Mar-

strup. 

Indmarch og håndboldkampe 

Nå, men jeg stoppede hjem den 22. juli om eftermiddagen og kørte til 

Odense med de andre, og når man nu lige har set de forskellige gymnastik 

hold marchere ind her i 2017 – ja, så må jeg indrømme at vi boldspillere der 

kom sidst i flokken så lidt sløve ud, forskellige dragter og gå i takt var heller 

ikke lige os, så jeg praler ikke af, at vi gjorde en fin figur, alle gymnasterne 

var jo i dragter os som skulle spille bold, vi kom sjoskende bagerst og var 

heller ikke gode til at gå i takt, men imponerende var det da alt sammen. 

Og jeg skal bestemt også indrømme, at vi var kommet i menneskehænder, 

da vi kom til at spille håndbold. Vi var kommet i en meget stærkt pulje og 

tabte alle 4 kampe. Iblandt modstanderne var et norsk hold, som vi tabte 3-

8 til, men helt galt gik det da mod Odense, som var et sammensat hold af 

alle de divisionshold, der var i nærheden af Odense. 

Fjelstrup herre håndboldhold 

til landsstævne i Odense 1945 
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Der var både spillere fra Tarup med landsholds anføreren Jens Peter Hansen 

i spidsen og der var spillere fra Stjernen osv. Så da led vi vores største ne-

derlag på hele 6 – 18. Heldigvis kom vi til at spille en trøst kamp den sidste 

dag mod et andet hold der var endt sidst i deres pulje.  De var fra Salling og 

dem slog vi 15-5 - For resten opdagede jeg mange år efter at Laust`s bror 

Walther havde været på det hold.  

Ind imellem kiggede vi naturligvis gymnastik, og jeg kan da ikke lade være 

med at fortælle en lille sjov oplevelse, som jeg havde en aften. En af de lo-

kale piger var med på Aabenraa´s hold, men de boede desværre helt ude i 

Hjallese, og en aften, da jeg havde fulgt hende hjem og var på vej til fods 

tilbage, kom der pludselig en lokal fynsk cyklist og stoppede mig med disse 

ord: ”Hej soldat, hvor skal du hen? ”. Det er sgu da for langt at gå, -hop op 

bag på cyklen så kører jeg dig derud, og han var helt sikker på at betjente-

ne var gået i seng i Odense på denne tid. Det syns jeg var flink gjort, så 

læser han mit indlæg så TAK.  

Om aftenen var der jo fest forskellige steder, men den sidste aften var pi-

gerne fra Aabenraa rejst hjem, så jeg tog også toget til Aarhus og fandt ud 

af, at jeg faktisk havde orlov til kl. 13, så jeg spadserede ud til tante Anna 

og fik morgenmad og et lille nik til kl.13. 

Jeg kunne jo ikke komme ind på kasernen efter min cykel. 
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STAFETTEN          Anne Marie Jacobsen 

Historien om Sillerup Fattiggård og livet på  

fattiggårdene i Sønderjylland  

Tak til Svenne for stafetten han har rakt mig –   ”….. vil lige høre, om du 

vil skrive om Sillerup Fattiggård. ” 

At bo på en fattiggård 

Når man som Anker og jeg kommer til at bo på et sted med en historie, i 

vores tilfælde en fattiggård – sætter det mange tanker i sving. Vi holder 

utrolig meget af dette sted, men man kan ikke lade være med at tænke 

på, hvordan det var i sin tid, at komme her som fattiglem, berøvet for alt? 

Interessen for fattiggårde i Sønderjylland 

I forbindelse med en opgave på det åbne universitet i 1988 skulle der 

vælges et emne og Birgit Weitling og jeg valgte at slå os sammen om at 

skrive om Åstrup Fattiggård, hvor der var et rigtig godt kildemateriale. Vi 

blev så optaget af emnet, at vi senere skrev hovedfagsspeciale og i 2008 

udgav en bog om ”Fattiggårde på landet i Sønderjylland – menneskeliv i 

samfundets udkant”. Vi plejede også at advare, når folk spurgte til emnet, 

for vi kunne snakke om det i timevis! 

Meget lidt dokumentation om Sillerup Fattiggård 

Fattiggården i Sillerup hed oprindeligt Arbeids-og Fattiganstalten i 

Fjelstrup Sogn – og i virkeligheden ved vi ikke så meget om den. I for-

bindelse med en snak med Anne Kjestine Jørgensen (Didde), datter af 

fattiggårdens sidste bestyrer, spurgte jeg en gang, hvor alle protokoller 

og papirer var blevet af. 

 ”Dem bræen vi jo – det kome jo it naun ve”, svarede hun. Det var 

en rigtig fin holdning, men også ærgerligt fremfor at man afleverede det 

hele til Landsarkivet i Aabenraa, som Åstrup Fattiggård gjorde. 
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Og der har været papirer og bøger nok at fyre med - der skulle nemlig føres 

nøje regnskab med alt:  

(1) Anstaltens inventar.  

(2)En bog over de fattige med navn, alder, fødested, sidste bopæl og opta-

gelsesdagen, samt hvad de enkelte havde medbragt af genstande og hvad 

de tjente ved arbejde i anstalten og sidst men ikke mindst deres gæld. 

Hver får sit folie.  

(3) Der skulle føres en dagbog over lemmernes daglige arbejde samt over, 

hvad der kom ind ved solgte ting, som blev produceret, samt dagløn når en 

fattig blev lejet ud til omegnens bønder.  

(4) Et avlsregister over det solgte, brugte og købte korn. 

(5) En kassebog med alle indtægter og udgifter  

(6) En bog til hovedregnskabet.  

Det ville jo have været et fantastisk kildemateriale, hvis de bøger ikke var 

blevet brændt. 

Definitionen på en fattiggård 

Harald Jørgensen, som beskæftigede sig med fattigvæsenets udvikling i 

Danmark, definerer en fattiggård således: ”Ved en Fattiggaard forstaar man 
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en Landbedrift, større eller mindre, der blev indkøbt af Sognet, og som var 

bestemt alene til at huse Sognets Fattige. Paa Gaarden fik de indlagte Lem-

mer fuld Forplejning, og det var Tanken, at de Produkter, der medgik til For-

sørgelsen, skulde frembringes paa Gaarden ved Hjælp af de indlagte Lem-

mers Arbejdskraft. ” 

Det var jo i grunden en genial idé – et lille samfund i samfundet – som skul-

le hvile i sig selv rent økonomisk.  

I begyndelsen af 1800-tallet var der en udbredt nød, især på vestkysten i 

Tønder amt og her dukker den første fattiggård op – i Burkal i 1815. Den 

var lidt speciel, idet der var fattighus i den ene ende og fattiggård i den an-

den. Det var billigere at samle de fattige under et tag, så var der kun ét 

hus, der skulle opvarmes, man spiste ”mange af samme gryde”, osv. og det 

omgivende samfund slap samtidig for en masse tiggeri og for folk, der skul-

le ”gå på omgang”. I de fire gamle sønderjyske amter, som dengang hørte 

under Hertugdømmerne blev der bygget 63 fattiggårde på landet samt en i 

hver af de fire købstæder. Fra midten af 1800-tallet bredte idéen sig til Dan-

mark, hvor der blev bygget mindst 375 fattiggårde fordelt over det ganske 

land. 

Fattighus og fattiggård – mærkeligt nok var det to helt forskellige ting. 

Forskellen på Fattighuse og Fattiggård 

Fattighuse kendes helt tilbage fra Chr. IV’s tid (1577-1648) – ofte var det 

et hus sognet overtog efter et fattiglems død, og det var tit i en sølle forfat-

ning. I fattighuset havde man fri bolig, og man skulle klare sig selv med 

mad og brændsel måske med lidt hjælp i form af naturalier eller lidt penge. 

Og det har sandsynligvis ikke været så meget ringere end det, folk på lan-
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det var vant til. Problemet var, at der var stuvet mange folk sammen på lidt 

plads: børn, gamle, drankere, åndssvage, sindssyge, invalider og vagabon-

der, og her skulle man få sit familieliv til at fungere.  

