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Leder                Svend Christensen 

Når jeg kigger den forgangne aktivitetskalender 

igennem og ser på den nye, som du finder bag i 

dette blad, -ja, så må vi sige, at aktivitetsniveauet i 

vort lokalområde bestemt ikke er faldende – tværti-

mod- det er støt stigende. 

Tak  

På årets faldereb, skal der først og fremmest lyde 

stor tak til vore annoncører, der hvert år lægger 

mange penge i kassen hos Æ Lokalblad og som er 

den grundlæggende forudsætning for bladets drift.  

Støt det lokale erhvervsliv – de støtter os! 

Uden de mange frivillige, der hvert kvartal for egen regning lægger bladet i 

din postkasse, ville det heller ikke være muligt at udgive dette blad, så også 

en stor julehilsen med tak til jer. 

Stor tak til de mange, der reagerede hurtigt på vor opfordring om at hjælpe 

til med et bidrag, således at vi også bliver i stand til at betale for udgivelsen 

af dette årets sidste Lokalblad. 

Sluttelig vil jeg takke de mange skribenter, der hvert kvartal fatter pennen 

og bidrager til bladets indhold.  

Jo, -tingene hænger sammen-, der skal mange hænder til, for at tingene 

lykkes. 

……men det går jo ik’ så ringe endda………..! 

 

Efteråret der gik 

Efteråret har så sandelig også været tær besat med begivenheder og mø-

der, startende med borgermødet, Rigtige Mænd-event, høstdag på møllen 

og åbning af ny petanque-bane på stadion. Oktober var måneden, hvor 

mange indendørsaktiviteter og idræt startede, FIF havde arrangeret fore-

drag med Lindy, Krista Revsbech med Sognekoret og KorNor bød på koncert 

i kirken og måneden sluttede med et velbesøgt vælgermøde i hallen. No-

vember blev skudt i gang med 80 glade deltagere ved årets damefrokost. I 

skrivende stund ser vi stadig frem til Luther Musicalen i Fjelstrup Kirke, lige-

som kommunevalget venter lige om hjørnet. 
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Ind under jul… 

Der er stort set et eller andet arrangement hver dag i hele julemåneden , så 

december byder på mangt og meget for lille og stor, -ung og gammel. Det 

eneste, som ikke på forhånd kan tilbydes og planlægges er julesneen, men 

vi har da lov at håbe på, at også det vil lykkes. 

Nytårskoncert 

Nytåret starter med musik og fest.  

Søndag den 7. januar bydes der indenfor i Fjelstrup Hallen til stor Nytårs-

koncert med Sønderjylland Amatør Symfoniorkester. Orkesteret har ca. 40 

medlemmer og medbringer derudover både en mandlig og kvindelig solist. 

Gæsterne vil, ved ankomsten, blive budt på champagne og i pausen vil der 

blive serveret kaffe og hjemmebag. Koncerten varer ca. 2 timer og billetter 

kan allerede nu bestilles på tlf.: 21482889 eller fjelstruphallen@gmail.com.  

Billetprisen er 150, -kr. 

Det nye år 

Årets første generalforsamlinger er allerede planlagt til januar og februar, 

hvor Fjelstrup Lokalhistorisk Arkiv, Rosenvang, FIF gymnastik- og fodbold-

afdeling lægger ud. 

I februar arrangerer Lokalrådet igen fastelavnsfest for børnene, skolen har 

skolekomedie i forsamlingshuset og gymnasterne har deres traditionelle øve

-weekend i hal og forsamlingshus. 

Derudover er der, som sædvanligt, et tætpakket program på Lokalcenter 

Rosenvang, hvor både Centerbestyrelsen og Mandagsklubben har mange 

spændende aktiviteter på programmet. 

Stafetten 

Stafetten bringer i denne udgave 2. del om Sillerup Fattiggård, hvor Anne 

Marie Jacobsen fortsætter sin fortælling om Fattiggården i Sillerup og om 

livet generelt på fattiggårdene i Sønderjylland. 

 

Tilbage er blot at ønske jer god læselyst, foruden naturligvis; 

Glædelig Jul og Godt Nytår! 

Svenne 
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Fjelstrup Spejderne                 

Vores nye hold "Bæverne" er kommet godt fra start. Vi 

har 12 små bævere med hver gang og de er super dygtige 

og nysgerrig.  Vi har i den første periode arbejde med 

mærket bæver dammen og hver og en modtog med 

stolthed deres mærke, da de havde bestået.  

Vi er nu stille og roligt gået i 

gang med kirkemærket, hvor vi bl.a. har besøgt 

kirkegården, læst juleevangeliet og hørt bibelhisto-

rier fra Sigurd Barrett børnebibel. Det har været 

mega spændene og vi har fået mange gode snakke 

ud af det. Desuden har vi naturligvis også julehygget, med alt hvad der til-

hører. Vi har endvidere fået gang i vores lille Mascot "Bæver", som på skift 

er på besøg ved børnene.  

Ulve og junior har taget økse mærket hvor de bl.a. lært at bru-

ge en økse og etablere en hugge plads. I sammen hæng med 

det har de også lært at lave en blå plads og bygge forskellige 

bål opbygninger. Vi har også bygget med mini rafter hvor vi 

byggede små konstruktioner der var men også nogen der kun-

ne holde en kop vand. 

Vi har alle haft besøg af brandværnet, som vi endnu engang 

gerne vil takke for super undervisning i brandslukning i børne-

højde! I december og januar holder vi vinterferie og starter op igen i uge 8. 

AKUT HJÆLP SØGES!!! 

Vores ulve/junior patrulje bestående af 6 glade børn søger akut en ekstra 

leder fra februar! Vi håber, at der sidder en derude i Æ Lokalblad’s opland 

som skulle have lyst til at hjælpe os med at give børnene nogen fede ople-

velser! De er i alderen 8-12 år. Ved spørgsmål må du meget gerne kontakte 

gruppeformanden (Line) på 2127 8184 
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Nødbehandlerbilens Støttegruppe  Ejgil Jessen 

Indsamlingen den 28. oktober 

Lørdag d. 28. oktober afholdte vi vores årlige ind-

samling.  

I år havde 20 fantastiske indsamlere meldt sig, til 

at hjælpe med at samle ind.  

Vi vil gerne takke alle indsamlere mange gange.   

Vi nåede næste alle ruter i år, på nær to ruter i 

Nederbyvænget,  

og vi fik samlet 38.949,5 kr. ind.  

 

Fællesspisning TORSDAG DEN 30. NOVEMBER 

Torsdag d. 30. november afholder vi årets sidste fælesspisning. Menuen er 

flæskesteg m. tilbehør. Det koster 50 kr. pr. mand.  

Tilmelding: Lars König på telefon 61 27 50 29. Sidste tilmelding er søndag 

d. 26. november.   

Juletræsindsamling LØRDAG DEN 6. JANUAR 

Lørdag d. 6. januar 2018 kommer vi vanen tro rundt, og samler juletræer 

ind. Det koster 20 kr., som bindes i toppen af træet. Vi kører fra kl. 10.00, 

så husk at stille jeres træ klar ved vejen.  
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Nye medlemmer 

Vi har fået et par nye medlemmer i støttegruppen, hvilket vi er utrolig glade 

for. Det er dejligt med nye friske øjne og energi.  

Der er altid plads til et par nye medlemmer både i støttegruppen, men også 

i nødbehandlergruppen. Så har du lyst til at blive medlem, eller høre mere 

om, hvad det indebærer, så ring til formanden for støttegruppen  Ejgil Jes-

sen på telefon 27 10 65 18 eller formanden for nødbehandlergruppen Finn 

Schmidt på telefon  

20 40 53 11.  

Vi ønsker jer alle sammen en rigtig glædelig jul og et godt nyt år. 
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Formiddagsidræt          Frede Jørgensen       

Vi er kommet godt i gang med denne sæson. Der 

er 25 deltagere når alle er der, men der er sag-

tens plads til flere. 

