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Leder                Svend Christensen 

 Årets Lokalsamfund i Haderslev Kommune  

Byrådssalen på Rådhuset i Haderslev: Johanne og jeg trykkede hånd med 

borgmesteren, fordi vort lokalområde torsdag den 15. november blev ud-

nævnt til Årets Lokalsamfund i Haderslev Kommune 2018. Med titlen føl-

ger også et beløb på 25.000 kr.  
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Et hav af engagerede mennesker i lokalsamfundet 

har lod og del i denne titel. 

Vi var næsten 30 repræsentanter fra alle mulige foreninger, råd, værn 

og  interessegrupper fra Fjelstrup Lokalsamfund, der blev modtaget af  

borgmesteren i byrådssalen en torsdag eftermiddag.  

Et par dage forinden havde borgmesteren ringet og 

fortalt denne glædelige  nyhed, og han bemærkede at 

jeg gerne måtte tage dem med, som havde  været 

med til at opnå denne fine titel, hvortil jeg spurgte 

ham hvor mange,  der er plads til på Rådhuset. På 

hans spørgsmål om hvad jeg mente med det,  svare-

de jeg at der nok ikke ville være plads i byrådssalen 

hvis alle involverede  skulle deltage. 

For der er et hav af frivillige i vort lokalsamfund, som 

har lod og del i denne  titel, uanset om man er fod-

boldtræner, nødbehandler, danseinstruktør, børnehaverepræsentant, 

lokalrådsmedlem, halbestyrelse,  formiddagsidræt, skolebestyrelse, SFO-

frivillig, spejderfører, menighedsråd,  stigruppe, vandværksbestyrelse, 

brandmand, mølleven, Rosenvang,   spinninginstruktør, lokalhistoriker, 

mandagsklubbestyrelse, yogaleder eller  noget helt, helt andet….! 

Alle disse arbejdsomme og gode mennesker bidrager til at gøre vort lo-

kalsamfund til et godt sted at bo. 

Forhåbentlig styrker en sådan titel alle vore ildsjæle i troen på, at det 

nytter at gøre en ekstra indsats, der rækker ud over dem selv. Stor tak 

til jer alle. 

Nordeafond-midler til Fjelstrup: Æ Sinne Sti 

Milde vinde blæser over vort lokalområde for tiden og de blæser den rig-

tige vej og sørger for at vi har vind i sejlene. Nu drejer det sig om at hol-

de roret på den rette kurs.  

Næsten samtidig med meddelelsen om Årets Lokalsamfund, blev det 

meddelt at Nordea havde bevilliget midler til kystprojektet. Det er jo fan-

tastisk, -stor cadeau til Jesper og Peter, der siden foråret har arbejdet 

med at få dette projekt i hus. 

Den 17. december kl. 19.30 bliver der i forsamlingshuset afholdt oriente-

ringsmøde om projektet, så alle der har lyst at høre mere om projektet 

er meget velkommen. 
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Nytårskoncert 2019 

Sidste år startede vi året i vor by med en nytårskoncert. Det gentager vi 

søndag den 6. januar kl. 18.30, hvor dørene bliver slået op til endnu et brag 

af en nytårskoncert og forhåbentlig vil dette fremover være en blivende tra-

dition. Billetter kan bestilles og købes ved at ringe til enten Frede & Bente 

Hirschel (2462 6357) eller til mig (2148 2889).  

Borgerbudgettering 2018 

Når Æ Lokalblad udkommer har der allerede været afstemning om dette års 

borgerbudgettering. 

Det vil finde sted sammen med Nødbehandlerbilens sidste fællesspisning 

torsdag den 29. november. 

Det bliver spændende at se hvad vi skal i gang med næste år: Byforskøn-

nelse, shelters, ungdomsklub, flagallé eller stort landkort i træ, der fortæller 

om vort lokalområde? Vi får se hvad afstemning bringer. 

Tak til vore annoncører 

Her på falderebet for 2018, vil vi her på bladet først og fremmest sige stor 

tak til de annoncører, der gennem annoncekroner sikrer at vi har penge til 

trykningen af dette blad. Uden jer havde vi ingen blad. 

Vi føler os dog også overbevist om at Æ Lokalblad faktisk er et godt sted at 

annoncere, -vi ved at mange læser bladet og lægger mærke til hvem der 

støtter lokalt engagement. 

MEN: Igen i år mangler vi penge på kontoen for at kunne finansiere tryk-

ningen af denne årets sidste udgave af Æ lokalblad, og vi håber at bladets 

læsere, ligesom sidste år, vil hjælpe til med at skaffe de sidste kroner til 

trykningen. 

Hvis I gerne vil være med til at sikre bladet udgivelse, modtager vi gerne 

din støtte, -lille eller stor- alt fra 50 kr. og opefter er meget velkommen. 

Indbetaling til:   

Bank: 3588-4452271060   eller 

Mobile pay: 21482889  (Mærk gerne indbetalingen: Lokalbladet) 

 

Hermed siger vi tak for året der gik  

og ser frem til mange gode indlæg i 2019! 

Glædelig Jul og Godt Nytår. 

Svenne 
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FIF & 24/7           Peter Kock Hansen 

Yoga en dejlig succes 

I 24/7 er vi begejstrede over at der er så god tilslutning til vores tilbud om 

yoga i Fjelstrup. Ligeledes er det skønt at vi fortsat har personer der vil 

være med som frivillige instruktører i vores forening. Yoga foregår i øje-

blikket med en ugentlig træning, hvor forsamlingshuset er fyldt op og alle 

ligger i system for at have plads nok til de godt 30 aktive hver træning. Vi 

har igen i år fået opstartshjælp ude fra indtil vores to gode instruktører 

har været igennem starten af deres egne uddannelser. Vi ser frem til den 

lokale ledelse af yogaholdet, og hvordan vi kan tilbyde en den både styr-

kende, afslappende og smidige træning som yoga blandt giver.  

Nordea-fonden 

Det har været muligt at søge Nordea Fonden om tilskud til at udnytte vo-

res kyststrækning ved Fjelstrup, og det har vi fokuseret på, både som 

selvorganiseret, og også med aktiviteter med instruktører i 24/7.  

Nordea Fonden var søgt med en vision om at kunne bevæge sig langs ky-

sten fra Hejlsminde til Ørby, med indlagte muligheder for stop og bevæ-

gelse.  

Shelters ved Anslet Hage 

Fjelstrup har delvist fået indfriet denne vision, idet Nordea Fonden har 

givet os 380.000,- kroner til etableringen af de aktivitetsmuligheder der er 

søgt. Det betyder at 24/7 fra 2019 har fået midler til opsætning af en 

shelter, og her vil vi sige tak til Ansletgård for deres imødekommenhed 

om placering af shelters ved kysten på deres areal.  Der påtænkes indkøb 

af 4 kajakker og 4 SUP så vi kan komme på vandet samt indkøb af en mo-

bil sauna og fremskudt foreningslokale.  
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Nye vandsport aktiviteter 

Alt i alt giver støtten fra Nordea Fonden både lokale i vores dejlige lokal-

område muligheden for at komme ud langs kysten på egen hånd og med-

lemmer muligheden for at dyrke vandsport, vinterbad og velvære.  

Der skal nu arbejdes med at få uddannet instruktører til vores nye tiltag, 

og også gerne nye der vil være med til at få skabt de bedste muligheder 

for et aktivt kystliv ved Fjelstrup.  

Er du interesseret i vores aktive kyst så kontakt gerne formand i 24/7 Pe-

ter Kock Hansen.  

