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Leder                Svend Christensen 

Vagn var en ildsjæl udenfor kategori 

Heldigvis findes der i dagens Fjelstrup rigtig mange ildsjæle, for det er dem 

der får lokalsamfundet til at fungere og blomstre. 

En sjælden gang imellem dukker der en ildsjæl op, som kan og vil lidt mere 

end andre, og som formår at omsætte sin ildhu til handling, der har stor 

indvirkning på lokalsamfundet: 

En sådan ildsjæl var Vagn, -helt udenfor kategori. 

Næstefter Sønderjyllandshallen i Åbenrå, er Fjelstrup den ældste hal i Søn-

derjylland og Vagn var en af frontkæmperne, der formåede at gøre denne 

vision til virkelighed i 1966. Baggrunden for dette var at Fjelstrup havde 

spillet sig op i 2. division i håndbold, og som de fleste sikkert ved, var netop 

håndbold  

Vagns store passion. 

Den 3. marts døde Vagn Rasmussen og den 10. marts blev han mindet i Fjelstrup Hallen, 
hvor omkring 300 mennesker deltog i en stor mindehøjtidelighed.  

”Du dør først endegyldigt, 

den dag ingen mere husker  

hvem du var.” 

 

Filminstruktør Erik Clausen 
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Håndbolden 

Året efter hallens indvielse blev Vagn halbestyrer og han bestyrede derefter 

hallen i næsten 30 år.  

Gennem disse mange år gjorde han et enestående arbejde for ungdoms-

idrætten i Fjelstrup, hvor han var håndboldtræner for et utal af årgange og 

hold, som det i dag er svært at sætte tal på. 

Men han nøjedes ikke kun med at træne holdene, han arrangerede også et 

mange årlige håndboldture for de mange ungdoms- og seniorhold, der 

bragte mange Fjelstruppere rundt i hele Europa, ja, sågar også til fjerne 

steder som Israel og Gambia i Vestafrika. Men hvad er et godt hold uden 

en slagsang?  

Selvfølgelig, -dem producerede Vagn også på samlebånd! 

Det fællesskab, der blev skabt på baggrund af idrætten, sangene og turene 

var helt unikt, -det er lige netop kombinationen disse livsbekræftende in-

gredienser, som både er fællesskabets magiske bindemiddel.  

Foruden at være er magisk bindemiddel, er det også næringsmidlet, der får 

et lokalsamfund til at blomstre og udvikle sig. 

 

Lokalhistorien 

Vagn har sin egen lokalhistoriske samling. Ikke blot diverse effekter samlet 

ind i lokalområdet, men et stort lokalhistorisk materiale, han selv skabte 

med sin båndoptager, da han tog ud i lokalområdet og interviewede en 

lang række ældre borgere. Så på hylderne hjemme hos Margit og Vagn, 

står der en uvurderlig skat bestående af flere hundrede bånd med inter-

view, hvor man kan få førstehåndsberetninger om livet i og omkring Fjel-

strup helt tilbage til slutningen af 1800-tallet. 

Min fars gamle ”onkel Peter” flyttede i begyndelsen af 1970’erne ind på 

Rosenvang da det endnu var et alderdomshjem. Her besøgte min bror og 

jeg ham ofte og lyttede til hans fortællinger fra barndommen og hans del-

tagelse i 1. verdenskrig og senere fransk fangenskab. Efter at onkel Peter 

døde, fik jeg at vide at Vagn havde lavet båndoptagelse med ham og fik en 

kopi af dette bånd, som jo i dag er et klenodie i vor families historik. 

 

Fortælleren og forfatteren 

Han var fra naturens hånd udstyret med en usædvanlig god hukommelse 

og kendetegnende var, at han kunne huske små detaljer, som han evnede 
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på levende vis at indsætte i sine fortællinger og mange foredrag. Han blev 

en skattet og efterspurgt foredragsholder, hvor særkendet var, at alt blev 

fortalt på ”Synnejysk”, -i øvrigt var han også et særdeles aktivt medlem af 

Synnejysk Forening. 

Han blev ofte spurgt hvorfor han ikke skrev noget af alt dette ned, og natur-

ligvis tog Vagn udfordringen op og det blev til en halv snes bøger, som står i 

bogreolerne både i lokalområdet og mange steder i det syd- og sønderjyske. 

 

Sine meningers mod 

Alle kan have deres mening om mangt og meget i samfundsdebatten, -

specielt når de sidder i venners lag rundt om køkkenbordet derhjemme. Her 

er det som oftest aldeles omkostningsfrit at sige sine mening, -naboen bli-

ver højst sur på dig et par dage eller to. Det er noget helt andet at blande 

sig i den offentlige debat, hvor man kan risikere nakkedrag fra andre af an-

den observans.  

Vagn havde mandsmod nok til at sige sin mening, uanset om andre var eni-

ge med ham eller ej. 

 

Legenden lever 

Ved Vagn begravelse besluttede familien at bede begravelsesdeltagerne om 

at indbetale penge til Fjelstrup Hallens renoveringsprojekt i stedet for blom-

ster til graven. Dette skal ses i lyset af, at Fjelstrup Hallens bestyrelse har 

været rundt til alle husstande i lokalområdet for at samle penge ind til reno-

vering af den hal, som Vagn for mere en 50 år siden var en af de bærende 

kræfter i opførelsen af. Ligesom man gjorde inden halbyggeriet i 1966.  

Netop nu er tiden inde til en omfattende renovering af hallen, og det er nye 

ildsjæle heldigvis gået i gang med. 

Der er til halprojektet indsat næsten 25.000 kr. fra begravelsen, så selv ef-

ter sin død, er Vagn med til at støtte op om lokalområdets store dynamo, 

Fjelstrup Hallen, der i mere end et halvt århundrede har været til stor gavn 

og glæde for både unge og gamle. 

Filmproducenten Erik Clausen har engang sagt at man først er rigtig død, 

den dag ingen mere husker hvem man var.  Hvis Erik Clausens ord holder 

stik, så vil Vagn altid være at finde i Fjelstrup. 

Ære være Vagns minde. 
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FIF                                    Peter Kock Hansen 

Ny formand i FIF 

Der har været formandsskifte i Fjelstrup Idræts 

Forening. Jeg har taget opgaven op, og ser frem til 

også at være en del af FIF overordnet. Vi skal fort-

sat styrke de enkelte afdelinger og deres mulighe-

der for gode aktiviteter, vi skal håndtere de opga-

ver der ligger i at være forening, og vi skal blive 

ved med at tænke et stort VI når vi snakker om 

Fjelstrup Idræts Forening.  