 

Så har du lyst at få dig rørt en smule og samtidig 

være med til en hyggelig formiddag, 

så er du meget velkommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formiddagsidrætten byder på en bred vifte af aktiviteter, fra dart og tæp-

pe curling til badminton og andre boldspil. Vi starter kl. 9.30 hver torsdag 

formiddag. Kl. 10.30 nyder vi sammen en kop medbragt kaffe i hallens 

cafeteria og så slutter vi omkring kl. 11.30.  

 

Alle er meget velkomne! 



December • Januar •  Februar 2017/18  
 11 

 

 



 December • Januar •  Februar 2017/18 12 

 

Et gammelt foto fra St. Anslet      Leif Gr. Thomsen  

Her forleden dukkede en efterkommer fra familien Riis op. Bedstefaderen, 

Niels Riis, boede engang her på det, der i dag hedder Havsagergyde 22. 

 

Han medbragte et af disse store fotos fra Odense Luftfoto, farvelagt og 

det hele, og det var såmænd stedet her, som det så ud omkring 1950. De 

unge mennesker i familien havde ingen interesse i billedet, så det måtte vi 

gerne få. 

 

Og billedet er interessant, for i baggrunden har vi horisontlinien ud imod 

øst, og man kan ane husene ude i østlige ende af St. Anslet. 

 

Her følger udsnit af foto, så måske der er nogen, der kan genkende det 

hus, de bor i. 
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Fjelstrup Skat Klub                             Arne Juhl 

 

Vi ligger pt. nr. 2 i 2 division, så vi er kommet godt fra start i denne sæson. 

 

Vi er mellem 14 og 16 personer til skat om mandagen, men vil gerne være flere. 

 

Så hvis du har lyst, så kig gerne indenfor i klublokalet i Hallen mandag aften kl. 19. 

 

Vi holder Juleafslutning den 18 december, hvor vi spiller om ænder og vin og for et 

par stykker smørrebrød. Vi starter igen mandag den 8 januar kl.19:00. 

Alle ønskes en God Jul samt et godt Nytår. 



 December • Januar •  Februar 2017/18 14 

 

Gymnastik               Mette Højland 

  
 

Sæsonen er igang 

Vi er kommet godt i gang med sæsonen og inden længe skal vi til at øve 

serier til vores kommende opvisninger. Lørdag den 28. oktober var nogle 

af vores gymnaster til spring dag i cuben, hvor de blandt andet fik lov til 

at boltre sig i springgraven. Stor tak til dig Jesper Poulsen for at du gav os 

mulighed for dette. 

Dans for børn i forsamlingshuset 

Vores nye tiltag dans er også kommet godt i gang og vi har 13 danseglade 

børn, som hver torsdag eftermiddag øver sig i forsamlingshuset med den 

dygtige danselærer.  

De vil vise os hvad de har lært til vores gymnastikopvisning i marts.  

 

Juleferie 

VI HOLDER JULEFERIE I UGE 52 OG UGE 1 
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VIGTIGE DATOER  

GENERALFORSAMLING den 30. januar 2018 kl.19.30 i fodboldlokalet  

ØVEAFTEN den 23. februar 2018 

OPVISNING i Haderslev den 11. marts 2018 

OPVISNING i Fjelstrup den 17. marts 2018 
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STAFETTEN          Anne Marie Jacobsen 

Andreas og Margrethe forpagter Sillerup Fattiggård 

I 1912 forpagtede Andreas og Margrethe Jørgensen fattiggården, men 

blev ved med at optage fattige. Gamle der skulle plejes, store børn, gravi-

de piger, husvilde og vagabonder. Her skulle der også føres nøje regn-

skab, hvorefter de fik refunderet et beløb pr. person. Men Didde fortalte, 

at det var en lettelse i forhold til tidligere, hvor alt skulle vejes nøje af, 

måles og låses inde hver aften – i henhold til Regulativet. Og nu behøvede 

de heller ikke følge madplanen så nøje.  

I 1914 blev Andreas Jørgensen indkaldt i krigen, men kom lykkeligvis 

uskadt hjem efter 4 år. Det var nogle drøje år for Margrethe Jørgensen, 

som selv måtte stå for hele husholdningen og passe jorden med hjælp fra 

Diddes bror på tolv år samt et par jævnaldrende drenge, der på den tid 

var indlagt på fattiggården.  

I 1921 blev der indlagt elektricitet, indtil da havde man klaret sig med 

petroleumslamper. Margrethe Jørgensen behandlede børn for engelsk sy-

ge, leddene blev smurt og masseret i olie, som Margrethe selv lavede – og 

så formanede hun forældrene om at give børnene levertran. Det har nok 

været det vigtigste. Mange husker endnu besøget i fattiggården, hvor de 

”blev smurt”. Jeg har oplevet, at en mand henvendte sig for at høre, om 

jeg havde opskriften på olien, for hans barnebarn var noget trangbrystet, 

syntes han.  
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Jeg har opskriften, men ville ikke anbefale ham at prøve.  

I 1928 fik de telefon, den første der ringede var Diddes søster. Margrethe 

skyndte sig at smide forklædet og glatte håret. 

I 1933 indføres Steinckes socialreform, men modsætning til de fleste fattig-

gårde, forsatte den i Sillerup med at modtage husvilde, gravide piger og 

vagabonder helt frem til sidst i 1950’erne. De fik mad og en seng at sove i 

”Mor havde ingen uddannelse, hun stolede på Guds hjælp – og det slog til. ”  

Margrethe Jørgensen havde en sjælden evne til at være mor for alle, der 

trængte til hjælp på en myndig og god måde.  

”Før måtte de fattige ikke komme ind og blive begravet fra kirken, men så 

blev det tilladt, og min mor græd af glæde, hun syntes, det var godt for de 

fattige” fortalte Didde, som selv aldrig giftede sig, men blev hjemme og 

hjalp forældrene.   

Didde fortalte, at der ikke blev gjort forskel på økonomens børn og de børn, 

der var anbragt i fattiggården. Vi snakkede senere med en kvinde, der som 

stor pige havde været indlagt på fattiggården, og hun var ikke helt enig i 

Diddes opfattelse. Selvom de levede det samme sted, så har forskellen i 

deres sociale position helt naturligt påvirket den synsvinkel, hvormed de 

hver især betragtede deres dagligdag. Selvom de fattige fik en god behand-

ling på fattiggården i Sillerup, så har det at blive indlagt som fattiglem, 

alumne eller almisselem, som de kaldtes, været socialt nedværdigende, 

hvad enten man var barn eller voksen. 

 

REGULATIVERNE 

Regulativet § 16: Optagelse og behandling af fattiglemmerne 

”Enhver Trængende, der ifølge Fattigvæsensanordningen af 29. December 

1841, er forsørgelsesberettiget i Fjelstrup Sogn skal optages i Arbeidsan-

stalten. Ikkun under ganske særegne Omstændigheder kan Fattig-

kommissionen yde Understøttelse udenfor Anstalten og til saadanne Perso-

ner, som ved Dovenskab, Om-driveri og deslige ere blevne trængende, kun 

undtagelsesvis. Ogsaa i Anstalten selv bør Behandlingen af de paa Grund af 

Alderdom og Svaghed optagne Personer og de Individer, hvis Optagelse i 

samme er en Følge af Dovenskab, Omdriveri og deslige gjøres tilbørlig og 

tilsvarende Forskjel”.   

 

Fattigvæsensanordningen af 29. december 1841, som omtales, har arkivet 

netop fået forærende af Jens From. Så det kan man nu også se på Fjelstrup 

Lokalhistorisk Arkiv på Rosenvang. 
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Ved optagelsen i anstalten kommer alumnerne, som de også kaldes, med 

hensyn til deres person og ejendom til at stå under Direktionens tilsyn og 

formynderskab, og er forpligtede til aldeles at underkaste sig de bestem-

melser, som er fastsatte af Direktionen. De får alle deres fornødenheder i 

fattiggården, og som tidligere nævnt kunne deres ejendele sælges, hvis det 

så ud til, at hjælpen blev vedvarende. 