 

Tak  

I ansøgningen til Nordea Fonden vil vi sige tak til Ansletgård, Eskegaard, 

Jacob From og Mads Thuesen for deres tilsagn og støtte til visionen om at 

få skabt en større og mere synlig adgang og anvendelse af vores kyst-

strækning. Hertil god sparring med Jesper Vestergaard Hansen og Knud 

Boysen.  

Vi meget taknemmelige for støtten fra Nordea Fonden. 
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Avnevig-gruppen                 Leif Thomsen  

 
Her i efteråret blev vores bænk nede ved mindestenene taget ind for vin-

teren.  Og den havde det godt, nu skal den lige vaskes af og have lidt lak 

hist og pist, så er den klar til foråret. 

Og husk det, nede ved mindestenene er det ganske dejligt på en god 

sommerdag at tage venner med derned. Med en medbragt kaffekurv kan 

man sidde og betragte den smukke natur og ikke mindst tænke på den-

gang, der var ufred i verden, og også tænke lidt på de 9 unge mænd, der 

mistede livet netop her. 

Hvad er det? 

RAF fremstillede mange spæn-

dende og nyttige ting til deres 

piloter og naturligvis også 

forskelligt grej, der kunne 

anvendes hvis flyet styrtede 

ned og piloten pludselig be-

fandt sig i fjendeland. 

Kompasset her kan rent fak-

tisk syes i en frakke i stedet 

for en knap. 

 

Hvad er det? 

Her er et foto af noget, som man meget sjældent ser.  Fotografiet kan jo 

bruges til en lille jule /nytårspøg, men hvad er det? 

 
Jo, vi husker nok, at der var 1 overlevende fra den 15.2.1944, det var 

Harry Proskurniak fra Canada. Før han blev afhentet af tyskerne om mor-

genen den 16.4. afleverede han sin nødhjælpspakke til fru Frederiksen på 

Sillerupgård. I den pakke befandt sig mange nyttige ting, f.eks. valuta, 

tyggegummi, pemmikan, peppiller osv. Men der var også et meget lille 

kompas, som man kunne tænke sig, at man ved hjælp af uniformstof kun-

ne lave en knap til jakken. Så kunne man transportere kompasset, uden 

fjenden vidste det, og man kunne til nød klare en kropsvisitation. Ganske 

pudsigt, at Proskurniak ikke beholdt det. Han kom jo til at tilbringe resten 

af krigen i fangelejren Stalag Luft III, lejren, der blev berømt gennem 



December • Januar •  Februar 2018/19  
 11 

 

tunnelflugt beretningerne, bare læs ”Den Store Flugt” af Paul Brickhill.  

Ceremoni ved RAF-mindesmærket hvert år den 15. februar kl. 20.00 

Husk at der hvert år, -uanset vejr og vind- afholdes en ceremoni for de 6 

RAF- besætningsmedlemmer, der styrtede ned ved Avnevig den 15. februar 

1944.  

Ceremonien finder naturligvis sted ved mindesmærket ved Avnevig. 

Æresvagten fra Skrydstrup deltager, og der vil være kort tale af en indbudt 

person. Efter ceremonien er der kaffe og kage i Fjelstrup.  

Alle er meget velkomne. 
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Dagplejen I Fjelstrup      Susanne Hvidsteen       

Fredag d. 12 oktober, - Dagplejens motionsdag. 

Vi mødtes for enden af Rønkærgårdsvej. Vores mål var at finde uglen i 
træet.  

 

Der blev løbet og undersøgt hen ad vejen. Der blev fundet blade, snegle, 
nødder osv.  Godt forpustet nåede vi enden af vejen med alle træerne, og 

der fandt vi uglen …… jubiiiii! 

 

Bagefter blev der 
spist boller og 

frugt i det dejlige 
solskinsvejr.  

 
Og turen gik nu 

godt trætte hjemad 
igen………! 
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Damefrokost                             Marie, Charlotte, Ana Maria og Anne  

 
Så er vi klar 
 
Fredag den 9/11 mødte 
54 feststemte piger op 
til årets damefrokost.  
 
Der var festligt pyntet i 
forsamlingshuset og det 
var fra starten en rigtig 
god stemning blandt 
pigerne.  
 

Maden blev i år leveret af 
Den Blå Cafe i Kolding. Det 
var en succes og smagte 
rigtig lækkert.  
 
Som sidste år havde vi John-
ny til at “vende plader “ han 
var god til at få os alle i den-
ne rette stemning. Ikke så 
snart desserten var af bordet 
blev dansegulvet fyldt.  

 

Vi takker for en fantastisk aften. Så fedt at vi kan samle så mange skønne 
piger til fest i Fjelstrup.  Vi glæder os til at se jer og forhåbentligt mange 
andre til næste år.  
 
 

Næste års fest er fastlagt til den anden fredag i november  
(som i år). 

 
Festlige hilsner  
Marie, Charlotte, Ana Maria og Anne  
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Fjelstrup Kultur & Idrætscenter                     Søren Lei 

Det ”Ny Fjelstrup Kultur & Idrætscenter”. 

Det er Ganske Vist 

Den 30. maj indsendte vi vores officielle ansøgning og projektbeskrivelse 

til kommunen. Det lykkedes os, med vores 3-Fasede hal projekt, at kom-

me på den kommunale dagsorden og dermed blive et punkt blandt mange 

i budgetforhandlingerne. Vi har sidenhen holdt møder med vore kære po-

litikere i de forskellige udvalg og været i en løbende dialog med dem hen-

over sommeren parallelt med, at budgetforhandlinger for 2019-20 har 

fundet sted.  

Det endelige budget blev færdigbehandlet og vedtaget medio oktober og 

kort tid efter, blev bestyrelsen kontaktet af kommunen, der kunne med-

dele, at projektet i hallen sammen med et projekt i Starup hallen er ble-

vet bevilliget et 2-cifret millionbeløb henover 2019-2020. Det var virkelig 

gode nyheder og kulminationen af længere tids anstrengelser for, at få 

det til at lykkes. 

I skrivende stund er vore gode ambassadører i gang med at indsamle de 

penge alle Fjelstrups borgere og tilhørende virksomheder tilbage i marts 

lavede indskudsbeviser på. Den 18 november skal pengene være indsam-

let. Det betyder at Fjelstrups borgere og erhvervsliv har bakket op med 

kr. 500.000 – hertil kommer betragtelige beløb fra FIF, Hans & Ingrid 

Jensens Fond, SE Vækstfond, Kommunens Facilitetspulje og Vagn Ras-

mussen. En kæmpe tak til alle - vores ubetingede mission bliver, at om-

sætte pengene til at skabe mest mulig værdi for jer alle i byen. 

Hvad nu? 

Bestyrelsen har besluttet, at vi går i gang med Fase 1 (energi- og facade-

renoveringen) af hallen primo januar 2019 – planen var at starte i 4 kvar-

tal i år, men forskellige omstændigheder har gjort, at vi har måttet ud-

skyde start.  
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Møder med håndværkerne pågår og vi holder næste møde i uge 45 for at få 

de sidste ting på plads. 

I den nærmeste fremtid forventer vi en intensiv dialog med kommunen om-

kring finansieringen af projektet samt fordelingen af midlerne mellem pro-

jekterne – derfor byder vi også Kultur & Fritid velkommen, der holder årets 

sidste udvalgsmøde i Fjelstrup d. 13. november. 