Vi har et par opgaver liggende foran os, specielt skal der være styr på med-

lemsoplysninger og hvordan vi opbevare medlemmernes oplysninger. FIF er 

på forkant med de lovkrav der stilles til foreninger, og arbejdet er i gode 

hænder.  

I FIF skal vi sammen med andre i lokalområdet være bedre til at dele og 

synliggøre hvad vi laver og hvornår. Derfor sætter vi gang i en årskalender, 

som skal skabe bedre sammenhæng og fordeling af vores mange gode akti-

viteter. Årskalenderen skal sammenkædes med lokalrådet, så alle kan se 

hvad og hvornår de mange forskellige aktiviteter afvikles i lokalområdet.  

Ny struktur i FIF 

Vi sætter gang i arbejdet med en ny struktur for hvordan FIF er styret. Vi 

skal gøre det endnu lettere at være en del af FIF og vi skal gøre det lettere 

at være frivillig i FIF. Derfor skal vi lade os inspirere af andre foreninger, se 

på hvordan vi kan gøre FIF måske lidt mere moderne og hele tiden med 

fokus på at det skal være sjovt og let at være en del af FIF. Målet er at FIF 

til foråret 2019 byder på en ny måde at drive vores lille forening i Fjelstrup.  

 

Fjelstrup Herrefrokost 

Selvfølgelig skal der være herrefrokost i Fjelstrup. Gruppen bag frokosten 

arbejder aktivt med at finde et tidspunkt for den helt store herrefrokost, 

hvor vi skal dyste, smage og nyde godt selskab med lokalområdets mange 

gode mænd. Vi har ikke fastsat dato endnu, men forventer herrefrokosten 

afvikles senere på efteråret.   
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24/7             Peter Kock Hansen 

Er du den nye instruktør i det lokale  24/7 Motion og Fitness 

Vi er i den situation at enkelte af vores trofaste instruktører 

gennem en årrække har valgt at kaste sig over andre projek-

ter. 

24/7 Motion og Fitness er det lokale motionscenter med loka-

ler i Fjelstrup Hallen, hvor vi tilbyder styrketræning og indoor cycling med 

puls systemet Activio. 

Der er brug for 2 fitness instruktører og 2 instruktører til Indoor cycling. Vi 

betaler for uddannelsen og transport til uddannelsen samt instruktør træ-

ningstøj.  Uddannelserne er på 40 timer og afvikles over to weekender, så 

det bliver intensivt, men godt.  

Efter endt kursus forventer vi at du på frivillig basis indgår i vores velfunge-

rende instruktørgruppe, og indgår i den ugentlige aktivitet i vores gode for-

ening. Dit engagement i 24/7 bliver altid afstemt med skole, arbejde og fa-

milie, så vi så fleksibelt som muligt kan tilbyde vores medlemmer god træ-

ning.  

For flere spørgsmål kontakt Peter Hansen for Fitness og Søren Lorenzen for 

Indoor Cycling. 

Yoga i Fjelstrup 

YES -  vi fortsætter med yoga i Fjelstrup! Med en stor tilslutning til vores 

yoga i foråret 2018, har vi fået muligheden for at  uddanne to nye instruktø-

rer i Fjelstrup.  

 

Det er dejligt at vi kan uddanne vores  egne instruktører, og vi håber at der  

fortsætter med at være stor tilslutning.  Vi vil senere sende information ud 

omkring  tidspunkter for yoga, og ligeledes kontingent  for vores yoga.  
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Nødbehandlerbilens Støttegruppe Magge Jessen 

Tak for opbakningen 

Så er vi tæt på en lille sommerpause, og sikke 

et forår det har været. Vi har deltaget i mar-

kedsdagen, og vi har afholdt banko og fælles-

spisning i forsamlingshuset. Vi vil gerne takke 

jer alle for jeres store opbakning og deltagelse 

til vores arrangementer.  

 

 

 

Skt. Hans og fællesspisning 

Det næste vi har i ærmet er Sankt Hans, som vi arrangerer sammen med 

Fjelstrup KFUM Spejdere. Så mød op til et par hyggelige timer d. 23. juni 

ved spejderhuset.  

I efteråret har vi igen to fællesspisninger. Det afholdes i forsamlingshuset 

d. 6. september og d. 29. november. Der kommer opslag på Facebook, 

ved købmanden og i hallen, hvor I vil få mere information om tidspunkt, 

tilmelding samt menu.  
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HALFEST! Ugly-festen 

D. 29. september afholder vi UGLY-fest i hallen. Det gør vi fordi, at vores bil 

efterhånden er ved at være godt slidt efter utallige udrykninger. Ja, i de 

første fire måneder af 2018, har vi haft hele  

23 udrykninger, så bilen bliver brugt jævnligt. Derfor holder vi festen, som 

skal være med til at skaffe penge til bilen, til drift og vedligeholdelse. Så 

meld jer til ved en af vores ambassadører, så vi samtidig kan få et brag af 

en fest: 

 

 Lars König     61 27 50 29 

 Lotte Schytt     42 22 13 71 

 Pernille Nørgaard   21 29 61 83 

 Line Gaj Nielsen   21 27 81 84 

 Michael Hansen   31 10 45 22 

 Henrik Kjestrup Lenger  61 79 27 14 

 Frede Hirschel    24 62 63 57 

 Rene Madsen    22 41 27 85 

 Jeppe Johansen   28 43 49 54 

 Kaare Lauridsen   27 64 47 12 

 Heidi Nielsen    28 77 67 86 

 Hans Christian Skøtt  51 74 22 30 

 Marie Juhl Holst   21 40 33 53 

 Rune Maarup Jørgensen  29 93 81 08 

 

Førstehjælpskursus 

I foråret har alle de frivillige nødbehandlere været på udvidet førstehjælps-

kursus, som blev afholdt på brandstationen. I efteråret skal de på kursus 

gennem Region Syddanmark, så de hele tiden kan blive ved med at give 

den bedste hjælp, når de rykker ud.  