Men man kunne bo i fattighuset uden nogen form for kontrol eller arbejds-

tvang. 

Fattiggårde, derimod, her mistede man fuldstændig sin personlige frihed 

og måtte indordne sig under fattigkommissionens tilsyn og formynderskab. 

Kom et forældrepar ind med nogle børn, skulle de afgive forældremyndighe-

den til økonomen (bestyreren) og hans kone. Mænd og kvinder levede ad-

skilt, hvilket som regel også gjaldt gamle ægtefolk. Man mistede sin valg-

ret. Man skulle selv betale for sit ophold. Og skyldte man fattigvæsenet 

penge kunne man ikke gifte sig uden fattigkommissionens tilladelse.  

Retfærdigvis må det tilføjes, at mange fattige rent materielt set fik det me-

get bedre ved at blive indlagt på en fattiggård. De fik arbejde, husly og mad 

- hver dag - og alt under velordnede forhold.  

Det var ufriheden, der var problemet. 

Fattiggårdenes regulativer 

Mange landarbejdere, indsiddere og små håndværkere levede så tæt på et 

eksistensminimum, at der ikke skulle meget til at slå dem ud. Sygdom eller 

arbejdsløshed, selv i en kort periode, kunne bringe dem på fattiggården. 

Medbragte man lidt jordisk gods, kunne det blive opbevaret, hvis der var 

udsigt til, man igen kunne komme ud og klare sig selv, ellers blev det solgt 

og godskrevet den fattige.  Der var en kvinde med et par børn, der kom ind 

på fattiggården i Felsted – hun blev noteret for 4 tallerkener. 

Alle fattiggårde skulle have et REGULATIV – et lille hæfte. Her i Fjelstrup 

var det på 16 sider inddelt i 50 §§. Heri kan man læse, hvordan fattigkom-

missionen havde tænkt sig, at de fattiges liv skulle forme sig, fra de stod op 

om morgenen til de gik i seng om aftenen.  

Et sådant Regulativ kan man i øvrigt se på lokalhistorisk arkiv på Rosen-

vang. 

 

Fattighuset i Sillerup sælges og der bygges Fattiggård i stedet 

Fjelstrup Sogn havde tilsyneladende også et fattighus, for den 27. juli 1869 

står der at læse under Bekjendtgjørelser i avisen Dannevirke, at der den 3. 

august er auktion over et hus med tilliggende have i Sillerup, som fattig-

kommissionen ønsker at bortsælge.  

 



 September • Oktober •  November 2017 36 

 

Hvor huset har ligget i Sillerup By ved vi ikke, efter al sandsynlighed skulle 

det sælges for at skaffe penge til at kunne bygge fattiggården. Sognerådet 

eller fattigkommissionen må have indsendt en ansøgning sammen med teg-

ninger til myndighederne.  

Fx i Åstrup får de besked om, at de indsendte tegninger udviste 352 

kvadratfod for lidt til 30 personer, som de havde søgt om, så den blev kun 

godkendt til 22. Der var krav om, hvor højt der skulle være til loftet, hvor 

mange kubikfod luft pr. person der skulle være, vinduerne skulle udgøre ¼ 

af den mur, hvor de anbringes, og de skulle med lethed kunne åbnes og 

lukkes, væggene skulle være kalkede, der skulle indrettes lokummer i for-

hold til lemmernes antal, og der skulle helst være et sted udenfor hoved-

bygningen, hvor man kunne hensætte lig, osv. Jo, -der var orden i tingene. 

I april 1870 kan man igen under Bekjendtgjørelser læse, at der den 7. april 

afholdes licitation over ”…Dyrkningen af det til Fjelstrup Sogns Arbeidsgaard 

købte land, ca. 7 Tdr.: 

Pløining, Dræning, Mærgling, Levering af 10.000 1½ Tommes, 500 2- og 

500 2½ Tom. s Rør. En Brønd at grave, mure og en Pumpe at sætte. ”  Ko-

miteen for Opførelsen af Fjelstrup Sogns Arbeidsgaard. P. Wiuff, formand.  

Mødested i Koblet tætved Sillerup Skole. I juni 1870 kommer så annoncen 

over licitationen over  

”… Opførelsen af Arbeidsgaarden i Fjelstrup Sogn. ”  

 

 

 

 

Annonce for salg af fattighuset i Sillerup.  
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Licitation for klargøring af Fattiggårdens jord 

Desværre har vi aldrig fundet tegninger eller noget om, hvad den kom til at 

koste. Typisk blev fattiggårdene placeret lidt udenfor for den almindelig be-

byggelse. Her var grundene som oftest billigst – og så var de fattige jo også 

lidt af vejen. 

Der ansættes en Økonom (=bestyrer) 

Og så annonceres der efter en økonom til 1. november, hvor ansøgning og 

attester i løbet af 4 uger skal indsendes til Pastoratet i Fjelstrup. Vi ved ik-

ke, hvem der fik stillingen. Måske han blev der til Andreas og Margrethe 

Jørgensen overtog pladsen i 1896? 

 Maleri af Sillerup Fattiggård (Ca. 1910 – maler ukendt) 
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Summa summarum; fattigkommissionen beslutter at bygge en ny Arbeids- 

og Fattiganstalt i 1869, de sælger fattighuset, får gjort de 7 tdr. land jord 

klar, får muret en brønd og sat en pumpe midt i gården og får bygget hus 

og lader og sidst i 1870 er der ansat en økonom og den 20. marts 1871 

godkendes regulativet af Kgl. Landråd Lucht. Da er fattiggården sikkert alle-

rede taget i brug. 

Fattiggården optog fattige fra: Fjelstrup, Anslet, Knud og Sillerup.  

Den var beregnet til at optage 24 personer ud over økonomen og hans fa-

milie. 

         

Regulativet: Økonomen og Fattigkommissionens pligter 

Regulativet fastslår såvel myndighedernes som de fattiges rettigheder og 

pligter. Først Fattigkommissionen, dernæst bestyreren og sidst, men ikke 

mindst, fattiglemmerne. 

Annonce for ansættelse af en Økonom til Sillerup Fattiggård  

 

”§ 1. Anstaltens formål er på en bedre og mere hensigts-

mæssig måde, end hidindtil har kunnet ske, at forsørge de 

fattige, at holde dem til ordentlighed og flid, at sørge tilbør-

ligen for en bedre opdragelse af fattiges børn, og at forhin-

dre alt tiggeri og løsgængeri. ” 

Fjelstrup Sogns Fattigkommission bestod af:  

A.H. St. Matzen, sognepræst – K. Jessen, Anslet - C. Peter-

sen, Knud – R. Raffnsøe, Knud – P. Rasmussen, Knud – Jes 

Jensen  Refshauge, Fjelstrup – P.J. Schmidt, Sillerup – Nis 

Johansen Schulz, Anslet – P. Skau, Bukshave – Jes C. 

Skøtt, Fjelstrup – M.N.Thuesen, Gammelby - Christian J. 

Wildfang, Sillerup - P. H. Wiuff, Sillerup.  I den rækkefølge 

de står opført på regulativets bagside. 
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Fattigkommissionen mødes kvartårligt i fattiggården for at - 

”rådslå om fattigvæsenets anliggender i almindelighed og arbeidsanstaltens 

i særdeleshed. ” 

 

Ud af deres midte vælger de en direktør for et år ad gangen. Han skal sørge 

for at regulativet overholdes, og han skal besøge fattiggården uanmeldt 

mindst en gang om ugen for at undersøge fattiglemmernes flid og opførsel, 

husets orden og renlighed og sikre sig madens forsvarlige tillavning. Han 

skal notere hvad der måtte være at anke over fra fattiglemmernes eller 

økonomens side, og hvilke forholdsregler, der er taget, og han skal notere 

hver gang, han har været på besøg hvad dag, dato og tid. 