 Vi har en klar målsætning om, at komme i gang med Fase 2 i anden halv-

del af 2019, så der er stadig travlt, men det er så meget sjovere, at være 

en del af arbejdet nu, hvor finansieringsdelen udvikler sig positivt og i den 

rigtige retning. Der er stadig masser af udfordringer og vi arbejder stadig 

parallelt med en professionel fundraiser om at tilvejebringe flere midler til 

både Fase 2 og 3 – vi er i gang! 

På vegne af bestyrelsens vegne:   Glædelig Jul og Godt Nytår 



 December • Januar •  Februar 2018/19 18 

 

FIF Fodbold                Anne Bylling Hansen 

Afslutning af udendørssæsonen 

Vi har afsluttet vores udendørssæson og er alle-

rede i fuld gang med sæsonen inde i hallen. Ved 

afslutningen af udendørssæsonen har vi sagt 

pænt farvel til vores to trænere Vibeke Knudsen 

og Peter Marek. 

Vibeke har i mere end 10 stået for træningen af 

vores pigehold, med fast træning om onsdagen.  

Tusind tak for din indsats igennem de mange år. Vi håber du bare kom-

mer til at savne os lidt  :-) 

Peter har været træner, formand for fodboldbestyrelsen og meget mere. 

Han slipper ikke klubben helt. Peter 

fortsætter med at være kampfordeler 

samt vores faste mand til opkridtning 

af banerne.  Tak for din indsats! 

Indendørssæsonen 2018-19 

Til indendørssæsonen har vi fået nye 

trænere.  Tommy træner U7 og U8 

drenge og piger om tirsdagen. 

Mette og Anna træner 3-5 årige piger 

og drenge om onsdagen – børnene 

har mulighed for at blive hentet i bør-

nehaven. 

Er du vores ny træner? 

Lisa har de ældste drenge – 

U13+U14+U15 – om onsdagen. Vi har 

10 drenge, som rigtig gerne vil spille 

fodbold i Fjelstrup, men vi søger de-

sperat efter en ny træner til foråret, 

og vi har brug for hjælp til at finde en. 

Det kunne være alletiders, hvis der 

var to, som havde lyst, så kunne man 

fordele træningen imellem sig. De 

træner en gang i ugen. Kontakt 

20489792. 
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Kystprojektet Æ Sinne sti Peter Kock Hansen & Jesper V. Hansen  

Pressemeddelelse: 

 

Fjelstrup IF får støtte til "Æ Sinne sti" 

 

Fondsmidler fra Nordea skal være med til at skabe liv langs kysten 

Næsten 400.000 kr fra Nordeafondens pulje, ”-Kysten er klar”. 

Fjelstrup Idrætsforening har fået 379.700,- kr. fra Nordea-fonden til kyst-

nære aktiviteter der skal skabe bedre og større anvendelse af kyststræk-

ningen fra Hejlsminde mod Ørby.  

Med 379.700 kroner i støtte fra Nordea-fondens kystpulje kan Fjelstrup 

Idrætsforening nu igangsætte projektet "Æ Sinne sti", der har været på 

tegnebrættet siden foråret 2018.  
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Nye muligheder for vores lokalområde 

Formand i Fjelstrup Idrætsforening, Peter Kock Hansen glæder sig især til 

at:  "Med støtten fra Nordea Fondens Kystpulje kan vi skabe et endnu bre-

dere tilbud til de mange mennesker i vores lokalområde, og også tiltrække 

nye fra kommunen. Ikke mindst får vi med støtten mulighed for at tilbyde 

aktiviteter og nye mødesteder langs vores kyststrækning. Visionen er at vi 

sammen med Haderslev kommune kan lave en aktiv kyststrækning, der 

strækker sig fra havnen i Haderslev, langs fjorden og kysten helt til Hejls-

minde. Tænk at når det lykkedes kan vi nyde kystlivet med rekreative og 

aktive stop på vejen, og så bare tage bussen hjem igen.  

Formanden for Fjelstrup Lokalråd, Svend Christensen, glæder sig over de 

milde vinde, der i øjeblikket giver lokalsamfundet rigtig god vind i sejlene: 

"På næsten én og samme dag blev vi udnævnt til Året Lokalsamfund i Ha-

derslev Kommune, og dernæst fik vi at vide, at Nordea støtter kystprojektet 

med et anseeligt beløb. Det er helt fantastisk for vores lokalsamfund, og 

styrker alle vore mange ildsjæle i troen på at det nytter at gøre en ekstra 

indsats.  

Vi er et af de få lokalområder, der oplever befolkningstilvækst, og med pen-

gene fra Nordea er vi i stand til at gøre vores område endnu mere attrak-

tivt, både for herboende og potentielle tilflyttere".  

 

Introaften om Kystprojektet mandag den 17. december i Fjelstrup Forsam-

lingshus kl. 19.30 

Nye aktiviteter og nye områder i vores lokalområde er for alle, og aftenen 

byder derfor på information om kystprojektet, og vi inviterer alle med, der 

vil være med til at realisere det aktive liv ved vores kyst. Kom og hør hvad 

projektet går ud på. 

 

”-Kysten er klar”:  50 mio. kr. til kystaktiviteter 

Fjelstrup Idrætsforening har modtaget 379.700,- kroner i støtte fra Nordea-

fondens kystpulje på 50 mio. kr., der uddeles til projekter, som skaber akti-

vitet og styrker fællesskabet langs landets kyster.  

 

”Kysten er klar, og vi er glade for, at Fjelstrup Idrætsforening vil være med 

til at skabe nye stærke fællesskaber på kyststrækningen imellem Kolding og 

Haderslev kommune,” siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-

fonden, som støtter gode liv.  
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Kystpuljen havde ansøgningsfrist 10. juli 2018, og i alt forventes cirka 100 

aktivitetsskabende projekter fra hele landet at få støtte fra Nordea-fondens 

kystpulje.  

Kontakt   

Fjelstrup Idrætsforening:  

Formand  Peter Kock Hansen 

pkh@parasport.dk 

2032 1418 

 

Nordea-fonden:  

Kommunikationschef 

Tine Wickers 

tw@nordeafonden.dk  

4070 3784 

Om Nordea-fonden 

• Nordea-fonden har et almennyttigt og velgø-

rende formål. Hvert år uddeler fonden ca. 500 

mio. kr. til projekter, som fremmer gode liv 

inden for sundhed, motion, natur og kultur. 

• Med kystpuljen uddeles i 2018 50 mio. kr. til 

projekter, som skaber aktivitet og styrker fæl-

lesskabet langs landets kyster. Projekterne 

støttes med mellem 100.000 kr. og 1.000.000 

kr., og foreninger, selvejende institutioner og 

kommuner m.fl. kunne søge puljen med ansøg-

ningsfrist 10. juli 2018. 

• Læs mere på  

www.nordeafonden.dk/kystenerklar 
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Hejlsminde Vinter 18/19         Uffe Elvej 

Mandag den 10. december kl. 20: Bente Kure og Leif 

Ernstsen  entré kr. 200,-   

Få julehumøret op med masser af julesange og julemusik. Både de kend-

te og elskede sange, men også andre julesange end dem, du vidste fand-

tes.   

Kl. 18.30 er der velsmagende, juleagtig mad fra Ellegaards Landkøkken 

– orangemarineret gris med rødkålssalat, kartofler og flødesovs (kr. 100,

- kr pr person, dog kun mod forudbestilling – gerne samtidig med billet-

terne).    