Vi fra støttegruppen ønsker jer alle en god sommer, og vi ser frem til et ef-

terår med mange arrangementer, som vi håber, at I forsat vil støtte op om, 

så bilen kan blive ved med at køre.  
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Avnevig-gruppen                 Leif Thomsen  

Avnevig mindesmærket 

Sidste år anskaffede vi os en nydelig bænk til mindestedet, og bænken blev 

taget ind for vinteren. Den er nu anbragt på sin plads igen, og den er et rig-

tig dejligt sted at sætte sig for en tid. Får man gæster, så kunne man jo 

lægge vejen forbi dernede, 3 voksne kan godt sidde der. Så kan man jo sid-

de lige så stille og nyde udsigten og det forhåbentligt gode vejr.  

Og man kan lade tankerne drage tilbage i tiden til nogle år, der ikke var så 

behagelige.  Tænk, at det i vor tid har været sådan, at hele verden har væ-

ret i en krig, der bl.a. mærkedes af os ved tusinder af fly, der ved både dag 

og nat fløj hen over os med deres dødbringende last. Tænk på de unge 

mænd, der prøvede at give deres bidrag til bekæmpelsen af det spøgelse, 

der havde i tankerne at ville regere denne verden. Ni af dem faldt med de-

res fly i vort område, og dem prøver vi på at mindes på en værdig måde 

gennem vort mindested. 

Tænk på det. 

 

4 røde blomster. 

På en af vejene, der fører til Fjelstrup, står ved opkørsel til en ejendom 2 

sorte sten. Det var vist sidste år, da så man på den ene nogle røde blom-

ster, der ligesom stod der og hilste på de vejfarende. Man lægger mærke til 

dem, når man suser forbi, og første tanke var, at de nok var malet på ste-

nene. 

Men pludselig sidste på året, så var de væk. Altså var de rigtige, de var 

plantet der. Nu i foråret stod de der igen, nøjagtigt som før, smukke små 

røde blomster foran den sorte sten. Der er noget ved de blomster, der gør 

én glad, de står der og nikker til dem, der kører forbi. Og ja, før man kom-

mer til stedet, tager man sig selv i at glæde sig til at nikke gengældende til 

de små blomster. 

Hvor er det dejligt, at 4 små røde blomster foran en sort sten kan bringe 

glæde til os, der suser forbi i den 4-hjulede. 
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FIF Badminton                             Morten Olesen 

Generalforsamling 

På den seneste afholdte generalforsamling blev det besluttet at forhøje kon-

tingentet til 400 for voksne og 200 for børn. Det er efterhånden mange år 

siden kontingenterne er reguleret, og det er stadig billigt.  

I den forløbne sæson havde vi 79 medlemmer, heraf var 20 børn.  

Badminton støtter modernisering af hallen 

Badmintonafdelingen har valgt at støtte projektet med modernisering af hal 

og forsamlingshus, og ser frem til af arbejdet starter i løbet af efteråret.  

 

Børne badminton 

Tak til Malene Jensen og Mette Højland for arbejdet som trænere for børne-

ne i den forløbne sæson. 

Tilmelding til næste sæson 

Tilmelding til badminton i 2018/19 sker som sædvanligt 2. mandag i august, 

som i år er den 13.8. kl. 18.00 for genreservering af sidste årstider og 

kl.18.30 for reservering af nye tider. Der spilles mandage 16.30 – 18.00 for 

børn og mandage 18-21 og torsdage 19-20 for voksne. Træningstiderne kan 

måske udvides i det omfang der er plads i Hallen. Kontingentbetaling sker 

ved tilmelding. Betalt kontingent giver ret til 1 reservation, men i det om-

fang der er plads, er medlemmerne velkommen til at spille på flere tids-

punkter. 
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Badmintonafdelingen serverer den 13.8. pølser fra grillen og øl/

vand til de fremmødte. 

Sæsonstart er mandag den 27.8.18. 

 

Træner for børn er Mette Højland, tlf. 3132 5616 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Morten Olesen, tlf. 3026 6154. 



 Juni • Juli •  August 2018 18 

 



Juni • Juli •  August 2018  
 19 

 

Frivillige Brandværn                          Henning Schytt  

Sommeren har meldt sin ankomst og vi fra Fjelstrup Frivillige Brandværn vil 

gerne sende en lille hilsen til alle i Fjelstrup og omegn.  

 

Ny Brandkaptajn 

Årets generalforsamling i januar bød på en del udskiftning i bestyrelsen, 

Henning Schytt blev valgt som brandkaptajn og overtog dermed pladsen fra 

den konstituerede brandkaptajn Michael Hansen. 

 Ligeledes blev Benny Tryk valgt som kasserer og Uffe Jensen blev valgt ind 

i bestyrelsen som suppleant. 

  

Har du lyst at være brandmand? 

Som ny kaptajn for det frivillige brandværn i Fjelstrup, er en af de udfor-

dringer, der fylder meget at hverve nye medlemmer, som har lyst til at ud-

danne sig til brandmand/-kvinde og være en del af den sønderjyske traditi-

on, som har eksisteret siden 1925 i Fjelstrup.  

Hvis vi stadig skal have et beredskab i Fjelstrup i fremtiden, kræver det, at 

man som borger bakker om det frivillige arbejde. Så har man interessen og 

ikke mindst lysten til at vide mere om at være frivillig i Fjelstrup Frivillige 

Brandværn, så tøv ikke med at kontakte os. 

 

Tak til sponsorer og lokal opbakning 

Sidst men ikke mindst, vil vi sige stor tak til alle sponsorer og alle dem der 

mødte op, og deltog til vores bankospil. 
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Fjelstrup Skat Klub                             Arne Juhl 

Dagplejen I Fjelstrup      Susanne Hvidsteen       

Dagplejens dag på Sillerup Plejekollegium 

Den 9. maj var det igen tid til at fejre dagplejens dag, 

en dag hvor dagplejer i hele landet er ude og vise flaget 

på mange forskellige måder. Vi i Fjelstrup var på besøg 

på Sillerup Plejekollegium. Vi mødtes i Fjelstrup for at 

gå/cykle i samlet trop til Sillerup med vores skønne 

børn og pyntede barnevogne/cykel. Vejret var fanta-

stisk.  

Vel fremme i Sillerup blev vi mødt af beboer og perso-

nale hvorefter formiddagen gik med sang, snak og hygge med dejlig frugt til 

stor glæde for store som små. Efter denne dejlige stund fik vi vores med-

bragte madpakker for så  igen  at tage turen hjemad i den dejlige sol.  

Tak til Sillerup for en dejlig formiddag og god sommer derude til Jer alle 

Vor første sæson i 2. division 

Vi sluttede som nr. 5 i 2 division, så det må siges 

at være godkendt. 