Man så gerne, at Økonomen var gift. Så fik man nemlig en gratis arbejds-

kraft med:  

”..Han er ansvarlig for det under ham stående personale, især for sin kone, 

som under hans ansvar fører tilsyn med de kvindelige lemmer, med børne-

ne, med forplejningen af de syge, samt med alt, hvad der hører til hushold-

ningen, såsom vask osv.” 

Økonom (Bestyrer) Andreas Jørgensen og hustru Margrethe startede på 

Sillerup Fattiggård 1896. De forpagtede stedet 1912, og fortsatte med at  

optage fattige på gården helt frem til slutningen af 1950’erne. 
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Han skal sørge for at alle bygninger med alle værelser, gange og lofter lige-

som også brønden holdes ordentlige, rene og ryddelige. Han skal dyrke og 

beplante haven samt plante så mange træer omkring og ved anstalten, som 

der kan gives lejlighed til. Det er tænkeligt, at det er den første økonom, 

der har plantet de to store kastanjetræer for enden af gårdspladsen, som 

måtte lade livet for få år siden. 

Han skal også sørge for, at sengeklæderne udluftes om sommeren og brin-

ges i bageovnen om vinteren, så ofte som omstændighederne kræver det, i 

det mindste en gang hver måned om sommeren og to gange om vinteren. 

Så skal han se til, at sengelagenerne vaskes rene og pålægges hver måneds 

første dag, at sengeklæderne, lagnerne samt lemmernes klæder efterses, 

holdes rene og hele og ” i alle Maader Renlighedens, Ordenens og Anstæn-

dighedens krav forbindes med Sparsommelighedens Fordringer. ” 

Han skulle udlevere det fornødne kvantum fødevarer til madlavning, sørge 

for brændsel, sørge for at kreaturerne røgtes og plejes ordentlig, at køerne 

malkes rene og at mælken behandles ordentlig.  

Dette er kun udpluk fra regulativet. Sidst i Regulativet er der en oversigt 

over alle de bøger, der skulle føres, som jeg startede artiklen med at næv-

ne.  

Så anonyme er de fattige just ikke. Der er ikke mange samfundsgrupper, 

der bliver fulgt så nøje.  

Man skulle jo gerne have pengene hjem igen! 

Didde Jørgensen beretning 

Administratorernes rettigheder og pligter beskrives i 14 §§. Fattiglemmer-

nes rettigheder og pligter går fra § 15-44.   § 45–49 omhandler regnskabet 

og endelig § 50 som er et spisereglement. 

Der har været nok at se til for et økonompar. Didde Jørgensen, som mange 

ældre måske stadig husker, fortalte lidt om livet på fattiggården, hvor hen-

des forældre blev bestyrerpar i 1896.  

Fattiggården var sjældent fuldt belagt, der var mest børn og gamle (så ikke 

helt den arbejdskraft, man havde kalkuleret med). Til landbruget hørte en 

hest (den hed Fritz), fire køer, høns og svin.  Der var tre staldlænger, i den 

østligste var der svinestald samt tre lokummer, et til mænd, et til kvinder 

og et til økonomens familie. I den nordlige var der stald, og i den vesten-

den, i midten en stor køreport samt vaske- og bagehus i østenden.  

Laden mod vest blev brugt som værksted og til vogne. 
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Gårdspladsen var brostensbelagt og i midten en stor træpumpe. Alt vand 

skulle pumpes op og bæres ind og der var kun et afløb i køkkenet (- der 

står stadig en pumpe midt på gårdspladsen, den er af støbejern, vi har van-

det heste med den. Nu til dags bliver den hovedsageligt brugt som bolig af 

et par musvitter). 

Stuehuset havde rødt tegltag og tre skorstene, indgangsdøren var midt i 

huset. Når man kom ind i huset, lå køkkenet til højre. Maden blev lavet på 

et stort komfur, og der var et langt bord under vinduerne, hvor alle spiste 

sammen. Bag ved køkkenet var der spisekammer og en kælder. Didde min-

dedes også sandsækkene, der om vinteren blev lagt på komfuret og brugt 

til at varme hænder og fødder på.  

 

 

Didde Jørgensen som malkepige på Sillerup Fattiggård. Hun blev født 
år 1900 og var den næstældste af bestyrerparrets 5 børn. Hun gifte-

de sig aldrig, men blev hjemme og hjalp forældre på gården. 

Sillerup Fattiggård, som den 
tog sig ud i begyndelsen af 
1900-tallet.  

Steinckes store og om- fat-
tende socialreform i 1933 be-
tød, at de fleste fattiggårde 
blev nedlagt, men Sillerup 
fortsatte med at give husly til 
gravide piger, husvilde og 
vagabonder. 
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Til venstre var der en dør, der førte ind til arbejdsstuen, hvor fattiglemmer-

ne var beskæftiget med at flette måtter, spinde garn og strikke. Her var der 

sand på gulvet, huskede Didde.  

Gik man ligefrem kom man gennem en svingdør til økonomens lejlighed, 

der bestod af to stuer og et lille soveværelse. Der var en lang gang gennem 

hele huset, der havde gult murstensgulv, og der var værelser til begge si-

der. For enden af gangen mod vest lå en stor stue, Salen, som blev brugt til 

festlige lejligheder. 

Foruden at passe fattiglemmerne blev Margre-

the Jørgensen mor til fem børn. Didde, f. 1900, 

som var den næstældste i flokken fortalte, at 

der skulle vaskes og bages, og der blev fyret 

med tjørnekvas og andet træ i gruekedlen. I 

den store ovn i vaske- og bagehuset, blev der 

bagt 14-16 brød ad gangen, først rugbrød, der-

næst franskbrød og til sidst Knæpkager.  

Når der blev vasket, kom der en vaskekone og 

hjalp til. Haven skulle passes, så man kunne 

udnytte bær, frugt og grønsager i den daglige 

husholdning. I haven var der masser af ribs, 

stikkelsbær, solbær og hindbær og der blev dyr-

ket kartofler, gulerødder, porrer, grønkål, hvid-

kål og rødkål og så var der æble- og pæretræ-

er. De var stort set selvforsynende.  

 

Det er muligvis også i Salen, at fattigkommissionen afholdt deres møder.   

Didde fortalte engang til Vagn Rasmussen, at det var noget, hun huskede 

med glæde.  

Så skulle de nemlig både have kaffe og middag, og så stod den ikke på væl-

ling, men kød fra Christiansfeld, så børnene kaldte det kommissionsfrikadel-

ler. 

På loftet var der to store kamre mod vest, resten blev brugt som tørreloft 

og til opbevaring af korn, og så var der et røgekammer til skinker og pølser, 

når der blev slagtet. 

 

(Læs 2. del af Anne Maries fortælling i vinterens udgave af Æ Lokalblad) 

Margrethe Jørgensen fotograferet 
foran hovedhuset. Bemærk at hun 
har strikketøj i hænderne, -selv 
under fotograferingen. 
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Håndbold Reunion Party     Anne Larsen 

Anne skriver: 

”Ideen opstod spontant under byfesten, da vi som gamle håndboldspillere, 

trænere og bestyrelsesmedlemmer i FIF, fik lyst at samle en masse med 

fælles interesser og minder til en sjov og festlig dag. Ikke anden årsag 

end denne, -og, jo, så ska’ vi da ha’ en masse spændende begivenheder i 

Fjelstrup, -så hvorfor ikke, -nu hallen og forsamlingshuset alligevel var 

ledigt denne dag. 

Mange har tilmeldt sig – men vi kan stadig være mange flere. Se deltager-

listen på fjelstrup-if.dk under ”håndbold”. Her kan du også tilmelde dig. ” 

WOW – det lyder spændende! 
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Formiddagsidræt          Frede Jørgensen       

 

Hej til alle  

………der godt kunne tænke sig at komme med til formiddagsidræt. 

 

Vi starter: TORSDAG DEN 21. SEPTEMBER, KL. 9.30 

i Fjelstrup Hallen. 