   

Mandag den 14. januar 2019 kl. 20: Eleanor Shanley 

entré kr. 200,-   

 Endnu en aften i selskab med denne gyldne irske stemme og den dejlige 

musik der følger med. Holder man af irsk musik er dette noget af det 

bedste der findes. 

Kl. 18.30 er der velsmagende, mad fra Ellegaards Landkøkken – lobesko-

ves med rødbeder og rugbrød (kr. 100,- kr pr person, dog kun mod for-

udbestilling – gerne samtidig med billetterne).    

   

Mandag den 25. februar 2019 kl. 20: M.C. Hansen og 

Jacob Chano entré kr. 150,-   

MC og Jacob besøgte os for et par år siden. Flot musik og gode harmoni-

er, fulgt op af gode historier. Nu er de begyndt at synge på dansk.   

Kl. 18.30 er der velsmagende mad fra Ellegaards Landkøkken – Hejls-

mindegryde med kartofler (kr. 100,- kr pr person, dog kun mod forudbe-

stilling – gerne samtidig med billetterne).    

 

Mandag den 4. marts 2019 kl 20: Kieran Goss – entré 

kr. 150,-   

Det rygtes åbenbart blandt musikerne, at vi har verdens bedste publi-

kum. Kieran Goss har hørt om os fra bl. a. Eleanor Shanley, og rettede 

derfor henvendelse til os for godt et år siden. Hans musik lyder, som no-
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get der vil falde i god smag hos os alle, og vi glæder os til at præsentere 

ham, som et af de første steder han spiller i Danmark.    

Kl. 18.30 er der velsmagende mad fra Ellegaards Landkøkken – kylling i 

karry med ris (kr. 100,- kr pr person, dog kun mod forudbestilling – gerne 

samtidig med billetterne).    

Vi vil gerne lave ”gavekort”, hvis du vil glæde nogen med en god 

oplevelse.   

Vi tager forbehold for evt. ændringer i programmet.    

RESERVATION  

folkihejlsminde@gmail.com  

eller   

tlf. 4078 4994 Ingelise eller Uffe  

  

Alle arrangementerne foregår i Hejlsminde Forsamlingshus, Havnevej 1, 

Hejlsminde.   
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Kreative Aftener       Birthe Dixen  

Velkommen til Kreative  

Aftner i Fjelstrup!  

Kig ind og se hvad vi laver! 

 

Hvor?  Fjelstrup SFO 

Hvornår? Kl. 17.00 til 20.00 

Hvem? Alle voksne og børn fra 2. klasse i følgeskab med en voksen. 

Pris?  Det koster 50 kr at være med og i prisen er inkluderet hot

  dogs og frugt samt kaffe eller the. Alle materialer kan købes 

  af mig. 

SÆT KRYDS I KALENDEREN: 

Tirsdag 5 februar:  Maleri, tryk på bluser, kort og "Pouring“ 

Torsdag 28 marts:  Maleri "Pouring", tryk på bluser og kort. 

 

Tilmelding til Birthe på tlf.: 3029 5793 
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Sillerup Mølle          Willy Freese 

 

JULEBAGEDAG 

På Sillerup 
Mølle 

Søndag den 

9. december 
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Gymnastik             Line Gaj Nielsen   

  
 

Vi er kommet rigtig godt fra sæsonstart, -det er skønt at se så mange børn, 

unge og voksne der har lysten til at bevæge sig.  

Nye hold på programmet 

Vi har i år startet flere nye hold op og så har vi lagt tøserne og fedtmulerne 

sammen, da det desværre pt. er nogen meget små årgange, og dermed har 

vi opnået et stort hold på omkring 20 gymnaster.    

Af nye hold finder vi bl.a. TurboMix, som er 

vores nye satsning til de store gymnaster der 

vil noget mere med deres gymnastik. På Tur-

boMix bliver der trænet ihærdigt på at blive 

endnu bedre, holdet er for piger og drenge fra 

7.kl. med viljen til gymnastik og med hele 3 

instruktører er der sikkerhed for at vi giver 

gymnasterne den bedst mulige træning. 
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Floorball for kvinder 

Vi har også startet Floorball for kvinder op.  

Hver tirsdag aften hygger, sveder og griner 15 kvinder med hinanden 

imens de kæmper om sejren. Efterfølgende er der aflagt tid til “3. halv-

leg”. Der er stadig plads til flere, hvis nogen har lyst og husk vi griner ikke 

af hinanden men med hinanden. Alle er velkommen blot de er kvinder og 

over 18 år ;-) 

Dans for børn 

Sidste år startede vi dans op for de små, i år har Sofie som er lokal her fra 

Fjelstrup overtaget dansetræningen og her har hun fået godt fat i de store 

piger. Dans 1 som var for de små (0.-3. klasse) har vi desværre måtte 

nedlægge pga. for få deltager. Men pigerne på dans 2, danser hver tors-

dag kl. 18.00 i forsamlingshuset. 

Kig på hjemmeside og se alle de mange muligheder 

Vi har mange flere hold som f.eks. forælder-barn 
gymnastik til motionsdamer og herregymnastik, kig 
på vores hjemmeside fga.fjelstrup.dk for hele pro-
grammet og følg gerne vores  

Facebook-side :     

Fjelstrup Gymnastik Afdeling.  

 



December • Januar •  Februar 2018/19  
 31 

 

Vigtige datoer til kalenderen, sæt kryds: 

Uge 52 og uge 1:  Juleferie  

Onsdag 30. Jan. 2019:   Generalforsamling kl.19.30 i Klublokalet   
    og indvielse af vores nye fane!     

Uge 7:     Vinterferie 

Fredag d. 22. Feb.:   Fjelstrup Mix By Night hvor Fjolletroldene,  
    tøserne & Fedtmulerne, PowerMix Tur  
    boMix, træner opvisninger. Fra 1. klasse er  
    det med overnatning i forsamlingshuset.   
    Det plejer at være et rigtig hyggeligt ar  
    rangement.  

Lørdag d. 9. marts:  Opvisning i Haderslev. Deltager: Fjelstrup  
    Mix. 

Lørdag d. 16. marts:  Opvisning i Fjelstrup Hallen. Indmarch kl.  
    11.00 
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Fjelstrup Skole                          Lisbeth Huss Malmvig 

På skolen har der været mange spændende oplevelser siden sidste udgave af Æ Lokalblad: 

Skolens nye værdi-ord 

Fællesskab – fordybelse – glæde 

I uge 33 arbejdede alle klasser med skolens nye værdiord. Der blev snak-

ket om ordenes betydning, der blev pyntet op 

på gange og i klasserne i forhold til børnenes 

fortolkninger. 0F fortsatte arbejdet med værdi-

erne i et samarbejde med 0. klasserne, hvor 

der blev leget, snakket og fremstillet “karrusel-

kasser”, som blev malet og pyntet med billeder 

af alle børn. Projektet blev afsluttet til en of-

fentlig reception på biblioteket i Haderslev, 

hvor kasserne nu er udstillet. 
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Stjerneuge i uge 41: Det brede Sundhedsbegreb 

I uge 41 havde vi stjerneuge med overskriften “Det brede sundhedsbegreb”. 

Her snakkede vi om at sundhed er meget mere end bare det at spise sundt 

og dyrke motion - også den mentale side af sundhed har stor betydning for 

vores velvære. Der var værksteder med børneyoga, aktivitetsbaner med 

samarbejde, teambuildings øvelser, zen i naturen, æd og forbrænd, boldspil 
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for børn der ikke normalt går til sport - og midt på dagen var der mindful-

ness for alle i gymnastiksalen. Ugen blev afsluttet i det flotteste solskins-

vejr, da vi alle deltog i det traditionsrige motionsløb. 