Påske skat 

Som sædvanligt, blev afholdt påske skat anden 

påskedag. 65 personer var mødt op og det blev en 

rigtig fin dag. 

 

4-byers turnering 

Der er afholdt 4 byens turnering hvor Haderslev, Kolding, Hammelev og 

Fjelstrup var med. Kolding vandt, Hammelev Nr.2, Haderslev Nr.3 og Fjel-

strup som Nr. 4. 

 

Vi stopper den 18. juni med lidt godt til ganen og starter igen 

mandag den 27. august kl. 19.00 i Klublokalet i Hallen 

Alle er velkomne. 
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FIF Fodbold                Anne Bylling Hansen 

Tak til Peter Marek 

Til generalforsamlingen den 6. februar 2018 valgte Peter Marek at træde ud 

af bestyrelsen og dermed også takke af som formand. Vi vil gerne sige tak 

til Peter for hans store indsats gennem mange år i fodboldbestyrelsen. 

STOR TAK! 

Nye i bestyrelsen er Pia Rasmussen og Anne Hansen. Pia er vores nye for-

mand, men opgaverne bliver fordelt ud til Lisa og Anne så vi alle er sam-

men om opgaven. Sidste medlem af bestyrelsen er Bjarne Backmann. Vi 

glæder os til arbejdet. 

EU's persondate forordning - FODBOLDPAS 

Også i fodbold – og alle andre idrætsgrene – bliver ramt af de nye EU-

regler der træder i kraft 25. maj 2018. Alle spillere skal have et fodbold-

pas. Passet viser, at vi som klub har styr på, at vi overholder loven i for-

hold til persondata. Samtidig kan spilleren se, hvilken klub man tilhører, 

samt hvilke data vi har på spilleren. Alle spillere fra 0 – 99 år skal have et 

fodboldpas. 

Spilleren eller spillerens kontaktperson skal godkende de oplysninger vi har. 

I løbet af året – når vi har alle spillere registreret – så vil i modtage en mail 

med et login og kode. Her skal i via et link gå ind og oprette jer, og godken-

de/bekræfte at vi har oplysninger. Dermed får i også fodbold passet. Med et 

login/fodbold pas har man mulighed for at bruge DBU’s apps og hjemme-

side. Her kan man følge kampe mm. 

Træningstider: 

Mandag  kl. 16.00 - 17.00  Bold og leg for de mindste – årgang 2013-2014 

Mandag  kl. 17.00 - 18.00  U7 drenge og piger – årgang 2011-2012 

Tirsdag  kl. 17.00 - 18.30  U9 drenge – årgang 2009-2010 

Tirsdag  kl. 17.00 - 18.30  U 11 drenge – årgang 2007-2008 

Onsdag  kl. 16.00 – 17.30  U9 piger – årgang 2009-2010 

Onsdag  kl. 17.00 – 18.30  U13 drenge – årgang 2005-2006 

 

Det er forår og snart sommer og fodbold-
banerne omkring Fjelstrup hallen summer 
af glade fodboldspillere.  
Alle hold er i fuld gang. 
Vi har i år fået et par nye trænere i gang 
og vi glæder os også over at se en masse 
nye spillere. Velkommen til jer alle – både 

nye og gamle   
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Vi holder sommerfest i fodbold-afdelingen den 31. maj 2018 kl. 17.00. 

Der vil være leg for de yngste, samt fodboldkamp børn mod voksne. 

Kl. 18.00 spiller U11 drenge fodboldkampe – vi håber at U13 spillere samt 

forældre vil være det store heppekor.  

Det vil være muligt at købe pølser fra grill samt vand og øl. De yngste spil-

lere spiser ca. kl. 18.00. 

Tilmelding senest den 28. maj 2018 til jeres træner eller til Anne på 

24250949, så vi ved hvor meget vi ca. skal købe ind. Er der forældre der vil 

bage en kage? Vi skal bruge 5 – 6 pladekager.  

Venligst giv besked til Anne, tlf. 2425 0949. 

 

U6 og U7  

I denne sæson har jeg fået lov til at træne u 6 og u 7 holdene 

Vi er 10 spillere, kunne dog godt bruge lidt flere pige spillere, jeg har kun 1. 

Der er rigtigt god fremmøde til træning og af kampe er der kun spillet én 

runde, hvor vi desværre tabte alle kampe, …………men vi  får se hvordan det 

går. Alligevel en masse sjov ud af det, det behøver ikke være så alvorligt i 

de små årgange. Hilsen Peter 

 

DGI Fodboldskole 

Igen i år afholder DGI fodboldskole i Fjelstrup fra 16. til 20. juli. 

Se meget mere om dette på DGI’s hjemmeside. 

 

Fodbold fitness 

Vi kunne rigtig godt tænke os at starte fodbold fitness op – meeen vi mang-

ler en der kunne tænke sig at stå for det.  

Fodbold fitness er fysisk træning med en fodbold ude på fodboldbanen. Du 

behøver ikke have kendskab til enten fodbold eller fitness. Du skal bare ha-

ve lyst til at lave noget træning for andre uden for. Der findes kursus i fod-

bold fitness som du naturligvis vil få mulighed for at deltage i. 

Kunne det være noget for dig, så henvend dig til Anne Hansen: 2425 0949 
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Fjelstrup Kultur & Idrætscenter                     Søren Lei 

Generalforsamlingen 15. marts 

Der blev gennemført generalforsamling for hal og forsamlingshus d. 15. 

marts 2018. Bestyrelsen udgøres herefter stadig af de eksisterende gode 

kræfter – alle ønskede genvalg. Dog ønskede suppleant Jens Nyeland øn-

skede ikke at genopstille, så Jesper Gram stillede op og blev valgt ind i 

bestyrelsen som suppleant. Tak til Jens for hans bidrag i tiden der var og 

en varm velkomst til Jesper. 

Det ”Ny Fjelstrup Kultur og Idrætscenter” 

Som skrevet i sidste udgave af bladet, så er vi i fuld gang med realiserin-

gen af vores 3-fasede projekt for hallen og de omkringliggende områder 

og det går fremad i den rigtige retning og indenfor den tidsramme vi har 

fastlagt. 

Vi har det færdige oplæg på plads fra Tegnestuen Mejeriet, projektet er 

beskrevet og vores oplæg til en finansieringsplan er så meget på plads 

som den kan være med de usikkerheder, der trods alt stadig er med den 

flerstrengede finansieringsstrategi vi arbejder mod. 