Det er både hyggeligt og fornøjeligt, og samtidig får vi rørt kroppen. 

 

Der har ikke meldt sig en ny leder af formiddagsidrætten, så jeg tager et år 

mere på posten. Ved fælles hjælp får vi tingene til at køre. 

 

Jeg håber at se alle der var med sidste år, og vi vil også rigtig gerne have 

nye medlemmer. Du er meget velkommen til at kigge indenfor og se hvad vi 

laver. Der er øvelser, spil, snak og grin –  

……….så alle kan være med! 

 

Har du spørgsmål, så ring til Frede: 61 54 56 04 
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Gymnastik               Mette Højland 

Velkommen til den nye  

gymnastiksæson i Fjelstrup 

 

Mandag: 16.00-17.00   Krudtuglerne 3-4 år   Ledere Joan og Nicole 

 

Mandag: 17.30-18.30   Fedtmulerne 1.-3. Klasse  Ledere Jesper og Lars 

 

Tirsdag: 15.00-16.00  Damerne    Leder Solveig 

 

Tirsdag: 16.15-17.15  Fjolletrolde 5-6 år   Ledere Malene og Tina 

 

Tirsdag: 17.17-18.30        Tøserne piger 1.-3. Klasse Leder Elsebeth 

 

Tirsdag: 18.30-20.00  Powermix 4.klasse og op  Ledere Thorvald og Elsebeth 

 

Tirsdag: 20.00-21.30  Herrer     Leder Niels 

 

Torsdag: 16.45-17.45  Forældre/barn   Ledere Karina og Tina 

 

 

NYT!      NYT!   Som noget nyt er der dans for børn i alderen 5-8 år om torsdagen  

 

Sæson start uge 37 (11. september) i Fjelstrup skoles 

gymnastiksal 

Åben for tilmelding fra uge 34 på:     fif.fjelstrup.dk        

 

Vel mødt!       Vi glæder os til at se jer! 
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Bo Hansen og Morten Schmidt er frontfigurerne i Odense Bryggerlav. 

De har lovet at besøge os her i Fjelstrup og fortælle om hvordan man får 

skabt et bryggerlav og får brygget en masse spændende øl. 

De vil også fortælle os om hvilke typer udstyr de vil anbefale os og hvad 

det koster, ligesom vi kigger på de forskellige processer i ølbrygningen. 

For at demonstrere dette, medbringer de selv et lille anlæg, og viser os 

hvordan vi kommer i gang, ligesom vi vil smage på forskellige øl, som de 

har brygget, 

 

Har du lyst til at være med til en introduktionsaften? 

Alle kan være med, -unge, ældre og gamle, -kvinder og mænd. 

Det koster ikke noget at deltage i introduktionsaftenen. 

 

Der er endnu ikke fastsat en dato, da vi gerne først vil høre hvor mange, 

der har lyst at være med til introduktionsaften. Vi forventer det bliver i 

begyndelsen af oktober. 

 

Hvis du er interesseret, så ring eller skriv til: 

Svenne Tlf.: 21 48 28 89   mail: fjelstruphallen@gmail.com 

Peter  Tlf.: 20 32 14 18   mail: pelleou@hotmail.com                                                                                

Ska’ vi ha’ et 

Bryggerlav i 

Fjelstrup? 

Vi skal høre fra dig  

senest torsdag den 14. september. 

(-gør det i dag, -så glemmer du det ikke) 



September • Oktober •  November 2017  
 47 

 

Fjelstrup Skole                          Lisbeth Huss Malmvig 

Mini samfundet Fjellerup 

Siden sidst har vi afholdt minisamfund, hvor 

skolen var omdannet til byen Fjellerup med 

butikker, restaurant, biograf, bank og man-

ge andre aktiviteter. Det var en rigtig god 

uge, hvor store og små samarbejdede på 

tværs af alder og køn. Mange fandt ud af, at 

det kan være hårdt (og til tider kedeligt) at 

have et arbejde, hvor man skal være an-

svarlig og stå til rådighed i mange timer - 

og det med et smil, uanset kundernes ønsker. Cheferne oplevede også, at 

det kan være hårdt, at skulle have mange bolde i luften samtidig med at 

skulle holde en flok medarbejdere i gang. TAK for jeres deltagelse. Vi er 

meget glade for at mange fra byen kiggede forbi i butikkerne og spiste i 

Fjellerups  

Det nye skoleår 

Nu nærmer et nyt skoleår sig. Lærerne er i 

fuld gang med at gøre klar til at skolen igen 

fyldes med liv. I år skal vi byde velkommen 

til 16 nye børn i børnehaveklassen. Vi har 

ansat en ny børnehaveklasselærer Nete Ol-

sen, som allerede kender skolen godt, da 

hun har været støttelærer i det forgangne 

år. For at skabe en tryg skolestart for de 

nye børn har de allerede været sammen 

med Nete et par gange i juni på skolen.  

De ældste børn i børnehaven låner ofte skolens lokaler, når de er på be-

søg på biblioteket, i gymnastiksalen eller i skolekøkkenet. Derudover del-

tager børnehavebørnene i den ugentlige morgensang på skolen, og aftaler 

fælles legetimer med 0F i løbet af året. Vi nyder godt af det tætte samar-

bejde med børnehaven, som gør at vi har gode muligheder for at skabe 

rammer for en tryg og god skolestart.  

Nyt IT udstyr 

De store børn på skolen kan glæde sig til at få nyt IT-udstyr efter ferien. 

Haderslev Kommune har indkøbt en ny Chromebook til alle elever i 4.-10. 

Klasse, så der er mulighed for at bruge digitale læringsplatforme og andre 
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digitale hjælpemidler. En Chromebook er en computer, men med den egen-

skab, at den er klar til brug med det samme, at den åbnes. Der arbejdes i 

et google-system, som gør at man kan dele dokumenter med hinanden og 

lærerne. Man kan altså arbejde med den samme opgave fra flere forskellige 

Chromebooks på en gang - ligesom man kan aflevere til læreren over nettet 

i stedet for at printe ud.  

Vi glæder os til at komme i gang med det nye skoleår.  

God sensommer fra os alle på Fjelstrup Skole 
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Nødbehandlerbilens Støttegruppe  Ejgil Jessen 

Støtte fra Nordea Fonden 

Så er sommerferien ved at være forbi, og vi skal 

til at indgang med efteråret og vinterens pro-

gram.  

Hen over sommeren har vi været ude ved Nor-

dea i Haderslev, da vi har været så heldige at få 

overrakt 20.000 til bilen af Nordea Fonden. Det 

er vi rigtig glade for, og det er med til at sikre 

bilens eksistens.  

Vi er som tidligere nævnt, kommet over på et nyt udkaldssystem, så vi nu 

bliver kaldt ud via en app på telefonen. App sikrer at vi bliver kaldt ud hver 

gang der bliver ringet 1-1-2, og vi bliver kaldt ud ca. 2 gange i ugen.  

Er du vort nye medlem af Støttegruppen? 

Som altid søger vi nye medlemmer til gruppen eller hjælpere til vores arran-

gementer. Vi trænger til nye friske øjne og et frisk pust i gruppen, der kan 

være med at udvikle os. Samtidig mangler vi også hjælpere til vores arran-

gementer.  

Her mangler vi især frivillige, der vil bruge et par timer, når vi har vores 

årlige indsamling d. 28. oktober.  

Er du interesseret i at blive medlem af støttegruppen, eller har du mulighed 

for at hjælpe d. 28. oktober, er du mere end velkommen til at kontakte Ejgil 

Jessen på telefon 27 10 65 18.  

Stor tak til Lene Schmidt 

Vi er desværre blevet en mindre i støttegruppen, da Lene 

Schmidt har valgt at trække sig. Vi fra støttegruppen vil gerne 

sende et STORT tak til Lene Schmidt, der har været et flittig 

og arbejdsom medlem. Lene har ydet mange frivillige timer, 

og været med til at afholde mange arrangementer til fordel for 

bilen. Samtidig har hun givet videre af sin erfaring med mange 

års frivilligt arbejde, til de unge medlemmer af gruppen. Vi 

takker Lene mange gange, for den store indsats. 