.....Vi slagter en høne..................! 

1F har sammen med Jens slagtet en gammel høne. Det var både lidt farligt, 

men også meget spændende at se øksen falde, men alle klarede det rigtig 

godt. Efterfølgende blev fjerene pillet af og hønen parteret, og der blev un-

dervist i hønens indre organer og funktio-

ner.   

2F og 3F har haft matematik-fagdag i Ha-

derslev Domkirke, hvor emnet var mønstre. 

Kirken er et rigtig godt sted at finde sym-

metri, spejlinger mm. 

Vikingemuseet i Hedeby 

4F har været i Vikingemuseet Hedeby i Tyskland. Turen kom i stand via in-

terreg. Deutschland-Danmark, som er et samarbejde mellem Sønderjylland 

og Slesvig. Børnene fik en rigtig god oplevelse, og 

der blev købt mange spændende vikingeting i mu-

seets souvenirbutik. 

Lejrskole på Bornholm 

5/6F har sammen med 6. klasserne fra Favrdal 

været på lejrskole på Bornholm. Turen blev forbe-

redt hjemmefra, og børn og voksne drog forvent-

ningsfulde mod øst. Mange seværdigheder blev 

besøgt på øen og der var god tid til hygge, is spis-

ning og indkøb.  

Efterfølgende blev turen bearbejdet ved at lave en 

fremlæggelse for forældrene ud fra elevernes eg-

ne billeder.   
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Formiddagsidræt          Frede Jørgensen       

Favre nye verden:  Teknologi og programmering på skoleskemaet i 

Fjelstrup 

Lederne på skolen har været til Skoleledernes Årsmøde i Odense, hvor 1700 

ledere var samlet om overskriften “Teknologi”. Undervisningsministeriet 

barsler nemlig med et nyt fag, som hedder teknologiforståelse, hvor det 

handler om at gøre børn mere bevidste om “indmaden” i elektroniske pro-

dukter.  

Børnene er super gode til at bruge elektronik, men hvordan laver man 

egentlig de programmer, som vi bruger?  

Hvordan koder man f.eks.?  

4F og Bue er med i et projekt Ultra:bit, som er lanceret af DR i et samar-

bejde med Center For Undervisningsmidler. Alle elever har fået en plade (en 

mikro-computer), som kan programmeres ved hjælp af simple koder. F.eks. 

kan eleverne få den til at skrive deres eget navn med elektroniske bogsta-

ver.  

Det er spændende og motiverende undervisning og et lille skridt mere ind i 

den favre nye elektroniske verden.  

 
 
 
 
 

 

Så er vi igang igen efter sommerferien og vi er ca.20 der møder næsten 

op hver gang.  

Der er stadig plads til flere, så alle der kunne tænke sig at være med, er 

meget velkommen. 

 

Vi holder juleafslutning den 13. december og begynder igen den 3. januar. 

 

Rigtig god jul til alle 
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Rosenvang Lokalcenter     Margit Rasmussen 

Centerbestyrelsens  

formiddagshygge.         

Vi mødes kl. 9.30 til kaffe og ½ rundstykke m 

ost. Derefter er der foredrag, video eller under-

holdning. Kl. 11.30 spiser vi middag fra Segge-

lund Cafeteria. Pris for deltagelse er 80 kr, men det er også muligt at del-

tage uden middagsmad – kun kaffe m rundstykke og foredrag til 20 kr. 

Tilmelding nødvendig til Margit 21845177 eller  

margit.rasmussen@hotmail.com 

Efterlønnere og pensionister +60 år er meget velkommen. 

Bemærk venligst: 

På grund af for få P-pladser på parkeringspladsen ved Rosenvang centeret 

– er der lavet en aftale med hus- ejerne på Avnøvej om at man må parke-

re på fortovet, hvor der er grus. Det er tilladt at køre ind og ” læsse af”. 

Husk: - at respektere skiltene ved renovationen. 

 

Siden sidst   

August: Vi havde det fineste sommervejr til Heldagsturen til Fyn med 

middag på Tobakshuset i Assens og på Krengerup Gods, så vi Hørvævs-

museet og Volvo museet. 

September: Fødselsdagsfest, med Bakkesangerinderne fra Kolding.  

Oktober: Et fantastisk besøg af Tove Udsholt, Gilleleje, hvor hun fortalte 

om ”Det gemte barn” Hvordan, det var at blive overladt til en fremmed 

familie, medens hendes mor måtte flygte til Sverige.  Aftalen med Tove 

om den 10. oktober, havde jeg fået, den 20. jan. 2018. At det blev et me-

get aktuelt emne, havde jeg ikke regnet med. Den 11. oktober var det 75 

år siden jødernes flugt til Sverige, blev mindet. Tove skulle den dag for-

tælle sin historie i Gilleleje kirke og deltage i Synagogen` minde højtide-

lighed. 

I Tv` lørdags program, så jeg at der skulle komme en udsendelse om” De 

glemte børn”. Bl.a. var Tove en af dem, som fortalte. Det var en rigtig 

god udsendelse, hvor vi så billeder fra hendes barndom. Hvis nogen har 

lyst til at se udsendelsen, har jeg taget den op og viser den gerne. 

mailto:margit.rasmussen@hotmail.com
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Program 

Onsdag, den 12.december Kl. 9.30: Henriette Öberg: Sognepræst ved Mol-

trup/Bjerning kirker. Hun fortæller om sit livsforløb bl.a. 16 år i Sverige, hvoraf 

14 år, som præst.  Aflevering af valgte sange, vi sjælden synger. Sangene syn-

ges på generalforsamlingen, den 16. jan.                                          

Onsdag, den 16. januar: Generalforsamling. Valgte sange synges, der er også 

en lille quiz og evt. en video fra Vagns arkiv. 

Onsdag, den 13. februar: Karin og Kisser Hørlyck: Fortæller og viser billeder 

fra deres oplevelser, da de vandrede på den berømte EI CAMINOEN i Spanien. 

Onsdag, den 13. marts: Agnes Svendsen og Jes Ratzer:  Viser billeder og for-

tæller ”Den glemte historie om Skrydstrup” og den store indflydelse, som 2. Ver-

denskrig fik - på grund af tyskernes anlæg af flyvepladsen.  Skrydstrup og nær-

meste omegn oplevede bl.a. tvangsforflytning og flygtningelejre. 
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Nødbehandlerbilens Støttegruppe Marie Jessen 

Det har været et travlt, men godt år for Fjelstrup Nødbehand-

lerbil!  

Der er blevet afholdt en række arrangementer, som har været 

afholdt med stor succes grundet jeres fantastiske opbakning. 

Der har været afholdt 4 fællesspisninger, juletræsindsamling, 

bankospil, deltagelse til markedsdag, pølsesalg til byfest og 

hundeudstilling, Sankthans i samarbejde med KFUM Spejderne, UGLY-fest, 

indsamling og damefrokost. Vi sætter utrolig stor pris på jeres støtte til vo-

res arrangementer – det er jer der holder bilen kørende 

I 2018 er der indgået et tættere samarbejde med region syd, som betyder 

at alle vores nødbehandler har været på kursus gennem regionen. 

Bilen har ca. 2 udrykninger i ugen, og bliver brugt både i Fjelstrup og om-

egn. Men den bliver også kaldt længere væk til fx Haderslev midtby, hvis 

det fra alarmcentralen vurderes, at ambulancen er for langt væk, og at vi 

kan gøre en forskel i situationen. Vores gamle nødbehandlerbil, som vi over-

tog fra Sommersted tilbage i 2011, er blevet skiftet ud her i 2018. Vi har 

købt en Mercedes-Benz, der tidligere har været brugt som lægebil på Sjæl-

land.  