Der skal bestilles noget! 

”De er forpligtede til at anvende deres 
kræfter til anstaltens gavn i forhold til 
deres evner. Normalt vil det være i     
anstalten, men de kan også udlejes for 
dagløn eller for længere tid, hvilket også 
gælder de store børn i sommerhalvåret, 
dog ikke det sidste år før deres konfirma-
tion. ” 

Fattiglemmer laver sivsko og måtter. Ikke fra Sillerup Fattiggaard. (Julius Aagaard, ca. 1900. Nationalmuseet) 

 

Det tjente bliver enten godskrevet dem, men de kunne dog tilstedes en lille 

del deraf til opmuntring og belønning for flid og godt forhold. Dog ikke mere 

end 9 Pfennig dagligt, og økonomen har at se til med, at pengene ikke an-

vendes til spirituøse drikke 

Det med spiritussen har sikkert været et problem for mange. 
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…..og mange flere regulativer 

Enhver som ikke længere trænger til understøttelse kan anmode om tilladel-

se til at udtræde af anstalten. Og han vil da mundtligt få at vide, hvor me-

get han efter fradrag af sin fortjeneste skylder fattigvæsenet.  

Når et fattiglem ankom til fattiggården i Sillerup skulle det underkaste sig 

en nøje undersøgelse af sit legeme og sine klæder og har evt. at underkaste 

sig en grundig renselse.  

De får udleveret 2 klædninger; -én til søndag og én ringere til dagligdags. 

Det har nok været helt ens tøj, så man lyste langt væk af at være fattiglem. 

Ofte var det blåt lærred, som siden er blevet ret moderne. ”De skal være 

således forsynede med underklæder, at de kunne skifte linned hver søndag 

morgen og strømper hver anden søndag morgen og oftere, når det er fornø-

dent. ” 

Maden gives i tilstrækkelig mængde og den skal være af ren, nærende og 

god beskaffenhed samt ordentlig tillavet. Det vender jeg tilbage til.  

Nydelsen af kaffe, the ligesom tobak er i almindelighed forbudt. Spirituøse 

drikke er aldeles forbudt. 

Man må ikke forlade anstaltens gård uden at have fået tilladelse dertil, og 

man kan kun forvente en sådan tilladelse hver anden søndag eftermiddag, 

om sommeren til kl. 20 og om vinteren til kl. 16.  

Man må ikke gøre sig skyldig i tiggeri, drukkenskab eller anden uorden, el-

lers kan tilladelsen inddrages i op til 3 måneder. Når et fattiglem fik lov til at 

gå ud, blev det forsynet med et udgangstegn, som skulle forevises på for-

langende.   

Og så skulle man selvfølgelig opføre sig ordentligt i det daglige ellers kunne 

man straffes med forbud mod at nyde kaffe og tobak, berøvelse af fritiden 

om middagen, (kl. 12-13.30), irettesættelse foran den forsamlede fattig-

kommission og berøvelse af kødmad for en dag. 

Hvis det ikke var nok, så måtte man have fat i øvrigheden til afstraffelse. 

Kønnene levede adskilt 

 

Som nævnt levede kønnene adskilt, 
hvilket også kan finde anvendelse 
på ægtefolk. En regel der blev ef-
terlevet alle steder og kontrolleret 
af omkringrejsende regeringsin-
spektører, der krydsede af på et 
skema, hvorvidt Regulativet i det 
hele taget blev fulgt.  
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Der skulle bestilles noget! Efter påske stod man op kl. halvseks, efter 

Mikkelsdag kl. halv syv og i december og januar kl. syv – der skulle spa-

res på lyset.  

”Efter at lemmerne er ståede op, have de at vaske sig, at kæmme håret 

og i alle måder at anvende den fornødne omsorg for legemets renlighed. 

Økonomen er ansvarlig for at dette sker. De har en halv time, inden de 

skal mødes med økonomen ved spisebordet, efter en kort morgenbøn får 

de morgenmad, og så skal de i gang med arbejdet. ” 

Der var et vaskefad i køkkenet, og ellers har de nok vasket sig ved pum-

pen i gården. 

 

Arbejdstider 

Arbejdstiden om formiddagen er fra påske til Mikkelsdag fra kl. 7 til 12, 

efter Mikkelsdag fra kl. 8 til 12. Om eftermiddagen varer arbejdstiden om 

sommeren fra kl. 13.30 til kl. 19 og om vinteren fra kl. 13-16 og fra kl. 

18-20. I middagspausen havde man lov til at nyde den friske luft i går-

den, om sommeren i høsten havde man lov til at gå ind og holde mid-

dagshvile.  (Mikkelsdag er d. 29. september).  

Kl. 21 skulle økonomen lukke huset og sørge for at slukke ild og lys, og 

efter en kort aftenopbyggelse efter præstens anvisning var det sengetid. 
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Økonomen skulle sørge for at børnene regelmæssigt besøgte skolen, og at 

de fik læst lektier.  

”Han har at stræbe efter at befordre Gudsfrygten hos dem og holde dem til 

at føre et kristeligt Levnet og maa paa ingen Maade taale, at Børnenes For-

ældre blande sig i Opdragelsen. ”.  

Med mindre man ved sygdom eller alderdom var forhindret skulle de voksne 

gå i kirke hver søndag og helligdag – og straks efter gudstjenesten uden 

ophold gå rolig og stille hjem – det gjaldt også de større børn. 

Bestemmelsen om, at børnene skulle passe deres skolegang og læse deres 

lektier, var en af de muligheder, der var for at kunne bryde den sociale arv. 

Hvis den ellers blev overholdt. Min mor fortalte, at hun gik i skole med nog-

le børn fra fattiggården i Ulkebøl, de havde været tidligt oppe for at hjælpe i 

stalden og så sad de og faldt i søvn i timerne, og så vankede der lussinger. 

Og efter skoletid igen hjem og hjælpe til, og man var ikke i tvivl om, hvor 

de kom fra, når de kom med bare fødder i træskoene og i fattiggårdens tøj. 

Det var Ikke noget driverliv at blive indlagt på fattiggården, hvis man ellers 

var i stand til at arbejde. I mange tilfælde var det gravide piger, syge tjene-

stekarle, gamle udslidte mennesker og børn, der var på fattiggårdene rundt 
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omkring. Så måtte man leje tjenestefolk til at hjælpe med bedriften, men så 

gik idéen med at det skulle hvile i sig selv økonomisk jo fløjten.   

Især var de gravide piger en udsat gruppe. 

Iflg. Tyendeloven måtte husbonden afskedi-

ge pigen, når hun blev gravid. Så var det jo 

ikke mere den arbejdskraft, han havde skre-

vet kontrakt på. De kunne komme på fattig-

gården to måneder før fødslen og op til to 

måneder efter, mens barnet blev ammet. 

Barnet blev som regel sat i pleje, en pleje 

som pigen selvfølgelig selv skulle betale. 

MEN i fattiggården i Sillerup beholdt man 

børnene på fattiggården. 

Ugifte kvinder der blev gravide endte ofte på fattiggården. Foto er ikke fra Sillerup (Kolding Stadsarkiv) 

Beboere på Sillerup Fattiggård i slutningen af 1800-tallet 

Her i Sillerup kan vi se, at der i 1873 er indlagt 6 mænd, 3 kvinder og 4 

børn. 10 år senere er der 2 mænd, 1 dreng og 5 piger. 1893/94 var der ind-

lagt 8 personer. Den var bygget til 24 personer – og det er et typisk billede 

alle steder. I 1883 er der noteret, at økonomen får 345 Mark i løn + kost og 

logi 

Regulativet var stort set ens overalt - udsigten til et liv under kontrol fra 

morgen til aften gjorde, at folk holdt sig langt væk fra fattiggårdene, hvis de 

på nogen mulig måde kunne. Fattiggårdene blev ikke den succes, man hav-

de regnet med. Man skulle selv betale for sit ophold, ganske vist kunne man 

også tjene noget ved at arbejde, men så godt som alle skyldte fattigvæse-

net penge, når de forlod fattiggården. 