Indsamling af indskudsbeviser og lokal støtte  

En væsentlig del af finansieringen og dokumentation for den lokale opbak-

ning fandt sted under den store indsamling i marts/april af indskudsbevi-

ser blandt lokale borgere og virksomheder med interesser i Fjelstrup. I alt 

er der pr. dags dato samlet tilkendegivelser om støtte ind for kr. 490.000. 

I projektet er vi meget tilfredse og stolte over opbakningen – også dialo-

gen med jer i stuerne over en kop kaffe eller den snak vi har haft i døren, 

har været en oplevelse – tak for jeres støtte! Tak også til institutionerne 

og foreningerne for deres støtte og udfærdigelse af støttebeviser til vores 

projektbeskrivelse. Alt sammen vigtige elementer i realiseringen af pro-

jektet. 
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Hvad nu? 

Vi er langt i dialogen med Haderslev kommune og de mange forskellige ud-

valg. Vi har holdt møde med mange af dem ude i hallen for at præsentere 

vores projekt under helhedsplanen for Fjelstrup by. Dialogen med kommu-

nens politikere er åbenhjertet, ærlig, konstruktiv og fremfor alt, så oplever 

vi en stor interesse for det vi foretager os i Fjelstrup – ikke kun i hallen, 

men også mere overordnet for de visioner vi har for byens udvikling og de 

planer og visioner der arbejdes med i Fjelstrup Lokalråd. Dialogen fortsæt-

ter og vi skal som det næste have en formel ansøgning sendt til kommunen 

om økonomisk støtte til vores projekt og så må vi se i hvilken retning dialo-

gen tager fart henover sommeren og det tidlige efterår. Men vi er klar, for-

ventningsfulde og ser frem til den fortsatte konstruktive dialog. 

Vores fase 1 i projektet er energirenoveringen af hallen, som vi har planlagt 

gennemført i 4. kvartal 2018. Den del af planen forventer vi stadig gennem-

ført og der er mange ting at tage fat på inden det praktiske arbejde kan 

sættes i gang – men spændende er det og kig endeligt forbi halkontoret, få 

en snak med halbestyreren eller kontakt bestyrelsen hvis har spørgsmål 

eller blot er nysgerrige på hvad der sker. 
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Fjelstrup Børnehus             Linda Eriksen 

Ny pædagogisk leder 

3. april 2018 var dagen hvor jeg startede et nyt 

kapitel i mit arbejdsliv. Det var dagen hvor jeg 

startede i Fjelstrup Børnehus, som daglig pædago-

gisk leder. 

 

Mit navn er Morten Lyck. Jeg er 46 år og bor i Starup med min kone Beti-

na og vores 3 børn Emma på 20 år, Sara på 17 år og Tobias på 14 år. 

Jeg har selvsagt været meget spændt på at starte, især da det er mit før-

ste arbejde som leder.   

Tak for modtagelsen i Fjelstrup 

Modtagelsen ikke bare i Fjelstrup Børnehus, men i Fjelstrup som lokal-

samfund, har været overordentlig varm. Man finder hurtigt ud af, at Fjel-

strup på ingen måde er et lille søvnigt sted. Lille måske, men et sted hvor 

hjælpsomhed, sammenhold og iderige initiativer ses og mærkes alleveg-

ne. 

Jeg ser frem til at vi fra Børnehusets side, med alle mine fantastiske nye 

kollegaer, fortsat skal spille en medrolle i dette samarbejde og sammen-

hold. 

Børneunivers Nord 

Apropos sammenhold og samarbejde, så har Fjelstrup Børnehus siden au-

gust sidste år jo også været en del af et nyt fællesskab. Børneunivers 

Nord der yderligere består af Favrdal, Udsigten og Suset. Dette samarbej-

de skulle også gerne forplante sig og sætte sig i husets identitet, vel og 

mærke stadig med udgangspunkt i og respekt for de lokale ønsker. 

Vi skal i den forbindelse i gang med at vænne os til vores nye navn, hvil-

ket vi håber at alle vil tage godt imod (når I også har vænnet jer til det!). 

Fremover hedder vi nemlig ”Børneunivers Nord, afd. Fjelstrup”.  

Det kan afhængigt af hvad man vælger, ses som et navn der udvander 

den lokale selvforståelse eller ses som en forandring der skaber stærke 

bånd for at samle og styrke lokalsamfundet. Det afgørende er vel i sidste 

ende, hvilket indhold børn, forældre/pårørende og vi som medarbejdere 

oplever. 

Tak for ordet! 
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24/7 - Petanquebaner              Mette Juhl  

Så er sommersæsonen startet i 

petanque! 

   

Vi spiller hver onsdag kl. 19.00 på petan-

quebanerne. 

 

Husk vi har næsten alt hvad vi har brug for - 

vi mangler blot lige dig og din nabo, ven, 

barn… 

 

Det er GRATIS og vi har det vildt hyggeligt. Har du lyst til at have 
kaffekurven med eller et glas vin –  
er du også velkommen til dette. Der findes borde og bænke ved 
hallen hvor det medbragte kan nydes 
 

Jeg håber meget på at vi ses til sporten hvor vi alle er lige gode 

Tilmelding ikke nødvendigt 
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Fjelstrup Skole.                   Lisbeth Huss Malmvig 

Siden mit sidste indlæg har der været mange gode oplevelser på Fjelstrup 

Skole.  

Skolefesten             

Skolefesten er en meget traditionsbunden aften og i år ingen undtagelse. 

4/5F spillede skuespil i Forsamlingshuset. Gummi T hed forestillingen, og 

de fleste af os kendte hovedpersonen i forvejen, nemlig Gummi Tarzan. 

Eleverne havde været hårdt ramt af sygdom op til forestillingen, men de 

spillede så godt. Stykket var virkelig sjovt, så alle fik rørt lattermusklerne. 

På skolen var der fællesspisning og boder med tombola, skydning af en-

hver art, diskotek, spøgelseshus, rør ved ulækre ting i en hemmelig kasse 

mm.  

En rigtig god aften! 

Fagdage 

På fagdage forsøger vi at tilrettelægge en undervisning, som er anderle-

des end de normale skoledage.   

6F har bl.a. læst og arbejdet med romanen ”Tokes maske”. I bogen bliver 

Toke offer for grov mobning og er lige ved at opgive at deltage i en kon-

kurrence om at lave den bedste maske. Men med støtte fra sin farfar og 

klassekammeraten Amina får han kræfter til at tage kampen op. I forlæn-

gelse af litteraturarbejdet med bogen har 6F bl.a. fremstillet deres egen 

maske. 