Den nye bil blev sat i drift lørdag d. 3. november, så nu skulle vi være rigtig 

godt kørende i de næste mange år. Der blev afholdt åbent hus-arrangement 

på brandstationen d. 25. november. Her var der mulighed for at komme og 

se den nye bil, samt få en snak med nødbehandlerne omkring deres arbejde 

som frivillige nødbehandlere.  

Fjelstrup nødbehandler gruppe og støttegruppen vil gerne takke jer for støt-

ten i 2018. Både borgerne i og omkring Fjelstrup, men også alle vores spon-

sorer, der støtter os hver gang vi banker på.  

Vi glæder os til at se hvad år 2019 byder på.  

Vi ønsker jer en god jul og et godt nytår! 
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Fjelstrup Spejderne                       Jeanette 

Vi er nu rigtig godt igang med spejderåret, vi har fra i år valgt 

at bæverne og de store spejdere er til spejder på samme tid 

grundet leder mangel.  

Men det fungerer heldigvis rigtig godt 

 

Efterårsaktiviteter 

Vi har i efteråret arbejdet med knob, og er 

begyndt at arbejde med raftebygning. Og vi 

har snakket og øvet håndtering af knive med 

bæverne, sådan at vi stille og rolig arbejder 

hen i mod at de kan få et knivbevis. 

I oktober har vi arbejdet med lygter på for-

skellige vis. I november står den på jul for 

spejderne…. Julepynt, juledekorationer og 

julesalg, og vi slutter efterårs sæsonen af 

med pakkeleg og tombola på brandstationen. 

  

 

Vi fik malet vort spejderhus 

Vi har desuden fået malet vores 

spejderhus udvendig og vi synes 

det er blevet rigtig fint, takket 

være sponsorater og forælde-

hjælp.  

 

STOR TAK for det!  

 

 

Er du vore ny leder eller hjælper? 

Vi søger meget efter en ny leder og en ny hjælper, så sidder du inde med 

spejdererfaring eller blot lysten til at give vores spejdere oplevelser så hen-

vend dig gerne til Line på telefon 21278184. 
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Krukker og urtepotteskjulere 

Tak til alle som har hjulpet os med div. 

krukker/ urtepotteskjuler her op til vores 

julesalg. Og når nu julen er ovre og står 

du med ekstra krukker /urtepotteskjuler 

fra årets dekorationer som blot er i over-

skud, tager vi meget gerne i mod dem 

(igen). 

 

 

Vinterpausen 

Vi holder vinterpause fra december til 

februar og starter igen d. 27/2 med fa-

stelavnsfest og generalforsamling. 
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Sti-gruppen            Maryanne Mortensen 

Byen har ved et borgermøde i efteråret 2017 valgt at der skulle laves et 

stisystem i sognet til gavn for borgerne. Der blev nedsat en gruppe, som 

har arbejdet med opgaven i over et år.  

Opgaven var nu ikke helt uden bump på stien.  

Bridge over troubled water 

 

Bølgerne var på et tidspunkt lidt høje, til trods for at der næsten ingen vand 

var i bækken.  

Men nu løber bækken heldigvis igen som den plejer. 

 

Der blev rejst en bro over bækken på menighedsrådets mark bagved Præ-

stegården, som skulle forbinde stien mellem stadion, skolen, børnehaven og 

den skønne lille sø (Provas´ opsamlings sø af regnvand) i Fjelstrup. Des-

værre var der ikke mange der nåede at se broen og benytte den, før vi måt-

te tage den ned igen.  

Udfordringer har der været, men vi får nu en bynær sti! 
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Mange har ønsket at bidrage til stien, og det er vi glade for.  

Skolen og børnehaven vil gerne planlægge undervisning og emneuger til at 

hjælpe med at udarbejde børnekunst ved stien. Nogle ældre vil gerne hæk-

le/strikke noget dekoration. Dagplejen vil gerne se den søde trold, som sid-

der på stien og venter på, at nogen skriver sjove ord i den lille bog eller 

bytter en lille ting.   

Broen er nu flyttet. Med stor hjælp fra de velvillige beboere fra Præstevæn-

get, fik vi broen sat op for enden af Præstevænget. Tak for jeres engage-

ment! Snart kommer der borde og bænke fra Produktionsskolen. 

Der er anlagt et picnicområde med beplantning ved søen. 

Vi har nye planer, bl.a. stier langs vores kyst, så er der andre der har lyst til 

at hjælpe, kontakt os, -alle er velkommen. Læs mere om Æ Sinne sti og 

kystprojektet andet steds her i bladet. 

Beboerne fra Præstevænget var ivrige medhjælpere da broen skulle stilles op for enden af vejen. 
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Vi overdrager nu den “GULE STI” til Fjelstrups borger:  

- kom ud og nyd naturen! 

Vores projekt i Fjelstrup er naturligvis baseret på frivillige kræfter og kost-

bar fritid, ligesom mange andre    

Det har ikke været helt nemt at lave denne sti, så vi har et lille opråb som 

frivillige i Fjelstrup: 

Vi håber på god kommunikation og villighed for kommende projekter i Fjel-

strup.  

Vi har alle brug for hinandens samarbejde, åbenhed og respekt.  

Med venlig hilsen Sti-gruppen. 
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Fodbold                    Peter Marek 

 

Tak 
 
Da jeg efter mange år som fodboldtræner har valgt at 

stoppe i år, vil jeg gerne takke for det gode samarbej-

de med alle de unge mennesker og deres forældre 

Som jeg har haft med at gøre i alle de år jeg har væ-

ret træner, det blev til 15 år som træner, det har været spændene at 

kunne følge de unge. 

Mennesker i deres udvikling fra, børn til teenager og videre ud i livet. 

Også en stor tak til bestyrelsen for den fine afskedsgave, jeg fik ved den 

sidste gang til træning. 

Jeg fortsætter som bane op kridter, så det kan være vi ses på fodboldba-

nerne ved hallen i fremtiden. 
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Fjelstrup Nødbehandlerbil                         Michael Hansen 

Udvidede kompetencer og ny nødbehandlerbil sikrer større tryg-

hed blandt borgerne i Fjelstrup og omegn. 

Borgerne i Fjelstrup og omegn kan nu føle sig endnu mere trygge ved at 

have en lokal akutenhed med nødbehandlere klar til at rykke ud fra den 

lokale brandstation med øjeblikkelig hjælp døgnet rundt. 

 

Nye kompetencer trådte i kraft i weekenden 

Regionen Syddanmarks præhospitale sektion har nemlig ud udvist den 

store anerkendelse og respekt for det nødbehandlerne i Fjelstrup hidtil har 

ydet ved at udvide deres kompetencer på sygdomsområdet. betydeligt.   

Ud over det de allerede hidtil har måttet hjælpe med, når det handler om 

hurtig indgriben ved livstruende akut sygdom eller ved ulykker, så må de 

nu også medicinsk førstebehandle ved flere sygdomme - eksempelvis suk-

kersygepatienter og allergier, der rammes af livstruende tilfælde. 

De nye kompetencer for nødbehandlerne trådte i kraft søndag den 2. sep-

tember. Fra det tidspunkt, hvor nødbehandlerne havde afsluttet et kursus 

under ledelse af en paramediciner fra Ambulance Syd i brugen af de nye 

udvidede behandlingsformer. 