 

Husk at følg os på Facebook, hvor vi hele tiden holder jer informeret om-

kring vores arrangementer.  
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DR kommer til Fjelstrup den 2. september 

Lørdag den 2. septem-

ber ruller DR’s TV- ka-

meraer i Fjelstrup Hal 

og Stadion, når pro-

grammet afholder ”Kraftkarle-test”. 

Deltagerlisten er endnu ikke helt 

klar, mender forventes mellem 40 

og 100 deltageretil eventen. Også 

nogle af de kendte holdfra tidligere 

TV udsendelser deltager i dagens-

test, som kommer til at foregå i både hallen og på stadion. Alle er velkom-

ne til at overvære eventen, hvor der vil blive dystet på livet løs. 

”Sjakket Team 24/7” 

For et par år siden var Bjarne 

Schmidt fra Fjelstrup til casting hos 

DR-programmet ”Rigtige mænd”. De 

syntes dog han ikke var helt tykma-

vet nok til at deltage, men først på 

året fik han en mail fra DR med op-

fordringen om at danne et team i 

Fjelstrup. I løbet af marts måned 

fandt Bjarne 4 andre legekammera-

ter, og de gik i gang med det første 8

-ugers program som de fik tilsendt af DR. Senere er der kommet flere til, 

så nu er der 15 store mænd, der hver tirsdag hygger sig med alle former 

for træning. 

Kraftkarle-testen i Rødekro 

Tidligere på sommeren deltog gutterne 

fra Fjelstrup i en kraftkarle-test i Røde-

kro. Her gennemførte holdet alle 7 ba-

ner, men det som satte prikken over i’et 

var at holdet fik en medalje for deres 

udpræget gode samarbejde. Landet 

over var denne dag 3.000 rigtige mænd 

som dystede, men i alt blev der blot 

24/7 - Rigtige mænd er fra Fjelstrup 
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uddelt denne medalje til kun 6 hold. Så det var en flok stolte mænd, der 

kørte hjem fra Rødekro den dag. 

Alle kan være med 

Rigtige mænd henvender sig til alle, 

der ikke dyrker motion, men egentlig 

godt ved de har rigelig mange kilo 

rundt om maven. Hos DR er det Jacob 

Søndergaard, der stammer fra Hader-

slev, som udarbejder træningspro-

grammerne. Der lægges på at undgå 

skader, ligesom mange øvelser er ba-

seret på at hjælpe hinanden. Holdånd 

og hyggeligt samvær er en væsentlig del af konceptet, hvor øvelserne 

spæn- der vidt, fra cykel- og gåture til balanceøvelser og sjove forhin-

dringsbaner. 
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Kreative Aftener       Birthe Dixen  

 

Velkommen til kreative aftner 

Alle kan være med 

Børn fra 2 kl. ifølge med voksne og alle andre voksne er velkomne. 

 

Pris:   50 kr. inkl. Hotdog med salat, frugt, kaffe og the. 

Materialer:  Kan købes på stedet. 

Hvor:  Fjelstrup SFO. 

Hvornår:  Kl. 17- 20 

 

Mandag den 11 september 

Vi laver kort malerier og trykker motiver på T-shirts. 

Torsdag den 26 oktober  

Rikke kommer og laver smykker sammen med jer. 

Malerier, kort og tryk på T-shirts mm. 

Tirsdag den 21 november. 

Julekort, malerier og tryk på T-shirts mm. 

 

Tilmelding til Birthe Dixen: Tlf.: 30 29 57 93 
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Så er vi igen klar til at byde hele Fjelstrup Lokalområde på fællesspisning 

TORSDAG DEN 7. SEPTEMBER 

i Fjelstrup Forsamlingshus 

kl. 17.30 

Støttegruppen bag Nødbehandlerbilen i Fjelstrup indtager køkkenet i for-

samlingshuset og er igen klar til at lave dagens ret til dig og hele familien til 

en overkommelig pris. 

Samtidig med at du får noget godt at spise og kan hygge dig med mange 

mennesker, støtter du også et godt formål og gør det muligt for os at rykke 

ud her i lokalområdet. 

I første halvår af 2017, have vi omtrent 2 udrykninger pr. uge. Ved Sander-

svig var vi der næsten 

en halv time før ambulancen kom. Heldigvis! 

Tilmelding senest fredag den 1. september til:  

Lene Schmidt: 21 13 37 24 

Pris: Kun 50 kr. pr. person 

Der vil være mulighed for at købe drikkevarer til rimelige priser. 

Med venlig hilsen 

Støttegruppen for Fjelstrup Nødbehandlerbil 
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Lokalhistorisk Arkiv            Anne Marie Jacobsen 

I sidste nummer af Æ lokalblad bragte vi en efter-

lysning –  

Må vi få din historie?  

Det er en landsdækkende kampagne for at få folk  

til at fortælle. Det er åbenbart svært – ”Min histo-

rie – nej, det duer jeg i ikke til” er ofte den reakti-

on, man får. I hvert fald har vi ikke fået indleveret noget til arkivet endnu.  

Meget vil dermed gå i glemmebogen  

– skylder vi ikke de næste generationer at fortælle lidt om ”gamle dage”? 

 

Helt tilfældigt stødte jeg på en fin skildring af livet for en dreng her i Sille-

rup i 1960’erne, som jeg har fået lov at gengive her – måske det kan give 

en og anden mod på tanden? 

Den 11. oktober 2016 holdt jeg et foredrag på Grænsekroen ”Fattiggårde 

på landet i Sønderjylland – menneskeliv i samfundets udkant” i ”Æ Synne-

jysk Forening”. Og det slår næsten aldrig fejl, at man efter foredraget kom-

mer til at snakke med nogle spændende mennesker, som kan bidrage med 

oplysninger eller oplevelser. Det slog heller ikke fejl den aften. Der kom en 

mand hen og fortalte, at han havde boet på fattiggården og vi kom til at 

snakke om, hvordan den havde været indrettet. Vi aftalte, at vi skulle mø-

des en gang, og jeg fik hans telefonnummer.  

Pludselig lå der en hilsen fra Svenne, hvor han rakte mig stafetten og bad 

mig fortælle om Sillerup Fattiggård. Så tænkte jeg, at nu var tiden inde til 

at få en aftale i stand, og vi blev enige om, at han skulle komme herud.  

Bent Grubes tid på Sillerup Fattiggård 

Det var en dejlig lun augustdag med sol på himlen. Og hold da op, hvor 

snakken gik. Bent Grube, som manden hedder, var jo lidt for ung til at have 

været på fattiggården, og han havde heller ikke været der, mens den fun-

gerede som fattiggård, men lige efter, hvor hans mor, som var enlig, fik 

anvist bolig i fattiggården med sine 4 børn. Der var også andre, der fik an-

vist bolig i fattiggården, den er jo stor.  

Det var en familie med 7 børn, så der var rig mulighed for at få legekam-

merater.  
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Vi fik kigget på huset, på stalden, laden med bageovnen og på haven, som 

jo havde været intakt, da de flyttede ind. Hvor var det spændende at snak-

ke med en, der havde været så tæt på. Vi fik udpeget, hvor hønsehuset og 

hønsegården havde været, hvor køkkenhaven med alle dens afgrøder havde 

ligget, og han fortalte om alle de stier med perlegrus, omkranset af buks-

bom, der havde været. Han fortalte om et par store låger, som lukkede 

gårdspladsen af, det havde han undret sig over, men det var jo for at mar-

kere, hvor de fattige måtte bevæge sig.  