De fleste oparbejdede en stor gæld til Fattigvæsenet 

I vores undersøgelse lavede vi kartotekskort over alle de indlagte i Felsted, 

Ravsted, Ulkebøl, Skærbæk og Åstrup fattiggårde over en årrække. Der var 

over 1000 personer, som vi fulgte mht. alder, årsag til indlæggelsen, hvor 

længe de var på fattiggården, osv. Af alle dem vi fulgte, var der én kvinde, 

der nærmede sig at kunne forlade fattiggården uden gæld. Hun arbejdede i 

husholdningen, løb byærinder og passede de syge, men en måned før hun 

forlod fattiggården i Skærbæk, blev hun syg og kunne ikke arbejde. Hun 

havde tjent 300 Mark og skyldte 309 Mark. En anden kvinde samme sted 

var indlagt med sine børn og ved sin død   

i 1885 havde hun selv en gæld på 1481,45 Mark. Familiens samlede gæld 

var på 4.236,55 Mark, og når man ser det i forhold til, at en arbejder tjente 

300 Mark om året, så var det jo helt håbløst. 

 



December • Januar •  Februar 2017/18  
 23 

 

Selvom man i Regulativets § 16 skriver, at der skulle gøres forskel på, om 

det var ved dovenskab og omdriveri, man var blevet trængende, eller om 

det var på grund af alderdom, så har det nok ikke været  

særlig let at efterleve for Økonomen. 

Harald Jørgensen skriver – ”at den kendsgerning står ikke desto mindre 
urokkelig fast, at hele fattiggårdsindretningen ved sin start led af en indre 
skævhed, idet gården på den ene side skulle være et skræmmebillede for 
uordentlige mennesker og samtidig give gamle mennesker og børn en bedre 
forplejning. Dette dobbelte mål kunne ikke opnås. Skulle fattiggården tjene 
til at holde de personer borte, der ikke gad bestille noget kunne dette kun 
ske ved at gøre livet på gården så lidt tiltrækkende som muligt, og dette 
kunne kun ske ved at stramme disciplinen, gøre maden tarvelig, klæde går-
dens beboere i meget simple dragter, og gøre værelserne grå og triste. Un-
der sådanne forhold kunne fattiggården ikke anses for at være et passende 
opholdssted for gamle udslidte, men værdige trængende og endnu mindre 
for børn med et blødt og modtageligt sind. ” 
 
Nu lød stafetten på –  fortæl om Sillerup Fattiggård. Desværre mangler kil-

dematerialet, så jeg har kun kunnet fortælle om, hvordan fattigkommissio-

nen havde tænkt sig livet skulle være for de fattige i fattiggården. Her sup-

pleret med Diddes beretning fra 4. august 1990, hvor termometeret sneg 

sig op på 34 grader, og vi sad i haven og drak kaffe, mens Didde fortalte. 

 

Vi slutter af med Spisereglementet for Sillerup Fattiggård. 

§ 50 Spisereglementet for Sillerup Fattiggård                                                            (Et 

lod = 15,6 gram.) 

 

Davre:  Mælkegrød. I Mangel af Mælk Øllegrød og dertil et Stykke Brød paa 8 Lod med Smør eller 

Fedt. 

Aftensmad:  Ligesom Davren. 

Middagsmad:  

Søndag:    Kaal eller Ærter med Flæsk. De voxne 4 Lod og Børnene 3 Lod Flæsk samt Kartofler    

        og et Stykke tørt Brød. 

Mandag:   Byggryns-Vælling og Pandekager. 

Tirsdag:    Opvarmet Kaal eller Ærter som om Søndagen, dog ikke Brød. 

Onsdag:    Boghvedegryns-Vælling og Kartofler med Melsauce. 

Torsdag:   Byggryns-Vælling, Fisk og Kartofler. 

Fredag:     Kjernemælkssuppe eller reven Øllebrød, stegt Flæsk og Kartofler. 

Lørdag:     Byggryns-Grød med Øl og et Stykke Brød, paa 10 Lod, paasmurt. 

Mellemmad kl. 4: Et Stykke Brød med Smør eller Fedt. 

”Maden fremsættes paa Bordet i Fade, et Fad for hver 6 Personer og koges i 

saa stort Kvantum, at Lemmerne kunne spise deraf, saa meget de lyste og 

behøve. Økonomen og hans Kone og Børn spise med Lemmerne. ” 
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Den sidste bemærkning er nok en god sikkerhed for, at maden smagte 

godt. Den opfylder nutidens krav med hensyn til fordelingen af kulhydrat, 

protein og fedt. Men der mangler vitaminer, men da blev der jo suppleret 

med frugt og grønsager fra haven. Men ensformigt har det jo været uge 

efter uge at få serveret den samme menu, hvis man nu kom til at bo på fat-

tiggården i mange år. 

Jeg har været ude og holde foredrag i mine børnebørns skoleklasser, -det 

kunne nu ikke være så slemt, når man kunne få pandekager! 

Billedet er ikke fra Sillerup Fattiggård, men nok meget betegnende for 

datidens spisesale (Julius Aagaard, ca. år 1900. Nationalmuseet) 
 

For os at se var det en ydmygende måde at klare fattigdomsproblemet på. 

Det var meget lidt fremsynet, at man ikke forsøgte at give de fattige en 

hjælp til selvhjælp, men i stedet fastholdt dem i deres fattigdom ved at de 

selv skulle betale for deres ophold, en gæld som var næsten umulig at kom-

me ud af. Men alternativet ville måske have været et skulle tigge sig frem.  

Og så var fattiggården trods alt tryggere – et lille skridt i den rigtige retning 

– trods alt! 

Litteratur: 
Harald Jørgensen: Studier over det offentlige Fattigvæsens historiske Udvikling i Danmark i det  
19. Aarhundrede, Kbh. 1975. 
 
Anne Marie Jacobsen & Birgit Weitling: Fattiggårde på landet i Sønderjylland – Menneskeliv i sam-
fundets udkant, Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev, 2008. 
 
Hvis man er interesseret i mere om emnet kan man gå på nettet under Museum Sønderjylland 
Arkæologi Haderslevs hjemmeside.  
Der finder du et billede af en fattiggård med et bestyrerpar foran – tryk på håndtaget – og gå 
indenfor. 
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Lokalhistorisk Arkiv            Anne Marie Jacobsen 

Så er 2017 ved at gå på hæld. Vi havde håbet på en fin september som i 

fjor, så vi måske kunne glemme den dårlige og våde sommer, men nej! Så 

nu kigger vi frem! Vi har en forhåbentlig hyggelig julemåned foran os – og 

derefter et par vintermåneder – hvor vi kan arbejde i arkivet uden, at så 

meget andet hiver i os. 

Arkivet har åbent for gæster den første mandag i hver måned – her kom-

mer jævnligt besøgende, som ofte har arkivalier og fotografier med til arki-

vet enten som gave eller til låns, det giver altid anledning til en god snak. 

En dag fik arkivet besøg af Lisbet Lorenzen, datter af fhv. bager i Fjelstrup, 

Andor Møller, hun havde bl.a. en del fotografier med til os af bageriet og af 

familien.  

Inger Petersen, som arbejder i arkivet, er ligeledes datter af en fhv. bager i 

Fjelstrup, Jørgen Petersen.  

Og så gik snakken – det var rigtig spændende at være vidne til. Og her føl-

ger Inger Petersens beretning: 

 

Familien Møller -  Fjelstrup bageri. 