           

I 3F er der blevet produceret forvandlingsbure, hvorfra der kan udklækkes 

smukke sommerfugle.  I løbet af maj måned kan der på brændenældebla-
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de findes larver, som puttes i de flotte bure. Larverne gennemgår en fuld-

stændig forvandling, når de går fra larve, til puppe og til sidst til voksne 

sommerfugle. Det bliver spændende at følge. For tiden er vores eget lille 

vandhul også et populært sted at besøge.  Der er mange spændende dyr, 

som kan identificeres, men især haletudserne er et hit.  

2Fog 3F har været en tur på Harmonien og se forestillingen ”Tamme tigre 

findes ikke” opført af Frk. Fracaso. Et makabert, men også meget spænden-

de teaterstykke. Stykket handlede om Mabel Stark, som var verdens første 

kvindelige tigertæmmer, og om hvorledes hun bliver forældreløs, kommer 

med et omrejsende cirkus, hvor hun må gennemgå mange prøvelser inden 

hun endelig får lov at blive tigertæmmer i cirkusset. For kan en tiger tæm-

mes? Eller venter der noget uventet i det øjeblik, man vender ryggen til 

den? Eleverne var meget optagede af forestillingen, og især slutningen, hvor 

det blev afsløret at Mabel Stark har levet i virkeligheden gav anledning til 

debat.  
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Projekt-uge 

I arbejdslivet er det vigtigt at kunne fordybe sig samt stå frem foran andre 

mennesker og bringe et budskab. Denne disciplin øver vi hvert år i projekt-

ugen. Her arbejder eleverne selvstændigt eller i små grupper med et over-

ordnet emne, hvor de selv har valgt et delemne, som de vil fordybe sig i. 

Lærerne gennemgår hvorledes formen på opgaven skal være, der skrives 

på livet løs i løbet af ugen og fredag afsluttes med en fremlæggelse. For 

nogle elever er projektskrivning en hård proces, for andre er det dejligt at 

have mulighed for at arbejde selvstændigt i en længere periode. Når frem-

læggelsen nærmer sig, giver det sommerfugle i maven, men efter at det 

planlagte oplæg er fremlagt føles det rigtig rart.  

Guldkonfirmander 

Søndag den 22/4 blev flaget hejst, og jeg modtog 18 meget glade og fest-

stemte mennesker, som fik en rundvisning på skolen i anledning af, at det 

var 50 år siden, at de blev konfirmeret i Fjelstrup Kirke. De havde gået på 

Fjelstrup Skole, da den var 3 år gammel og meget moderne. Det var svært 
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at få ørenlyd under rundvisningen, da snakken gik med gode gamle minder 

og der var højt humør blandt alle.  

Middelalderuge 

I skrivende stund glæder vi os til at skulle afholde Middelalderuge i uge 22. 

Der vil være værksteder med påklædning, madlavning, drabelige dyste 

mm. Torsdag har Frank og Pia Gellert sponsoreret en gris til skolen, så der 

skal drikkes ”øl” i lange baner og spises helstegt pattegris – og hvis det gi-

ver problemer venter en tur i gabestokken.  

1000 TAK til Pia og Frank!  

Hele tre familier ønskede at sponsorere en gris til arrangementet – det er 

virkelig en opbakning, som varmer os alle på Fjelstrup Skole!  

Glæd jer til billeder fra Middelalderuge i næste Æ Lokalblad !! 
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Fjelstrup Vandværk          Børge Griepentrog  

 

Vandværket ændrer selskabsform 

Fjelstrup Vandværk har pr. 12 marts 2018 ændret virksomhedsform fra I/

S til a.m.b.a. og dette er efterfølgende blevet vedtaget på generalforsam-

ling d.20.marts 2018 og ekstraordinær generalforsamling d.24.april. 

2018.  

Takstbladet for 2019 er blevet godkendt af Haderslev Kommune og eneste 

ændring bliver at vandafgiften vil stige med kr. 3,00 pr. m3 vand for Vie-

kær og sommerhusområderne i Sandersvig og Knud Lyng 

Formand: Børge Griepentrog. 

Mail: fjelstrupvandvaerk@outlook.com  Tlf: 2186 9418 

 

mailto:fjelstrupvandvaerk@outlook.com
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Gymnastik               Mette Højland 

  
 

Fjelstrup Mix by Night 

Vi har fået nyt navn. Vores øveaften 

hedder nu Fjelstrup Mix By Night. 

Det gør den fordi det er denne aften, 

hvor vi øver vores fællesserie, som 

vi viser til opvisningen i Haderslev og 

Fjelstrup. Vi havde en rigtig hyggelig 

aften, hvor der blev øvet serie, spist 

pasta med kødsovs og vist film for 

de mindste imens de store var i 

gymnastiksalen og øve spring.  

Tøserne/Fedtmulerne 

Ved opvisningen i Haderslev, blev Elsebeth og Trines hold Tøserne/

Fedtmulerne head huntet af DGI Haderslev Rødding egnens hold til at vise 

noget af deres serie til galla i Haderslev. Godt gået! 

Gymnastikopvisning 

Ved vores egen opvisning i Fjelstrup 

havde vi en lille udfordring,  der hed-

der vejret. Der var minus grader i 

luften, hvilket desværre gjorde at 

der var meget koldt i hallen, som 

satte sine spor på opvisningen.  

Gymnasterne frøs og de fremmødte 

tilskuere skyndte sig hjem i varmen.  

Det beklager vi meget og håber på 

at det ikke kommer til at ske igen.  

I år havde vi et nyt tiltag i ærmet, 
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koldbøtteræs! Vi fik samlet penge, som  hjælp til et nyt redskab, som vores 

instruktører og gymnaster har efter-spurgt. Tak for støtten til alle der del-

tog.  På trods af kulden havde vi en god dag. Bliv instruktør!!! Går du og 

tænker, hvorfor er der ikke et hold til mig? Eller har du en ide til et hold, 

eksempelvis gymnastik for 35+ eller aerobic. Så tag kontakt til vores for-

mand: Line Gaj Nielsen 2127 8184. 

Hun og resten af bestyrelsen kan hjælpe dig på vej. God sommer, -vi ses til 

september!  
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EN TORSDAG I ØRKENEN(2.del)     Svend Christensen 

NEAZDP 

North East Arid Zone Deve-

lopment Project. 

           =Projektets lejr. 