Dengang var der altid arbejde at få hos bønderne 

Og så fortalte han videre: Han gik i Fjelstrup skole, -det havde ikke hans 

store interesse. Når så skolen var forbi pilede han og hans bror op til Skyt-

tegården, til Sigurd Hoffmann, hvor de begge hjalp til mod timeløn. De skul-

le selv føre regnskab med timerne, og når måneden var slut blev det talt 

sammen og pengene blev udbetalt på en check. Det var ikke store beløb, 

men pengene blev overladt til deres mor, som så købte tøj til dem. Det var 

en stram økonomi hjemme, og han mindes, at han flere gange måtte gå 

sulten i seng.  

Men inden de tog hjem fra arbejde, så sørgede Thekla 

Hoffmann for, at de fik sig en god mellemmad med lever-

postej. Det samme gjaldt nede ved Hans Nissen, når de fik 

lov til at køre med, når der fx skulle køres korn til Møllen.  

 

Så kom de ind i køkkenet hos Mary Nissen og fik lidt at 

spise. Hvor var det dejligt at høre om den diskrete med-

menneskelighed de mødte hos de voksne, der kunne se, at 

her var et par sultne drenge. 

Bent blev en solstrålehistorie 

Sikke en historie han havde at fortælle, – en ”næsten” fattiggårdsdreng 
med energi og mod på livet. Efter skolen blev han karl hos Hoffmann, siden 
blev han chauffør lige som sine brødre og endte med at få sin egen vogn-
mandsforretning.  

Den Grønne Kiste 

Den grønne kiste fra Sillerup Fattiggård er der stadig. 
Her blev beboernes sengelinned og personlige ting 
opbevaret. En lignende kiste var der på Åstrup Fattig-
gård, så noget tyder på at det var standard inventar 
på fattiggårdene. 

Bent genkendte straks kisten; ”-den stod er også da 
jeg boede her. ” 

Bent Grube  
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En solstrålehistorie fra en ikke alt for let barndom og fra en tid, vi skal pas-

se på ikke at glemme. 

Arkivet holder sommerferie 

Arkivet holder en velfortjent (synes vi selv) sommerferie i juli og august, 

men man er altid velkommen til at henvende sig på tlf. 24475275. Den før-

ste mandag i september er vi klar til at tage imod dit besøg.   

Lidt mere om arkivarbejdet i næste nr. af bladet  

 

– og trods sommerferie er man stadig velkommen til at støtte vores frivillige 

arbejde på. 

Reg. Nr. 1551 - konto 445 220 977 2. 
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FIF Fodbold             Peter Marek 

Sommerfesten 

Her er lige lidt om hvad der er sket i løbet af sommeren i fodbold afdelingen. 

Sommerfesten var rigtig godt besøgt af mange forældre og mange flere 

børn, dejligt at vi igen i år kunne samle så mange folk på anlægget, til nog-

le hyggelige timer, der var tørvejr, dog var der meget koldt, der var en del 

børn der var kolde da de var færdige med at lege i den skum, som Benny 

og Anton fra brandvæsnet, var så flinke at komme og sprøjte ud på banen. 

Også en stor tak til alle de hjælpere der var med til at gøre denne aften så 

god for børnene. 

 

Fodboldskole i Fjelstrup 

Vi har afholdt DGI Fodbold skole i uge 28, der var 26 børn tilmeldt, lidt i 

underkanten, dog fint nok til at de gerne ville komme næste år igen. Jeg 

tror de hyggede sig og fik lært en masse af de 2 instruktører, der var stillet 

til rådighed af DGI. De mente i hvert fald at børnene havde lært noget. Næ-

ste år prøver vi at rykke det en uge frem så det bliver i uge 27 i stedet for. 

Jeg har desværre ingen billeder af fodbold skolen da jeg ikke var en del af 

det, men var dog lige oppe og se lidt om fredagen inden de sluttede. 

Ellers er vi skrivende stund ved at gøre klar til efterårs sæsonen, håber at 

mange børn møder op til træning og kampe. 

 

Trænere og pigefodbold 

Med fare for at det bliver kedelig at læse om, SÅ MANGLER VI STADIG 

TRÆNERER OG PIGE SPILLERE. Det kunne jo være at EM-succesen for vo-

res kvindelandshold i fodbold kunne hjælpe lidt til at der kom flere pigespil-

lere til klubben. 

Fjelstrup Brandværn havde lagt skum ud på stadion……………det vagte stor jubel hos store og små!  
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Fjelstrup Spejderne                Ida Fredslund 

Prøve-spejder dag 

Spejderne i Fjelstrup har i for-

året afviklet 2 prøvespejder 

gange, hvor vi har hentet bør-

nene i børnehave og SFO og 

gået ned i spejderhuset. Den 

sidste gang var i starten af juni 

og her var vi 18 små spejdere.  

Da det regnede den dag, var vi tvunget inden-

for og her lavede vi knob, konkurrencer og hørte historie imens vi tegnede 

en tegning herom.  

Skt. Hans 

Igen i år blev Sankt Hans bålet tændt ved Fjelstrup Spejderne, 

trods lidt regn var der god stemning og hygge. Arrangementet 

var lavet i fællesskab med Fjelstrup Frivillige Brandværn og 

Nødbehandlerbilen. Der blev serveret pølser og brød samt drik-

kevarer og slik til de omkring 40 fremmødte.  

Vi fra Fjelstrup spejderne siger stor tak for en hyggelig aften. 

Vi håber at se jer alle igen til næste år forhåbentligt med bedre 

vejr.  

Bæverholdet 

Vi starter op på endnu en spændende sæson hvor vi som noget nyt starter 

et bæverhold (årgange 2010-2012),  

onsdag d. 23.08 fra kl. 16.00-17.00  

Alle er velkommen. Ved evt. spørgsmål om bæverne kan man kontakte:  

Line på: 21 27 81 84 

Store spejdere 

Og de store spejder starter op, 

onsdag den 23.08 fra kl. 17.00-18.30  

Alle er velkomne. Ved evt. spørgsmål om store spejdere kan man kontakte:  

Ida på: 20 92 99 97 

SÆSON START 
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Rosenvang         Margit Rasmussen 

Centerbestyrelsens Formiddagshygge 

Vi mødes kl. 9,30 til kaffe og et ½ rundstykke med ost. Derefter er der fore-

drag, video eller underholdning.   

Kl. ca. 11,30 spiser vi middag fra Seggelund Cafeteria. Pris for deltagelse er 

80 kr., men der er også mulighed for at deltage uden middagsmad kun kaf-

fe med ½ rundstykke med ost og foredrag til 20 kr. 

Tilmelding nødvendig til Margit tlf. 21 84 51 77 eller mail  

margit.rasmussen@hotmail.dk    

Efterlønner og pensionister over 60 år er meget velkommen. 

 

Siden sidst:  Den 8. maj 2017 var vi i mandagsklubben til et spændende 

og flot video foredrag af fugle fotografen Carl fra Tønder. I den forbindelse 

har Vagn taget disse 2 billeder og skrevet nedenstående historie. 

Vagns historie: 

Frits Müller tog os engang med ud til Thomas i Rudbøl, og der købte han et 

par mini sivsko til Margit.  

Frits syntes også, at hun skulle have et par store, så hun kunne gå med 

varme fødder om vinteren. Han købte den ene sko, (Så kunne hun jo bare 

købe den anden selv) og dem var hun så glad for, at hun sled bunden op. 

Thomas lovede at lave en ny bund (han havde aldrig før været udsat for 

forsåling af sivsko, men de blev som nye igen). Skoene skulle afhentes, når 

Rosenvang for 2 år siden skulle besøge Thomas, men da røg han på syge-

huset.  

Men da Mandagsklubben forleden havde besøg af fuglefotografen Carl fra 

Tønder, så tog Thomas med til Rosenvang, med de reparerede sivsko, end-

da på sin 84 års fødselsdag.  

Så det blev en god eftermiddag for os begge. Jeg elsker Carls naturfilm fra 

Vadehavet. 
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Program for 2. halvdel af 2017. 

Onsdag, den 20. september kl. 18.00: Fødselsdagsfest.  Middag, dessert 

og kaffe.      

Underholdning af musikgruppen ”Musette” Vi synger også sammen med 

gruppen. 