Elisabet Lorenzen, Thrigesvej i Haderslev, kom en sensommerdag i lokalar-

kivet i Fjelstrup.  

Hun havde en del billeder med, en gave til arkivet. De er nu arkiveret, samt 

at nogle ligger i Arkibas, hvor de er tilgængelig på nettet. 

Elisabet Christine eller Lisbeth, som hun kaldes, kendte min far, da han 

havde arbejdet som bagersvend hos hendes forældre, men det er en anden 

historie. 

Engang i 1856 i Sønderborg, blev Frits Thomas Møller født. Frits blev ikke 

skrædder som sin far, men udlært som bager. På et tidspunkt møder han 

Christine Christensen fra Aller, de bliver gift. 

Lisbet mener at have hørt, at parret startede op med fremstilling af brød i 

et hus på Nørrevej nr. 24 i Fjelstrup. 

Fjelstrup Bageri 
Lokale over 50 år husker sikkert stadig hvor 
bageriet lå og har ofte hentet brød der. Eller 
fået leveret en pose rundstykker ved døren 
søndag morgen. De fleste havde fast aftale 
med bageren om hvor mange rundstykker 
der skulle sættes udenfor døren søndag mor-
gen 
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Christine og Frits Møller 

Christine og Frits har et godt samarbejde, det går så godt, at de i 1880 byg-

ger et nyt bageri på samme adresse. Det vil sige Frits er grundlægger af 

Fjelstrup Bageri. 

Ægteparret Christine og Frits Møller bliver da også en familie. I 1883 kom-

mer deres førstefødte til verden, en dreng. Han bliver opkaldt efter sin far-

far i Sønderborg, nemlig Frederik Vilhelm Møller. Han uddanner sig til typo-

graf. Bliver senere gift med Hansigne, de får en datter. 

Frits og Christine får deres andet barn, en datter. Hun får navnet Karen. 

Hun dør fra dem som 19 årig. 

Deres tredje barn, en dreng, kalder de Hans Peter. Han bliver håndværker, 

nemlig maler. Hans Peter Møller ender op med egen malerforretning, på 

Nørrevej nr. 42 i Fjelstrup. Han bliver gift, får to døtre, Frida og Karen. Æg-

teskabet går dog i opløsning. Hans Peter bliver ikke gift igen.  

Han har forskellige husholdere, bl.a. en ved navn Emma, et rigtig dejligt 

menneske. 

I 1892 bliver Andor født, Lisbets far. August kommer til verden i 1894. Som 

rosinen i pølseenden kommer Ferdinand i 1897. Andor, August og Ferdinand 

bliver alle tre udlært som bagere, hos deres far i Fjelstrup. 

 

Fjelstrup Bageri, gårdspladsen. 
 
Fra venstre: 
August, Ferdinand og Thorvald Lund. 
 
 
 
 
 

Første Verdenskrig 

1.verdenskrig, 1914: Ferdinand og August blev ikke indkaldt til værnepligt, 

sidstnævnte pga. dårligt syn. Derimod måtte Frederik og Andor i trøjen. 

Frederik blev såret, mistede noget af højre hånd, dermed krigsinvalid. Re-

sten af livet bar han en specialsyet handske på den tilskadekomne hånd.  

Andor var med i slaget ved Argonnerskoven, og blev taget til fange af 

Franskmændene. Så han tilbragte resten af krigstiden i Aurillaclejren i 

Frankrig. I 1919 sejlede Andor hjem via København. I København boede 

han et stykke tid hos ægteparret Schwarts. Et bekendtskab/venskab som 

blev plejet i mange år med bl.a. besøg her og der. 
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Ferdinand, August og Tinne Møller 

Ferdinand var som sagt udlært bager. Men han fik desværre paratyfus og 

måtte derfor ikke arbejde i bageriet. Med hjælp fra Andor kom han til at 

arbejde som kommunekasserer. Han boede i samme hus som August og 

dennes hustru Tinne. Ferdinand havde en meget nydelig og letlæselig hånd-

skrift. 

”Fætter” som vi også kaldte ham. Han forblev ugift. 

August bliver gift med Tinne, deres første barn er en dreng, Ole, han dør 

dog som spæd.  

Senere får de igen en søn, nemlig Peter Møller. 
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To generationer under samme tag 

1922 er året, hvor Andor gifter sig med Kjerstine Nissen, kaldet Ditte. De 

flytter ind på bageriet, altså nu to generationer under Samme tag. Far Frits 

går på pension. Andor er glad, lystig og meget afholdt. Synger i  ”Fjelstrup 

Sogns Blandede Sangkor”. Han er dygtig og vellidt og er bl.a. Sogneråds-

formand i 13 år.  

Ditte og Andor får sønnen Frits Thomas i 1923. 

Andor og August Møller overtager bageriet 

Frits Møller dør i 1924. Så står de to sønner August og Andor med hele an-

svaret, og det klarer de rigtig fint. Ditte står i butikken, om søndagen har 

hun hjælp af Emilie Lund (Tutte). I bageriet går det godt, der er nu en 

svend samt en lærling. En brødkusk er der også, der køres landtur. Bageri-

et bliver også bygget om. 

 

Hestetrukken brødleverance 

Foto fra gårdspladsen bag Fjelstrup Bageri viser 

Frits Møller, der er klar til at levere brød med he-

stevogn. 

Hesten var altid opstaldet hos Peter From 

 

Motoriseret brødleverance 

Så blev Fjelstrup Bageri motoriseret! 

Det er lidt usikkert hvem chaufføren er, men det 
drejer sig sandsynligvis om August Møller. 

 

Ditte og Andor får i 1932 datteren Elisabeth Christine, en stor glæde. Men 

da den lille pige er to år, raser der en polio epidemi over hele landet, Lisbet 

rammes hårdt i højre arm og får mén. Trods det klarer hun sig godt med 

både realeksamen og uddannelse til fotograf. Hun var meget begejstret for 

arbejdet i mørkekammer. 

Elisabeth gifter sig i 1956 med Jens Lorensen. Han ender op som direktør 

hos Haderslev Maskinforretning. De er gift en del år før, de får glæden af en 

søn, nemlig Ole Andor. Men desværre i 1976 bliver Lisbeth alene med søn-

nen, Jens dør. 

Lisbeths storebror Frits Thomas uddanner sig til bogholder. Bliver gift med 
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præstens datter Grethe, og de får datteren Ingeborg. Som sagt, de to Møller 

brødre August og Andor har et fint samarbejde. Men det kniber med Ditte 

og Tinne, -desværre. 

 

Andor og Ditte flytter fra Fjelstrup 

Andor får i 1946 mavesår. Så det ender op med, at familien Andor og Ditte 

forpagter et bageri i Foldingbro, og flytter dermed fra Fjelstrup. Andor og 

Ditte har det godt i Foldingbro, men har kun en femårig kontrakt. Derefter 

flytter de til Storegade 79 i Haderslev.  

 

På denne adresse starter Ditte en forretning med kaffe og chokolade, og 

Andor en chokoladeforretning på torvet i Haderslev. 

I 1946 forpagter min far, Jørgen Petersen, Fjel-

strup bageri. 

 

Foto af Elisabeth Christine, f. 1932 (Lisbeth), sam-

men med hendes mor, Ditte Møller. 

Så den lille pige på fotoet, Lisbeth Lorenzen, er 

hende som Inger aldrig har vidst hvem var. 

Nu kender Inger Lisbeth, og fik overbragt denne 

fortælling, som Inger her har skrevet (Red.) 

Billedet er taget i bageriets gårdsplads og stam-
mer fra tiden omkring 2. verdenskrigs begyndelse. 

 

 

Jeg er meget glad for at have mødt Elisabeth, har besøgt hende et par gan-

ge, ang. stof til denne fortælling. 