I 1995 var jeg udsendt af EU 

til Nigeria for at evaluere et 

udviklings-projekt i det nord-

lige Nigeria – et stort ørken-

område på grænsen mellem 

Niger, Chad og Nigeria. 

Nu om dage er dette område 

mest kendt som terrororga-

nisation Boko Haram’s høj-

borg. 

Vi boede i en lejr ude i bu-
shen og jeg var der i godt 4 
måneder. 

Første del af denne beretning er at læse i Æ Lokalblad, 

forårsudgaven 2018. 

Resumé: 

I forbindelse med projektarbejdet, var der denne torsdag planlagt en tur 

til to oaser, de to ørkenlandbyer Tulotulowa og Kunagannam.  Foruden 

min projektmedarbejder, Muhammed, og min chauffør, Sami, har vi denne 

dag også taget to turister med. Det drejer sig om to amerikanske kvinder, 

Melissa og Henrietta, der er såkaldte ”medfølgende ægtefæller” til 2 ame-

rikanere, der borer efter olie i havet ud for Nigerias sydkyst. De er kørt 

næsten 2.000 km nordpå i Nigeria og er tilfældigt støt på vort projekt, og 

syntes det kunne være spændende at komme med ud i ørkenen og se 

hvad projektet beskæftiger sig med. 

Efter det første besøg i Tulotulowa, får vi problemer med bilen, -en olies-

lange er sprunget læk og der er ikke mere olie på bilen, så vi er strandet i 

midten af ingenting, og har hverken medbragt det ene eller andet som 

forholdsregel for den opståede situation.  

Projektmedarbejderen Muhammed og jeg begiver os til fods i ørkenen til-

bage til Tulotulowa. Sami og kvinderne bliver tilbage i bilen. Det er ste-

gende hedt i ørkenen og jeg begynder at tvivle på at vi finder oasen, for 

alt ser ens ud. Der er sand overalt, i øjnene, næsen og munden og jeg 

begynder at få de første symptomer på dehydrering og bliver samtidig 

bange: ”Tænk, hvis jeg skal dø herude i ørkenen…….?” 
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Jeg er bange. Jeg beder til Gud:  

”-Kære Vorherre, hjælp os…..nu!” 

Efter en tid siger Muhammed: ”Svend, -nu er vi der snart”. 

Jeg kigger mig omkring, men synes stadig jeg ser det samme, som jeg så 

for en halv time siden. Vi går fremad. Jeg kan næsten ikke se ud ad øjnene 

mere. De gør ondt. Jeg er svimmel nu. Min næse løber med snot, og det 

knaser mellem tænderne, når jeg tygger sammen.  

Jeg spejder som en vild i horisonten.  

Jo, der er Tulotulowa! 

Gud ske tak og lov! 

 

Tilbage i oasen 

Det er utroligt hvilke kræfter, der bliver frigivet. Sikke en glæde i kroppen. 

Vi klarede det! 

Faktisk har vi kun gået i 3½ time, men det føltes som en evighed. 

Muhammed er et stort smil. Jeg griner også. Befrielse og lettelse. 

Jeg kigger op mod himlen og takker Vorherre, og lover samtidig aldrig mere 

at tvivle på ham. 

Vi er tilbage i oasen, men blot for at konstatere, at der ikke findes en dråbe 

motorolie. Til gengæld er der ankommet en gammel Toyota Landcruiser til 

oasen. Føreren er villig til at køre os tilbage til vor nødstedte bil, samle de 

andre op, og derefter køre os alle hjem til NEAZDP-lejren. 

Oasen og ørkenlandsbyen Tulotulowa  
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Prisen for denne tjeneste er imidlertid drabelig og forhandlingerne trækker 

ud. Muhammed gør sit bedste som forhandler. 

En medvirkende årsag til prisniveauet er naturligvis, at Toyota-chaufføren 

har gennemskuet min hudfarve, til trods for min forklædning. 

Vi forhandler også med en pålidelig udseende herre, der er udstyret med 

bue og pil. Han skal vogte vores Nissan, som vi bliver nødt til at efterlade i 

sandet. Jeg satser på at vore amerikanske turister ikke blot har udrustnin-

gen i orden, men at de også er velforsynede med kontanter.  

Hverken Muhammed eller Toyota-manden får at vide, at jeg blot har 600 

Nigerianske Nira på lommen (40 kr.) Et beløb, der højst kunne have givet os 

en rundtur i oasen bag på ladet af Toyotaen. 

Jeg er kommet så meget til mig selv, at jeg føler mig indigneret over den 

skamløse pris, køreturen koster. Jeg foreslår, at vi lejer kameler i stedet for.  

 

Det svider forfærdeligt i min næse, og på god afrikansk vis begynder jeg at 

grave netop dér. Jeg piller noget ud, der mest ligner sandpapir og inden 

længe får jeg voldsomt næseblod. Snart ligner jeg alle de unger der omgi-

ver mig; -en blanding af blod og snot løber i en lind strøm fra næsen.  

Samtlige fluer i Tulotulowa kaster sig over mig. Læberne er der også hul på, 

så jeg er nok igen et ynkeligt syn.  

Nu melder der sig en ældre herre, som stikker en vatpind med en ildelug-

tende væske op i næsen på mig.  

Det er voldsomt ubehageligt og stinker fælt, men det stopper blødningen 

øjeblikkeligt. 

 

Ekspeditionen genforenes 

”Svend, du er ikke Lawrence of Arabia, og vi rider ikke tilbage på kameler”, 

siger Muhammed og ved nærmere eftertanke giver jeg ham ret.  

Det er allerede ved at blive mørkt, da vi vender tilbage til den øvrige ekspe-

dition. Solnedgang her i ørkenen er en proces, der fra start til slut varer 35 

minutter. Et par minutter efter vor ankomst, er det bælgmørkt. 

Samis intuition har i vort fravær fortalt ham, at der i nærheden af bilen må 

findes en mindre oase. 

Minsandten, om han ikke der finder, hvad vi gik helt til Tulotulowa efter.  

5 liter motorolie har han tømt af motoren til et lille mobilt tærskeværk.  

Den herlige slyngel! Jeg skærer olieslangen af, korter den op, og få den or-
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dentlig spændt fast igen.  

Heldigvis er slangen lang nok til den kan kortes op, tænker jeg mens jeg 

ligger under bilen og skruer. 

Alt sammen ved hjælp af schweizerkniven fra Melissa og Henriettas over-

skudslager.  

Hvordan skulle vi mænd klare os uden veludrustede kvinder?  