Onsdag, den 1. oktober kl. 9.30: Gert Karkov, Vojens. Foredrag om ”På 

sporet af vores livshistorie med sporskifte og kovendinger”. Han er tidligere 

landmand på gården ved Immervad bro og landboorganisationsmand -  nu 

rejseleder, guide og arrangerer højskolekurser Rødding højskole. 

Onsdag, den 8. november kl. 9.30: Flemming Nielsen, Egernsund. En-

gang journalist -  altid journalist.  

Han interviewede Jens Otto Krag, Dirch Passer, Verner Best og mange flere.  

Hør hvorfor jeg ikke kom til Stockholm- og hvem jeg kom ud at spise sam-

men med i stedet for 

Onsdag, den 13. december kl.9.30: Bodil Lindberg, Haderslev. Beretning 

om Iran – født i Teheran og opvokset i Anslet. 

Mandagsklubben                Annette Jacob  

Afholdes på Lokalcenteret Rosenvang hver mandag kl. 14. 

Vores program er banko, hygge med kort- og terningspil, foredrag, under-

holdning, sang, udflugter og modeopvisning. I december måned bliver der 

holdt en julefrokost. Efterlønnere og pensionister over 60 år er meget vel-

komne. Pris på kaffe og kage til foredrag og underholdning 25 kr. og kaffe 

til hygge til 5 kr.  

Til banko koster 1 kort 10 kr. 6 kort 50 kr. Kaffen er gratis. 

Formand Annette Jacob 23 23 58 22  

Næstformand Gudrun Christensen 29 28 07 37 

Efterårsprogrammet 2017. 

4.9: Hygge.    

Tilmelding til udflugt. 

Kaffe 5 kr. 

11.9: Udflugt.  

Bussen kører kl. 12.30 fra Rosenvang. Bustur til Skærup Zoo. Forventet 

hjemkomst kl. 17.30.  Pris 100 kr. 
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18.9: Banko. 

1 kort 10 kr. 6 kort 50 kr. Gratis kaffe. 

25.9: Foredrag. 

Med Mette og Poul Nørup. ”En langsom rejse fra Esbjerg til Rom” 

Oplevelser på en cykeltur. 

Kaffe og kage 25 kr. 

2.10: Hygge. 

Kaffe 5 kr. 

9.10: Underholdning. 

”De hylende hunde”, er et mandskor. De kommer og synger og underholder 

os. 

Kaffe og kage 25 kr. 

16.10 Banko. 

1 kort 10 kr. 6 kort 50 kr. Gratis kaffe. 

23.10: Foredrag. 

Svenne Langholz og datter Anita. Dansktopforedrag – fortælling og fælles-

sang. 

Vi synger med fra sanghæfte. 

Kaffe og kage 25 kr. 

30.10 Hygge. 

Kaffe 5 kr. 

6.11: banko.     

Tilmelding til julefrokost pris 100 kr. 

1 kort 10 kr. 6 kort 50 kr. Gratis kaffe. 

13.11: Foredrag. 

Ruth Brik Christensen 

Hun har været leder af soldaterhjem i Irak, Afghanistan og Libanon. Og har 

været ”mor” for de udsendte danske soldater. 

Kaffe og kage 25 kr. 

20.11: Hygge. 

Kaffe 5 kr. 
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27.11: Julebanko. 

Der vil være mulighed for at vinde juledekorationer og penge gevinster. 

1 kort 10 kr. 6 kort 50 kr. Gratis kaffe. 

 

 

4.12: Julehygge. 

Vi hygger os med gløgg og æbleskiver og ser en julefilm. 

Gløgg og æbleskiver og kaffe 25 kr. 

11.12: Julefrokost. Kl 12.00 

Julefrokost, kaffe og småkager. Amerikansk lotteri og lidt sjove indfald. Kom 

og hyg sammen med os. 

Pris 100 kr. 

 

Juleferie 

TORSDAG DEN 30 NOVEMBER 

Mandagsklubben indleder julemånedens travle tid med en hygge-

stund 

Vi mødes torsdag d. 30 november kl. 14 med vor sognepræst Su-

sanne i Fjelstrup kirke, hvor vi sammen vil synge nogle af de kendte 

julesalmer/ sange og Susanne vil finde et par velvalgte og hyggeli-

ge ord til lejligheden. 

Da det ikke er en almindelig gudstjeneste benytter vi koret til vort 

samvær 

Vi slutter eftermiddagen på Rosenvang med kaffe og kage 

(kagemand, traditionelt), og også her vil Susanne bidrage, og vi vil 

sammen nyde efterårets og den kommende juls toner 

Alle er meget velkomne 
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Lokalrådet             Svend Christensen 

Nye vedtægter og ny sam-

mensætning af lokalrådet 

Ved årets begyndelse blev der på gene-

ralforsamlingen vedtaget et nyt sæt 

vedtægter for Fjelstrup Lokalråd. 

Ideen med vedtægtsændringerne er at styrke både kommunikation og infor-

mation blandt de mange foreninger, råd, værn og andre interessegrupper vi 

har i vort lokalområde, for på denne måde både at styrke samarbejde, fæl-

lesskab og sammenhængskraft. Det vi sætter i gang, skal der helst være 

bredest mulig opbakning om, ligesom vi så er flere til at løfte opgaverne. 

Tidligere blev 5 personer valgt for en 2-årig periode. Nu vælges blot tre per-

manente medlemmer, men derudover har alle foreninger, råd, værn og an-

dre interessegrupper lov at sidde i Lokalrådet med en repræsentant. Rådet 

har konstitueret sig med formand Svend Christensen, næstformand Brian 

Rasmussen, kasserer Peter Kliver og fast rådsmedlem, Helle Melchiorsen. 

Der er aftalt mindst 1 møde pr. kvartal, og der har til møderne været ca. 15 

deltagere hver gang, så der er fin opbakning om lokalrådets arbejde. 

Borgermøde fredag den 1. september 

Der afholdes borgermøde fredag den 1. september. Forud for mødet vil der 

være fællesspisning, hvor man skal tilmelde sig. Ønsker man kun at deltage 

i selve borgermødet, så møder man blot op kl. 19.  

På mødet vil der være en kort orientering om hvad rådet beskæftiger sig 

med og efterfølgende er der 2 væsentlige punkter på programmet: 

• Hvordan anvender vi bedst 50.000 kr. fra kommunen? 

• Naturfond støtte. Ideer og forslag til stier og beplantning. 

Under mødet serverer Lokalrådet aftenkaffen, og efter mødet vil der være 

fredagshygge, hvor man kan købe øl og vand. Ønsker man at deltage i fæl-

lesspisningen, er prisen 50 kr. og man skal tilmelde sig til Randi Johansen, 

tlf.: 51702425 senest mandag den 28. august. Se i øvrigt annonce der Bor-

germødet andetsteds i Æ Lokalblad.  

Borgerbudgettering 

Det er borgerne i lokalområdet, der bestemmer hvordan pengene skal an-

vendes, 50.000 kr. 

Sidste år blev det vedtaget at bygge en bålhytte. Det bliver en stor fin bål-
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hytte, som kommer til at stå i hjørnet af stadion, bagved det gamle fod-

boldskur til kridtmaskinen. Skuret fjernes og der bygges nyt andet steds. 

Arbejdsgruppen, der står for bålhytteprojektet, har først nu fået byggetilla-

delse, så inden længe sættes dette byggeri forhåbentlig i gang. 

Hvad dette års penge skal anvendes til besluttes på borgermødet, -så mød 

op og kom frem med dine gode ideer. 

Naturfond – støtte 

Vort lokalområde har fået et spændende tilbud fra Markus Jebsens Natur-

fond.  

Det praktiske arbejde udføres af Ravnhøj Consult, som tilbyder finansiering, 

rådgivning og praktisk hjælp ved træplantningsprojekter i landdistrikter. 