Mærkeligt - i vores fotoalbum er der et billede af Ditte med en lille pige på 

gårdspladsen ved Fjelstrup bageri. Vi har aldrig vidst, hvem den lille pige 

var, tænk sig ved et tilfælde har jeg nu mødt hende.  

Nu ved jeg hvem hun er ☺.  

Af Inger C. Petersen          09-11-2017 
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GENERALFORSAMLING – FJELSTRUP LOKALHISTORISK 

ARKIV 

Arkivet afholder generalforsamling den 30.1.2018 kl. 19.00 på Rosen-

vang,  så sæt endelig kryds i kalenderen. Vi har været så heldige at få er-

hvervsmanden Steen Kaasgaard til at komme og fortælle om ”Den 

fantastiske gode start” de fik med OS Boat-Equipment i Fjelstrup 

og om tiden bagefter, hvor de følte, at de flyttede fra Fjelstrup til 

”Korsbæk”,  så glæd jer til en spændende aften. 

 

Lidt tidligt måske – men vi vil gerne ønske alle vore medlemmer og læsere 

En rigtig glædelig jul.  

Hvis nogen skulle have lyst til at støtte vores frivillige arbejde med et beløb 

eller blive medlem for 50 kr. årligt, så er det meget velkomment, beløb kan 

indsættes på arkivets konto:  

Reg. Nr. 1551 konto 445 220 977 2. 

 

EFTERLYSNING – kan nogen hjælpe os med en forespørgsel, som vi har 

fået fra en sommerhusejer i Sandersvig: Er der mon nogen, der kan huske 

eller har hørt om, HVORNÅR en voldsom storm tog en stor del af kysten og 

vejen langs den hen til Philipsborg? 

 

Hjælp!!!! 

Er du frisk og har tid og lyst til at arbejde i Lokalhistorisk arkiv? 

Vi er et lille team, der har det rigtig hyggeligt men mangler nogle, der kun-

ne tænke sig at hjælpe os. 

Vi mødes hver mandag formiddag i 3 timer. 

Vi bor på Rosenvang 7. 

Kontakt Anne Marie Jacobsen tlf. 2447 5275 
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Fjelstrup Skole.                   Lisbeth Huss Malmvig 

Emneuge om kartofler 

I oktober havde vi emneuge på skolen, hvor vi lærte en 

masse nyt om kartofler. Hver morgen var der teori i alle 

klasser. Der blev bl.a. undervist i kartoflens historie, an-

vendelse, sorter mm og de sidste fire lektioner på dagen 

var alle elever i værksteder fordelt på køn og alder. I 

værkstederne var der bevægelseslege med kartofler, der 

blev lavet runkne kartoffelansigter, der blev lavet kartoffelretter i madkund-

skab og der blev fanget insekter i kartoffelfælder.  

 

Kartoffel-ugen 

 
Emneugen om kartofler bragte ele-
verne vidt omkring, lige fra fantasi-
fulde ansigter til insekt - kartoffel-
ælder og nye, spændende madret-
ter med kartofler. 

 

 

TVSyd på besøg 

Ugens højdepunkt var da vi fik besøg af vores gamle elev Christoffer Kliver 

og TVSyd. Christoffer og hans bror Andreas har startet deres egen kartoffel-

firma "Nordskov Kartofler" og TVSyd synes, det var spændende at høre om 
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deres iværksætterdrømme. Christoffer hav-

de lavet et flot diasshow med både billeder 

og film, og vi blev alle meget klogere på 

kartoffelproduktion.  

Jeg bliver så glad i emneugerne, hvor ele-

verne arbejder på tværs af alder. Det er 

rigtig dejligt at se, hvor gode de store er til 

at hjælpe de små og tage hensyn. Det viser 

sig gang på gang, at det er meget lærerigt 

og tilfredsstillende at instruere og hjælpe 

andre. 

 

 

Teater og dans 

Efteråret har også budt på flere teater- og danseforestillinger. Haderslev 

Kommune køber hvert år forskellige såkaldte "kulturpakker", som gør at alle 

børn får mulighed for at stifte bekendtskab med teater som kunstart.  

Skolens værdier 

Sammen med personalet på Favrdalskolen har vi arbejdet med at få udfær-

diget skolens fælles værdier. "Fællesskab, fordybelse og glæde" er de nye 

værdiord, som personalet er blevet enige om. Vi har arbejdet med, hvorle-

des vi som personale kan få ordene til at vokse fra fine ord på papir til no-

get, som kan mærkes på skolerne.  Næste skridt er at få talt med eleverne 

om deres forståelse af værdiordene. Et arbejde som skolens elevråd blandt 

andet skal hjælpe med at facilitere. 

Juleafslutning i kirken 

Vi er så småt begyndt at glæde os til jul. Den 1. december har vi juleklippe-

dag, hvor der er forskellige præmier på spil til de klasser, der har pyntet 

klassen på den mest skøre, smukkeste eller mest fantasifulde måde. 

Vi glæder os også til den traditionsrige juleafslutning i kirken med dagple-

jen, børnehaven og gerne en hel masse forældre og bedsteforældre.  

Det foregår i år den 21/12 kl. 9.00 i Fjelstrup Kirke, og der er garanti for 

julefortælling, krybbespil og julens salmer.  

Vel mødt til alle der har tid og lyst. 
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Badminton         Mette Højland & Marlene Jensen 

Badminton for børn 

Hver mandag siden september, har vi haft fornøjelsen af at være træner for 

glade børn i alderen 7-14 år. Det er nu anden sæson vi har badminton for 

børn på programmet, og opbakningen er rigtig fin. 

Igen i år er der kommet godt gang i børne badminton og vi er ca. 20 børn, 

nye som gamle.  

 

Vi har i år valgt at give børnene mulighed for at deltage i stævner.  

Vi har lige været til et i Haderslev, hvor alle fik prøvet hvad det vil sige at 

være til stævne.  

De fik alle en medalje med hjem!!  

 

WOW – TILLYKKE! 
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Biblioteket på Rosenvang    Kirsten Hansen 

Vi har et bibliotek i Fjelstrup i den store gang ved mødelokalet. 

Der er 7 reoler med skønlitteratur (romaner) og 1 reol med krimi’er. 

I det ene vindue er der biografier, og i det andet er der bøger af Johanne 

Korch og Morten Korch, samt en lille samling af romaner trykt med større 

bogstaver (Magna Print).  

Øverst i reolen til højre for toilettet er der en samling bøger af Lars Nielsen. 

Der er også en bogkarrusel, med udstillede bøger. 

Ved væggen mellem toiletterne står en kurv til aflevering. Man låner en eller 

flere bøger i det tidsrum, man har lyst til, og afleverer så i kurven, hvorefter 

jeg sætter bøgerne på plads.  

(Endelig blev jeg bibliotekar – det har jeg altid ønsket mig!) 

 

Alle kan låne bøger i vores bibliotek, når der er åbent. Det er der om man-

dagen fra 14 – 16.30, når der er Mandagsklub og en onsdag om måneden 

fra 9 -13, når Centerbestyrelsen har Formiddagshygge. 

I EDB-rummet til højre for køkkenet er der åbent en onsdag om måneden. 

Her er der faglitteratur, samt flere romaner. 

Biblioteket blev til for ca. 4 år siden om sommeren, hvor vi var 5 damer, der 

sorterede bøger, samlede reoler og indrettede det hele.  

Det gav mange sjove og hyggelige timer, selvfølgelig også med kaffe ind 

imellem! 
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Fjelstrup Børnehus             Linda Eriksen 

Halloween gys i Børnehuset 

I oktober måned kunne man opleve noget meget uhyggeligt når 

man kom i børnehave. Børn og voksne havde nemlig pyntet flot 

op til halloween. Udenfor hang der mange spøgelser og der var 

lavet to kæmpe store græskar mænd med lys i. På vej ned i 

spøgelseskælderen kunne man se flagermus på væggene og et 

blåt lys som drejede rundt. Når man kom helt ned i kælderen var der meget 

mørkt. Det var bedst med bare tæer så man kunne mærke hvad der var i 

baljerne på gulvet. Der var mange sjove ting at mærke på både frøer, slan-

ger og andet godt. Alle var meget modige og turde godt smage på nogle 

mystiske ting som også var en mulighed.  