Hidtil har nødbehandlerne i Fjelstrup måttet yde førstehjælp indtil ambu-

lancen og eventuelt lægebil kom frem ved hjerteproblemer - herunder 

hjertestop, standse blødninger, lægger halskrave.  

Nu må de altså også medicinsk behandle med epipen, glukose og hjerte-

magnyl. 

 

FJELSTRUP NØDBEHANDLER 

På to fronter er nødbehandler-
teamet i Fjelstrup blevet styrket: 
 
1. Ny nødbehandlerbil 
2. Øget kompetence 

Formand Finn Schmidt og næst-
formand Michael Hansen her fo-
tograferet med den nye bil 
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Fællesspisning 

Nødbehandlerne i Fjelstrup er yderst populære blandt borgerne. Især når 

det kommer til fællesspisning i forsamlingshuset samt div. arrangementer 

som Støttegruppen i Fjelstrup Nødbehandlerbil står for at arrangere. 

Nødbehandlerordningen er unik 

Nødbehandler-ordningen i Fjelstrup er unik. Der rykkes ud med akutenhe-

den samtidig med der via 112 tilkaldes ambulance, men på grund af relativt 

korte afstande i lokalområdet er nødbehandlerne meget hurtigt fremme med 

hjælpen. Ambulancen kommer nemlig typisk kommer fra Haderslev eller 

Kolding. 

 

Og netop nødbehandlernes hurtig indsats har reddet liv – også her 2018! 

I alt har der i indeværende år allerede været bud efter dem   

mere end 70 gange. 
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Mandagsklubben                Annette Jacob  

Afholdes på Lokalcenteret Rosenvang hver mandag kl. 

14.  

Mandagsklubben er en senior klub for alle +60-årige. 

Program 

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

holdning, sang, udflugter og modeopvisning. I december måned holder vi 

julehygge og julefrokost. 

Priser 

Pris på kaffe og kage til foredrag og underholdning er 20 kr. og til hygge 5 

kr.  

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

Kontakt 

Formand Annette Jacob.        23 23 58 22 

Næstformand Ulla Lorensen 23 64 38 87 

 

Bemærk: På grund af for få pladser på parkeringspladsen ved Rosenvang-

centeret. Er der lavet aftale om at parkere på Avnøvej, på siden uden for-

tov, hvor der er grus. Det er tilladt at køre ind og ”læsse af”. Husk at re-

spektere skiltene ved renovationen. 

Program resten af efteråret 2018 

 26 nov. kl. 14.  Julebanko. Der kan vindes 10 juledekorationer og pen 

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

   Tilmelding til julefrokost. Pris 100kr. Som betales ved  

   tilmeldingen. 

29 nov. kl. 14.  Julesang i kirken med vores præst Susanne. Efter 1 ti 

   mes tid går vi over på Rosenvang centeret og drikker  

   kaffe og spiser kagedame. Kaffe og kage 20 kr. 

 

 3 dec. kl. 14.  Julehygge med gløgg og æbleskiver. Der vil blive vist  

   en julefilm, og Jeppe Arild Jensen og hans blæseorkester 

   kommer og spiller nogle julemelodier for os. Kaffe og  

   kage 20kr. 
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10 dec. kl. 12.   Julefrokost, Amerikansk lotteri og let underhning. 

    Pris 100kr. 

 

Juleferie  

Program efter nytår 2019 

 

7 jan. kl. 14.    Hygge. Kaffe 5kr. Tilmelding til Historicum i  

    Christiansfeld. 

14 jan. kl. 14   ”Hvornår var det nu det var”. Paul Jacob har  

    igen i  år fundet årstal, som skal gættes.  

    Kaffe og kage 20kr. 

21 jan. kl. 14.   Banko. 1 kort 10kr. 6 kort 50kr. Gratis kaffe. 

28 jan. kl. 14.   Besøg hos Historicum i Christiansfeld. Vi kører i 

    egne biler til Christiansfeld, hvor vi skal besøge  

    Historicum, som igen er kommet til Christiansfeld. 

    Vi vil få et kig bag kulisserne, og høre om produkti

    on, formidling og samarbejde med DR, museer,  

    håndværker og kunstnere. 

    Kaffe og kage 20kr., som vil blive serveret i  

    Historicum. 

4 feb. kl. 14.   Sang eftermiddag sammen med Grethe Bosack. 

    Hun vil synge, spille og fortælle en historie. Kaffe 

    og kage 20kr. 

11 feb. kl. 14.   Hygge. Kaffe 5kr. 

18 feb. kl. 14.   ”Mit liv sammen med vagabonderne”. Carla  

    Oksborg fra Ribe kommer og holder foredrag. Kaffe 

    og kage 20kr. 

25 feb. kl. 14.   Banko. 1 kort 10kr. 6 kort 50kr. Gratis kaffe. 

4 marts kl. 14.   Hygge. Kaffe 5kr. Tilmelding til Ældre Caberet. 
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Lokalhistorisk Arkiv            Anne Marie Jacobsen 

Året 2018 vil med sikkerhed blive husket for denfan-

tastiske sommer, vi fik lov til at opleve. Og oveni det 

hele viste efteråret sig også fra sin allerbedste side 

tidligere ville man nok have kaldt det Indian Summer, 

men her fik vi et helt nyt ord: Løvfaldssommer. Og 

inden man så sig om, var det blevet november og tid til at skrive et ind-

læg til Æ lokalblad.  

 

Generalforsamling 

Solhverv er også i sigte, lyset vender tilbage, og så er det på tide at tæn-

ke på Arkivets mødeaften/ generalforsamling så MØD OP på   

Rosenvang tirsdag den 29. januar Kl. 19.00 

 

Fondspenge og nye medarbejdere i arkivet 

Til den tid vil vi også vide, om vi har været så heldige at komme i betragt-

ning til at modtage fondspenge til vort arbejde, som vi bl.a. havde tænkt 

os at bruge til efteruddannelse. Som tidligere nævnt har vi fået flere nye 

hænder til arbejdet i arkivet, det har været et inspirerende pust til os, der 

har været med i mange år, de møder op med friske kræfter og højt humør 

– og der bliver grinet rigtig meget! Dejligt! For øjeblikket er to af vore 

medarbejdere i gang med en arkivleder-uddannelse, og resten af persona-

let er i gang med et opfriskningskursus i arkivalie- og billedhåndtering på 

Historisk Arkiv i Haderslev.Herman Putz’s barndoms- og ungdomser-

indringer 

Vi er jo i gang med at gengive Hermann Putz’s barndoms- og ungdomser-

indringer som en føljeton og håber, at mange har fornøjelse af at dukke 

ned i en tidslomme, når han fortæller: 

… ”Så vil jeg igen fortælle lidt om skolen, den allerførste morgen med den 

nye lærer, var der strålende solskin og vinduerne i skolestuen stod åben, 

og så sang vi ”I al sin glans nu stråler solen” og de ku høres helt ned til 

Abildgård og Peter Wiuff. Han ku’ sandelig synge vores nye lærer.  