Formålet er ”at bidrage til små naturperler til gavn for lokalbefolkningen, og 

at skabe forståelse for naturen – planter og dyr. Herunder at engagere lo-

kalbefolkningen i at tage vare på naturen, og lære noget om dens funktion 

for både mennesker og dyr. ” 

Vi skal stille egnet areal til rådighed, offentligt eller privat ejet. Arealet kan 

være op til nogle tusinde m2 eller mere. Der plantes danske træer og bu-

ske. Området skal have naturpræg, altså ikke decideret park eller havean-

læg med ugentligt slåede plæner. Der kan evt. også laves mindre sø, eller 

stisystemer. 

Lige nu forsøger jeg at få en af Ravnhøj konsulenter til at komme med et 

oplæg på borgermødet. 

Tænk over det, -og kom med jeres ideer den 1. september. 

Vælgermøde i Hallen den 26. oktober 

Den 26. oktober er samtlige partier i Haderslev Byråd inviteret til at deltage 

i et vælgermøde i Fjelstrup Hallen. Samtlige partier har meldt deres an-

komst, så det bliver spændende at høre hvad de har at byde ind med til 

aftenens emne, som er ”Fremtiden og udviklingen for lokalsamfundene i 

Haderslev Kommune”.   

I en tid hvor der tilsyneladende bliver længere og længere imellem befolk-

ningen og politikerne, er det vigtigt at kunne få dem i tale. Det har vi mu-

ligheden for den 26. oktober. Over halvdelens af kommunens borgere bor i 

landdistrikterne, så din og min stemme er ganske vigtig for det nye byråd.  

Vi bliver forhåbentlig klogere hvad de vil tilbyde os i landdistrikterne, og 

hvor vi skal sætte vort kryds til kommunevalget i november. 

Forud for selve vælgermødet, vil der være fællesspisning og her er menuen 
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naturligvis valgflæsk med kartofler og persillesovs. Til fællesspisningen vil 

tilmelding være nødvendig, men ønsker man kun at deltage i selve vælger-

mødet, møder man blot op kl. 19.00. 

Der vil være en annonce i Tyrstrup Herreds Tiende i mht. tilmelding til fæl-

lesspisning inden selve vælgermødet. Se i øvrigt annonce andetsteds i blad 

for vælgermødet.  

Fjelstrup Hjemmeside 

Den har tidligere været omtalt, og vi er i fuld gang, men det tager dog lidt 

længere tid end vi havde regnet med. Der skal laves en del såkaldte under-

hjemmesider, medens andre, der allerede har en hjemmeside, får et såkaldt 

link fra denne paraply-hjemmeside.  

På hjemmesiden vil vi også løbende forsøge at samle op på alle nyheder og 

begivenheder i lokalområdet og alle vil blive inviteret til at bidrage med ind-

læg, kommentarer og gode ideer på denne hjemmeside. 

Forhåbentlig vil vi også her kunne annoncere byggegrunde til salg i Fjel-

strup…….. 

Byggegrunde 

Det tidligere lokalråd har lagt mange kræfter og ressourcer i dette emne, for 

om muligt, at få kommunale byggegrunde i Fjelstrup. Vi vil fortsat arbejde 

på dette, men lige nu er kommunens strategi, at byggegrunde placeres i by-

båndet fra Starup i øst til Hammelev i vest. Der udbydes meget få kommu-

nale byggegrunde i landdistrikterne. Kommunen har i øjeblikket omkring 

160 usolgte grunde.  

Måske burde de udbyde nogle i Fjelstrup? Her har vi meget få huse til salg, 

så man kan jo ikke påstå, at folk ikke ønsker at bo her.  

Tværtimod, -vi har jo alle faciliteter og institutioner, foruden en enestående 

natur og et mangfoldigt foreningsliv. Vi håber at fremtidens politikere har 

både mod, mandshjerte og fremsynethed nok til at gå imod den givne selv-

forstærkende tendens, hvor man tror, at lykken er, at alle skal forlade land-

distrikterne og flytte til en større by.  

Men sideløbende med kommunale byggegrunde, vil vi forsøge at udnytte 

landzone- loven til såkaldt ”hul-udfyldning”. Vi bliver nødt til selv at sætte 

gang i tingene. Betydningen af dette er, at der kan bygges et hus langs ve-

jen, hvor der mellem husene er et mellemrum eller et ”hul” med plads til en 

eller flere byggegrunde. Vi planlægger at tale med landmænd og grundejere 

i Fjelstrup, hvor dette er muligt, og hvor der kunne anlægges attraktive 

grunde. Ideen er, at vi får lavet standard-kontrakter klar vedr. køb af grund 
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ligesom vi ønsker at udarbejde standard-kontrakter for byggemodning, dvs. 

kloak, vand, EL etc., således at vi har ”en pakkeløsning” klar til potentielle 

købere. Får vi dette på plads, vil vi kunne hjælpe interesserede i at flytte til 

Fjelstrup, hvor prisen på en byggegrund sandsynligvis bliver blot det halve 

af priserne i det såkaldte by-bånd.  

Her er prisniveauet typisk kr. 400.000-600.000 for en byggemodnet grund 

på omkring 1.000 m2. 

 

Der vil på borgermødet også være en orientering om lokalrådets arbejde. 
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24/7 - Petanquebaner          Peter Kock Hansen 

Petanquebaner i Fjelstrup  
Det er et ønske 

for os at være 

med til at øge 

mulighederne 

for aktivitet og 

socialt samvær 

for alle. Derfor etablerer vi nu to 

petanquebaner på arealet uden for 

hallen, til anvendelse for alle der vil 

spille med. Etableringen sker med 

stor hjælp fra frivillige og engagere-

de personer i vores lokalområde, og 

vi er glade for de er med. Forvent-

ningen til petanquebanerne er at vi 

kan oversvømme dem om vinteren, 

og dermed lave en lille skøjtebane. 

Etableringen af banerne vil igang-

sættes sidst i august, og vi byder 

alle til åbning på 24/7 femårsdag d. 

24. september. 

ÅBNING AF FJELSTRUP PETANQUEBANER 

SØNDAG DEN 24. SEPTEMBER KL. 10-14 

Fjelstrup Stadion.   Alle er velkomne! 

Petanque spilles af alle, store og små, unge og ældre. Det kan både være 

hyggeligt familiespil og seriøst turneringsspil. Kom og se de nye baner på 

Fjelstrup Stadion. 
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Æ’ Lokalblad udkommer 4 gang årligt, i marts, juni, september og decem-

ber. Bladet udkommer i et oplag på 1200 eksemplarer, og uddeles til alle 

husstande i området mellem Haderslev Fjord i syd og Hejlsminde Nor i nord. 

Redaktion, opsætning og distribution foregår udelukkende ved hjælp af fri-

villig arbejdskraft. Alle foreninger, institutioner, klubber mm i området er 

særdeles velkommen med indlæg til bladet. Også PRIVATPERSONER er 

meget velkommen til at bidrage med et indlæg. Fat pennen eller din compu-

ter, hvis du har en god fortælling, som du mener er egnet til Æ’ Lokalbladet, 

gerne med et par fotos. 

Ring til Svend eller send dit indlæg til:           fjelstruplokalnyt@live.dk 

 

Bladansvarlig: 

Svend Christensen, St. Anslet. 

e-mail: fjelstruplokalnyt@live.dk 

Tlf.: 2148 2889 

Annoncesalg: 

Niels Jessen, Gammelby. 

e-mail: nje@jessen.mail.dk 

Tlf.: 2122 4769 

Desktop-Publishing: 

Roland Strodthoff, St. Anslet. 

e-mail: roland@webjoy.dk 

Tlf.: 4183 8080 

 

Omkostninger til trykning af Æ’ Lokalblad dækkes udelukkede gennem vel-

villige lokale annoncører, -derfor: 

 

STØT DET LOKALE ERHVERVSLIV – DE STØTTER OS! 

 

Deadline for indlæg til næste udgave af Æ’ Lokalblad: 10. november 2017 

Bladet udkommer:             1. december 2017 
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