Børnene kan godt lide det med at gyse og grine lidt af alt det her halloween. 

Samtidig med fik de øvet finmotorikken når flagermusene skulle klippes. 

Der blev sanset og følt med tæerne. De fik udfordret deres personlige mod. 

Alt dette og meget mere er med til at styrke deres udvikling og læring. 

På besøg i Fjelstrup Kirke 

Vi har også været på besøg i kirken med de yngste og mellemste børn. Præ-

sten, Susanne, fortalte os om Gud, Jesus og kirken. Der var også tid til at 

gå rundt og kigge på døbefonten, orgelet og præstens værelse. Præsten 

lærte os fagterne til sangen “dejlig er jorden” som vi fik lov til, at optræde 

med til juleafslutningen.  

De ældste børn er lige nu blandt andet igang med, at øve sig på en alfabet 

sang.  
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Dagplejen I Fjelstrup      Susanne Hvidsteen       

Motionsdag den 13.okt 

Traditionen tro har dagplejen afholdt motions dag fredag inden 

efterårsferien. Børnene har fået styrket motorikken på en lille for-

hindringsbane, hvor der blev løbet, kravlet gået på Line og rullet 

på boldt. Desuden fik de hygget sig i mudder og vådt græs så san-

serne blev stimuleret helt i top.  

Alt i alt en dejlig efterårs dag hvor motorikken var i fo-

kus.   
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FIF                               Jens Henrik Feldstedt  

Nyt fra formanden 

Her midt i vintersæsonen, er det som altid en fornøjelse, at 

komme forbi i hallen, og mærke energien fra de der enten er 

aktive i spinningslokalet, motionscenteret eller i hallen. Det 

er mit indtryk, at flere og flere benytter deres halmedlems-

skab i 24/7 til at udnytte hallen i de ledige tider. 

Økonomisk har vi brugt en del af de penge vi tjente til FIF 

fonden sidste år. Bl.a. har vi arrangeret foredrag både med ”kaffe med 

Kurt” og Lindy fra ”Rigtige mænd”. Med de 2 nævnte foredrag, har vi for-

søgt også at tiltrække nogen af de borgere som måske ikke normalt kom-

mer så meget i hallen. Det lykkedes egentlig meget godt, men desværre 

manglede der så en del øvrige deltagere, som vi måske havde taget som en 

selvfølge. Det betyder at kassen til sådanne arrangementer nu er tæt på 

tom, og vi må i bestyrelsen overveje, om ambitionsniveauet skal nedjuste-

res lidt for 2018. 

En OK-Aftale 

Husk at i med det gratis OK- tankkort kan 

støtte FIF. Det eneste det kræver er, at man 

får lavet et gratis OK tankkort, og tilknytter 

det til Fjelstrup IF. Hvis man allerede har et 

kort, skal man blot oplyse, at man gerne vil 

støtte Fjelstrup IF med sponsornr. 560907 

(eller sende mig en mail)  
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Foredrag 

11 okt. havde vi arrangeret foredrag med Lindy fra ”Rigtige Mænd” De ca. 

80 der havde købt billet til dette foredrag, fik en rigtig hyggelig aften. Det 

var 2x45 min. med forskellige røverhistorier ”bag kameraet”, fortalt med en 

god portion indlevelse og humor. Afhængig af folks forventninger til det, vil 

nogle måske mene, at der næsten var for meget sjov og ballade, idet han 

ikke kom meget ind på andet end de sjove historier. Men sjovt, det var det. 
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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. 

 

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

 

http://fjelstrup-if.dk
mailto:fif@fjelstrup-if.dk


 December • Januar •  Februar 2017/18 42 

 

FIF Fodbold             Peter Marek 

Indendørs fodbold er i gang 

I skrivende stund er inde fodbold godt i gang, de første kampe er spillet i 

denne weekend den 11-11-og 12-11-2017. Næste gang der spilles kampe er 

i weekenden den 9-12 og 10-12. 

Holdene 

Vi har hold med helt nede fra u 7 drenge 3 mands og op til u 13 drenge i a 

rækken, dog mangler der et pige hold i den ældste årgang, de spillede godt 

nok både forår og efterårs fodbold, men de valgte så at springe inde fodbold 

over, det er ellers der hvor de kommer til at mestre den tekniske del af fod-

bold spillet. 

Generalforsamling 

Tirsdag den 6.2-2018 har vi GENERALFORSAMLING og vi mangler 3 nye til 

bestyrelsen.  

Bare mød op og støt børnefodbolden i Fjelstrup.  

Jeres frivillige indsats er VIGTIG, for et lille lokal samfund som vores hvor 

alle skal hjælpe hinanden. 
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Rosenvang Lokalcenter     Margit Rasmussen 

Centerbestyrelsens  

Formiddagshygge 

    

Vi mødes kl. 9,30 til kaffe og et 

½ rundstykke m/ost 

Derefter er der foredrag, 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 kaffe/m ½ rundstykke   

m/ost og foredrag til 20 kr. 

Tilmelding nødvendig til Margit tlf. 2184 5177 eller  

mail margit.rasmussen@hotmail.dk    

Efterlønner og pensionister over 60 år er meget velkommen. 

 

Program: 

 

Onsdag 13. december kl. 9.30:    

Bodil Lindberg, Haderslev. Beretning om Iran –” født i Teheran og opvokset 

i Anslet. ” 

Onsdag 17. januar kl. 9.30:         

Generalforsamling. Vagn viser video og vi synger sammen - sange vi sjæl-

den synger. 

Onsdag 21. februar kl. 9.30:       

Peter Jacobsen, Skovbølling fortæller og viser billeder af ”Bjernings veje og 

historier. ” Hvor man kan opleve den unikke mulighed at passere 3                                  

historiske veje på samme tur Oksevejen fra middelalderen, Kongevejen fra 

1500-tallet og Chausseen fra 1885. 

Onsdag 14. marts kl. 9.30:          

Bo Morthorst Rasmussen. ”Nysgerrig på livet – fra Keldet - mellemlanding i 

USA – Hvide Sande – Aarhus og så til Fjelstrup. ” 

mailto:margit.rasmussen@hotmail.dk
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Mandagsklubben                Annette Jacob  

På Lokalcenteret Rosenvang hver mandag kl. 14 – ca. 16,30 

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 tlf. 23 23 58 22 

Næstformand Gudrun Christensen 29 28 07 37 

  

27.11: Julebanko.   

Der vil være mulighed for at vinde juledekorationer og penge gevinster. 1 

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

 

30.11: TORSDAG.  

Julesang i kirken. Vi mødes med Susanne vores præst i kirken kl. 14, til 

sang og hyggelig samvær en times tid. Derefter er der kaffe og kage på Ro-

senvang centeret. Kaffe og kage 25 kr. 

 

4.12: Julehygge.     

Vi hygger os med gløgg og æbleskiver og ser en julefilm. Gløgg og æbleski-

ver og kaffe 25 kr. 

 

11.12: Julefrokost. (Kl 12) Julefrokost, kaffe og småkager. Amerikansk 

lotteri og lidt sjove indfald. Kom og hyg sammen med os.  Pris 100 kr. 

 

Juleferie 

 

8:1 Hygge. Kaffe 5 kr. 

 

15:1 Hvornår var det nu det var?  

Paul Jacob finder spørgsmål og musik til nye årstal. Kom og gæt med. Kaffe 

og kage 25 kr. 
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22:1 Banko.            