Mig og Knud H. sad på de øverste pladser, helt op til katederet, og jeg fik 

til opgave at gå hen til lærerens reol og finde de bøger, han sku’ bruge i 

den kommende time, og lægge dem på hans kateder, hvilke bøger frem-

gik af skoleskemaet. Han var en meget dygtig lærer og vi lærte rigtig 

mange ting, men han forlangte også medet af os, og til tider gav han lus-

singer og brugte spanskrøret. Jeg kan huske, at Knud Hansen fik ”en Wals 

på gulvet”, og det foregik ved, at læreren tog Knuds venstre hånd med sin 

venstre hånd og i den højre havde han spanskrøret, som han pryglede løs 

med på Knuds bagdel, samtidig at Knud rendte i rundkreds, bagefter hæ-

vede Knuds bagdel, at den næsten ikke ku være i bukserne, ja der skete 

meget i skoletiden. En dag fik skolen besøg af inspektøren, og han var 

klædt i plusfours og sportsstrømper, tykhovedet og rigelig godt i stand, så 
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jeg syntes han lignede en gal buldog, han spurgte om forskellige ting, og 

der var rigtig mange, der rakte fingrene op, og pludselig skulle August Free-

se fortælle om David og Goliat, og det havde han ikke helt styr på, så det 

kom til at lyde sådan: David kom frem mod Goliat som sagde ”Hvad vil du 

her, dit lille ”skrævl”, og jeg kom sådan til at grine, at inspektøren blev sur 

på mig, og spurgte mig ikke mere resten af hans besøg. 

Så en dag blev Vadhuset sat til salg, og det købte far så, som kautionist 

havde han Wilhelm Freese og Frederik Thomsen, og de lå også udbetalin-

gen, jeg ved ikke, hvor meget det var, men uden dem, ku han ikke have 

købt det. Huset  kostede 2800 kr., og der var et 60-årige lån, der skulle af-

drages med 39 kr. halvårlig. I den ene ende af huset var der lidt stald, så 

der var ikke så meget plads til beboelse. Det varede ikke lang tid, før far tog 

hammeren, og bankede stalden ned, den var muret op i ler, og stod på 

kampesten. Så fik han fat i en ung mand, der var murerlærling hos Hage-

dorn, han hed Peter Smidt og var søn af posten. Tømmer arbejdet blev la-

vet af Aksel Thomsen, som ejede Fjelstrup Cafe og var udlært tømrer. Det 

gav en dejlig stue og et værelse til rimelige penge, som blev betalt kontant. 

Mor og far var gode til at spare op, selv om pengene var meget små. Med 

årene fik han hele murværket fornyet, fik nye vinduer og døre, byggede en 

grisestald og hønsehus, derefter vaskerum og et stort brændeskur, og det 

var alt sammen muret op, det sidste byggede han selv i træ og med bliktag, 

det var en stald til en kvie. Til huset hørte 2800 m2 jord, og i forlængelse af 

haven lå et stykke jord, som ejedes af gårdejer Jes Hansen i Fjelstrup og 

det pagtede far for 25 kr. pr. år. I Vadhuset var der en vandhane, hvor vi fik 

vand, det kom fra et kvæld på Peter Holms mark, der var lagt rør derfra og 

så ind i Vadhuset til bryggerset, men det var ikke helt godt, for når rørene 

var ved at stoppe, satte vandet op på marken, og så kom P. Holm, og far 

måtte grave rørene op og rense dem, somme tider måtte han skrue vand-

hanen af, og der ku så sidde en lille frø eller salamander. Så købte far nogle 

brøndrør hos Hagedorn og en søndag gik far og Villy i gang med at grave 

brønd, da de kom et stykke ned, var der kun plads til en, så Villy gravede 

og kom jorden op i en spand, som far hejste op og tømte, og så ned til Villy 

med den igen, det var langsommeligt arbejde, men pludselig bulede brønd-

bunden op og revnede og så kom der vand. Far skyndte sig at få stigen ned 

til Villy, så han ku komme op. Så kom dækslet på og en håndpumpe ned, så 

vi fik det dejlige kolde og rene vand. Brønden var ikke mere end 3½ m. 

dyb, og selv de tørreste somre løb den ikke tør, så far og Villy må ha ramt 

en vandåre, men det var gdr. Peter Jensen fra Sillerup, der havde anvist 

stedet, for han ku vise, hvor der var vand ved hjælp af en pilekvist. I 

Vadhuset var der ikke strøm, så da far sku ha en radio, blev det med et 

stort batteri (Anodebatteri) det ku holde et halvt år, men sku osse være en 

akkumulator, men den sku lades op engang om måneden, men for at de 

tider holdt, blev der kun hørt presse og lidt musik om søndagen. Far og mor 

brugte megen tid med at få haven anlagt, og om efteråret gravede han vil-

de æbletræer op, de stod i hegnene imellem bøndernes marker, og dem 

plantede han så i haven, og da det blev forår sendte han bud efter Poul Boi-
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sen fra Keldet, som havde et af husmandsstederne, og i noget af jorden 

havde han en lille frugtplantage, så han kom og havde forskellige æblesor-

ter kviste med, som han podede på de vilde æbletræer. Podningen sku væ-

re tæt, og den blev afsluttet med at der blev penslet harpiks på pode ste-

det, det havde han i en lille spand, som jeg løb ind til mor med, der varme-

de den på komfuret, når det så var flydende løb jeg ud til Poul, som smurte 

det på pode stedet. Så podede han flere og jeg varmede den lille spand inde 

hos mor, og sådan gik det, til han var færdig. Jeg kan ikke huske, hvad han 

skulle ha for det, men sikkert ikke ret meget, for den gang var folk gode til 

at hjælpe hinanden, uden der sku være penge imellem, jo og så gav han 

også mig en skilling, for at ha hjulpet ham. I løbet af få år havde vi rigtig 

mange slags æbler, og alle podningerne var lykkedes. Senere købte far kir-

sebær, blommer og pæretræer og forskellige slags. Desuden havde han 

masser af hindbær, solbær, ribs og stikkelsbær og et rosinblommetræ og et 

par ægte hasselnødderbuske, og så stod der et stort pæretræ da vi købte 

huset, det var Conferance og det bar rigtig mange pærer hvert 2. år. Nu 

kan jeg lige så godt fortsætte med, hvad der mere blev dyrket i haven: det 

var løg, hvidløg, topløg, dild, kruspersille, persillerødder, gulerødder, pasti-

nak, rødbeder, agurker, lave bønner, stangbønner, ærter, porrer, far havde 

gravet et stykke af engen og der dyrkede han selleri og det blev nogle fan-

tastiske knolde, osse græskar dyrkede han der, en vejede 60 pund og 2 der 

vejede hver 50 pund, og det var de almindelige grønne syltegræskar, i dag 

får de jo frø fra udlandet, og de græskar vejer jo flere hundrede kilo…  -

fortsættes-. 

Sparsommelighed, opfindsomhed og flid kunne stå som overskriften til Her-

mann Putz’s beretning – her kunne vi vist alle lære noget i dag. 

 

Mød os hver den første mandag i måneden 

Vi kan som sædvanlig træffes på arkivet den første mandag hver måned kl. 

10-12, eller efter aftale på tlf. 24475275. 

 

Støt Lokalhistorisk Arkiv 

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, det er mu-

ligt at indsætte beløb på arkivets konto:   

Reg. nr. 1551 konto 445 220 977 2. 
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Æ’ Lokalblad udkommer 4 gang årligt, i marts, juni, september og december. 

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, op-

sætning og distribution foregår udelukkende ved hjælp af frivillig 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 computer, 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 

velvillige lokale annoncører, -derfor:  

 

STØT DET LOKALE ERHVERVSLIV – DE STØTTER OS!  

 

Deadline for indlæg til næste udgave af Æ’ Lokalblad:  10. Februar 2019 

Bladet udkommer:       1. Marts 2019  
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