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

 

29:1 Underholdning.  Jeppe Arild Jensen kommer med et lille lokalt blæ-

seorkester, 5 i alt. De spiller gode gamle melodier.  Der bliver også mulig-

hed til at synge med. Kaffe og kage 25 kr. 

 

5:2 Hygge.              

Kaffe 5 kr. 

 

12:2 Foredrag.       

”Rejse til Irland i ord og billeder”.  Kristian Grøn fra Stepping, kommer og 

fortæller og viser billeder fra Irland. Kaffe og kage 25 kr. 

 

19:2 Banko.  

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

 

26:2 Sang eftermiddag.   

Med Grete Bosack, som igen i år vil underholde os med sang, klaver spil og 

en lille historie.  Kaffe og kage 25 kr. 
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Til Brandsø over isen        Vagn Rasmussen 

Den gang vi havde rigtig vinter! 

Det går igen mod vinter, og nogle vejrprofeter mener at den bliver hård, 

andre mener noget helt andet, så må vi jo se, hvem der får ret. Jeg kan kun 

svagt huske dem, som de kaldte for de tre isvintre i 19 40-41 og 42. Men 

jeg kan til gengæld tydeligt huske den i 19 47, da var jeg trods alt 12 år, og 

da narrede Gunnar og mig Thomas (Gunnars far) med os på en tur over 

isen til Brandsø. Det undrer mig i dag, fordi Thomas var slet ikke en dristig 

mand, men der blev snakket så meget om isens bæredygtighed, så vi tog af 

sted og i sidste ende kom også Svend Degn med.  Vi havde jo ikke megen 

forstand på det, for vi cyklede ned til Avne i stedet for til Anslet, og derved 

blev turen jo meget længere. For det var en lang gå tur på ujævn underlag, 

som vi havde begivet os ud på. Nogle steder havde fiskerne hugget hul i 

isen for at fange en fisk, vi gik efter Thomas anvisning langt udenom. 

Brandsø i sigte 

Endelig nåede vi Brandsø og her lå dynger af ihjel frosne ænder, så vi blev 

enige om, at samle en op på hjemvejen. Brandsø så vi i grunden ikke meget 

af, for knap var vi kommet i land, så begyndte Thomas at snakke om hjem-

turen! Nå men vi fik da hver samlet en and op. Dengang rendte vi jo ikke 

rundt med plastik poser, så vi må jo ha` båret den i hænderne hjem. Vi var 

enige om, at vi ville ud til Buntmager Jansen i Smedegade og ha` vores 

fugle udstoppet, også selv om det var ret dyrt. Gunnars var en vinand og 

min var en fløjlsand og de må jo være blevet godt udstoppet, for vi har dem 

begge stående endnu, (det er i al fald ikke længe siden at jeg så Gunnars 

vinand i Hjørring, og min fløjlsand holder til i kælderen.) 

Vinteren var lang 

I Øvrigt varede vinteren længe, for jeg blev i 

marts måned sendt med rutebilen til Anslet 

med en slagte pakke til bedstemor, og da var 

Kystvejen ikke farbar. Vi gik inde på marker-

ne. Og da jeg skulle hjem sidst på eftermid-

dagen, kom rutebilen ikke, på grund af sne-

en, så onkel Holger ringede hjem og sagde, 

at jeg sov der om natten. Da jeg nåede hjem 

næste formiddag den 17 marts, gik naboerne 

og skovlede sne.  (datoen husker jeg fordi 

det var min fars fødselsdag)   Vagn og Aage leger soldater 
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Sillerup Mølle          Willy Freese 

Høstmølledagen 3. september 

Møllen var igen vel besøgt til årets Høstmølledag den 3. 

september, -og vejret var nogenlunde tåleligt i betragt-

ning af den sommer vi ellers har haft her i landet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julebagedag, søndag den 10.december 

Traditionen tro, har vi julebagedag 

og i år er det søndag den 10. de-

cember. Tag familien, naboer og 

venner under armen, Og få en hyg-

gelig dag på møllen den  

Har du lyst at støtte det frivillige arbejde med Sillerup Mølle? 

Hvis ja, så modtager vi gerne dit bidrag på flg. konto: 

 

    Reg. Nr.: 9737 

    Konto nr.: 884 562 9146 
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Hej børn over 10, unge, voksne og senior grupper  

i Fjelstrup 

HEJ ALLE 

HER ER EN GAVE 

Til alle grupper/ private personer i Fjelstrup by, foreninger, borgergrupper 

og idrætsforening, seniorliv  

Mit navn er Karen Bæk From. 

Tlf. er 28 111 912 

Jeg bliver frivillig gratis Life-Coach i Fjelstrup nogle timer om ugen.  

Det bliver mellem 17 og 19.30 tiden på en hverdagsaften, hvor du vil kunne 

finde mig i et aflukket rum i hallen. 

Du er velkommen til at ringe til mig, for at høre nærmere, og vi kan 

også mødes hos dig, hos mig, eller dig, hvis du måske foretrækker 

det. 

Min baggrund er lærer gennem 25 år, (heraf 7 år i England som lærer) med 

Diplom- og Kandidatuddannelse indenfor Psykologi. (Cand. Pæd. Psyk. Aar-

hus Universitet.) Dertil kommer, at jeg Certificeret Coach, endelig færdig 

2017. 

Jeg er trænet til at møde alle mennesketyper, og lytte aktivt, til at skabe 

god gensidig kontakt og tillid, ligesom jeg har øvelser og særlige teknikker i 

min faglige værktøjskasse. 

Coaching henvender sig gennem en fortrolig samtale til DIG på DIT ståsted 

og DIT mind-set. 
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Gennem de rigtige spørgsmål, og med  

god struktur i samtalen, støtter og styr-

ker  jeg dig til at tænke og tale dine ud-

fordringer igennem , så du får reflekteret 

og opdager dine egne værdisæt, priorite-

ringer og muligheder, som du så kan 

handle på, og bruge i dine delmål og 

målsætninger fremadrettet. 

Du er velkommen igen og igen, hvor der 

så kan følges op på din proces, … eller et 

andet emne kan tages op. Vi tager kun 

ét emne af gangen 

Jeg er udefra, tilflytter, stammer fra 

Midtjylland, og kender ikke så mange, og 

er derfor en uvildig person her i landsby-

en, og har en endog meget professionel 

tilgang til noget så tillidsfuldt, som en 

personlig fortrolig samtale, som en coa-

ching samtale er.  

Der er naturligvis fuld tavshedspligt og diskretion omkring alt hvad 

der måtte blive sagt i en samtale med mig. Emnerne kan være alt mu-

ligt: FX  sundhed og livsstil, sport, vægt, tristhed, fobi eller negative tanke-

mønstre, sorg, sygdom, tab, teenage-udfordringer, skolegang, præstations-

angst, skilsmisse, parforhold, uenighed, større valg og beslutninger, famili-

ære forhold, trauma eller krise, livsforandringer og ikke mindst stress eller 

manglende overskud/ udbrændthed i privat- eller arbejdsliv. Intet er for 

stort eller for småt. Spred det glade budskab. 

Bedste hilsen, Din ‘frivillig Coach’ Karen Bæk From 
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Kreative aftner           Birthe Dixen 

Velkommen til kreative aftner.   

Alle kan være med! 

Børn fra 2 klasse ifølge med en voksen og alle andre voksne er velkomne. 

Pris:  50 kr. inkl. hotdog, frugt, kaffe og the. 

 

Hvor:   Fjelstrup SFO 

Hvornår:   Kl. 17-20 

Materialer:  Kan købes på stedet 

Tilmelding: Birthe Dixen, Tlf.: 3029 5793 

 

Mandag den 29. januar: Vi laver kort, malerier, tryk og Rikke  

     kommer med smykker. 

 

Tirsdag den 20. marts: Påske, kort, tryk, malerier. 

 

Torsdag den 19 april:  Malerier, kort mm. 
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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. februar 2018 

Bladet udkommer:             1. marts 2018 
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