Skjorten er plettet af olie og håret fuld af sand, men jeg er godt tilfredse 

med at vi er kørende igen. 

 

Til gengæld er vor Toyota-chauffør skuffet over, at han nu ikke skal opfylde 

hele kontrakten.  

Men igen kommer vore amerikanske veninder os til hjælp. De er kapital-

stærke, og der er ingen smalle steder. Kontraktbeløbet erlægges fuldt ud, -

uden at blinke-, og i henhold til eftermiddagens forhandlinger.  

I mit stille sind, regner jeg ud, at beløbet svarer til Samis løn i tre måneder.  

Men dollars løser mange problemer i Afrika…... en gang imellem. 

Nogle gange skaber dollars dog kun problemer…… 

 

Hjemturen 

Vi kører hjemad i mørket, og det er endnu mere ubegribeligt, hvordan den 

lille chauffør nu finder vej. 

Men det gør han! 

Af en eller anden grund, er jeg af ekspeditionen blevet udråbt til dagens 

helt! 

Sami griner igen over hele fjæset: ”Svend, du ku’ sagtens blive en god be-

duin, -en skam du ikke valgte kamelen. Det ville have set super sejt ud” 

Jeg er rykket om på bagsædet, og sider nu mellem to dejlige damer på 

bagsædet, og tager imod såvel den afrikanske som den amerikanske hyl-

dest. Min protester affærdiges og jeg måske acceptere min nye rolle. 

Det ville nok være løgn at påstå, at jeg ikke nyder det en smule. Ligeledes 

nyder jeg at blive behandlet med vådservietter, kiks med ost, sodavand og 

meget andet fra de to damers uudtømmelige beholdninger. 

Eftermiddagens ørkenvandring og trængsler smelter hen i en dis, her, be-

hageligt indeklemt mellem varmen fra Texas og New York.  
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Damerne kvidrer som to solsorte, der har fundet nedfaldsæbler på en smuk 

efterårsdag, men de har også fået hvad de kom efter: En god historie, som 

kan fortælles igen og igen til de andre kvinder i klubben nede i Lagos, hvor 

hverken hvide eller sorte har nogen ide om hvad en ørken er.  

Solsortene kvidrer videre og historien bliver bedre og bedre jo tættere vi 

kommer på lejren, -på trygheden. Begivenhederne tillægges lidt ekstra far-

ve og dramatik, og detaljerne pudses op. 

Det bliver, efter alt at dømme, en rigtig spændende historie, inden de er 

tilbage i Lagos. 

 

Tilbage i lejren. 

Omkring midnat står jeg under bruseren i min hytte i lejren. 

Det falder mig ind, at dette sted overhovedet ikke er Verdens ende, men 

lige nu et usædvanligt rart sted at være. Generatoren brummer, i sovevæ-

relset kører min air-con, og der er nyvaskede lagener på min seng. 

 

 

Inden jeg lægger mig til at sove, tænker jeg igen på mine unger derhjem-

me. 

Jeg savner dem! Jeg har fået nok eventyr for en tid. 

Afsavn og fravær, er prisen man betaler, når man er på farten. 

Dette skal være min sidste rejse, indtil mine unger bliver store.  

Hvordan kan man ha’ to så dejlige unger, og så rejse så langt bort? 

Jeg takker endnu engang Vorherre hjælpen i ørkenen. 

Puh…..sikke en torsdag! 

 

Svend Christensen 

NEAZ Development Project 

Yobe State 

Nigeria 

 

Marts 1995. 



Juni • Juli •  August 2018  
 41 

 

Formiddagsidræt          Frede Jørgensen       

Formiddagsidræt er gået på sommerferie, men vi har haft en god sæson 

med flere nye deltagere, så nu er vi ca. 25 der hygger os hver torsdag i 

hallen med mange forskellige aktiviteter, -fra tæppecurling, til badminton, 

kegling og dartspil. 

Vi sluttede sæsonen med kegling i Cuben, og efterfølgende var der sam-

menkomst og middag i klublokalet i hallen. 

Vi starter igen torsdag den 27. september. 



 Juni • Juli •  August 2018 42 

 

Lokalhistorisk Arkiv            Anne Marie Jacobsen 

Vi har her i foråret været så heldige at få nogle eks-

tra hænder til hjælp i arkivet, og hvad skulle Dan-

mark gøre uden alle de frivillige? Her er ingen trusler 

om strejke eller lockout, -nej de møder bare op uge 

efter uge! 

Ekstra Hjælp 

Med den ekstra hjælp betyder det, at der bliver tid til overs til renskriv-

ning af forskellige spændende arkivalier. Vagn havde afleveret nogle ting 

til arkivet, som Solveig og Else gik i gang med at registrere, deriblandt et 

stilehæfte med nogle erindringer skrevet med den pæneste håndskrift af 

Hermann Putz. 

De var begge imponeret over, hvad Hermann kunne huske, og Else gav 

sig til at renskrive erindringerne, som vi regner med løbende, vil bringe 

uddrag af i ”Æ lokalblad” - med Hermanns tilladelse - til glæde for vore 

læsere: 

Nogle af mine barndoms-og ungdomserindringer. 

Varde 2016. 

Hermann Putz 

”Mit navn er Hermann Putz. Jeg er født d. 12. maj 1931 i et lille hus i Fav-

strup, der hørte under Tyrstrup sogn. Jeg var nr. 8 i søskendeflokken og 

mine forældre ”Elisabeth og Julius Putz”, der var fodermester for Erik Pe-

tersen, og det var hans hus, vi boede i. Jeg husker selvfølgelig ikke noget 

fra den tid, men min store søster ”Frida” har senere fortalt, at jeg var en 

forfærdelig skrighals. 

Far var kommet, som dét man kaldte ”russerfange” under 1. verdenskrig, 

og mor var flygtet med sin familie fra Volynien, det kaldes i dag for Ukrai-

ne, hun var en Rewitz. De havde tilhørt det tyske mindretal i Volynien, 

men russerne havde drevet dem på flugt. 

Da jeg var 4 år, boede vi på ”Keldet” i halvdelen af min ”onkels Ferdinand 

Marons hus”, da kan jeg huske ”søster Trudes” konfirmation. Jeg sad på 

gulvet og legede, og ”post Smidt” fra Fjelstrup fik en bajer, og kapslen 

smed han hen til mig, så havde jeg den at lege med. Det næste jeg hu-

sker var da Tinne og Jef Raun, byggede deres købmandsforretning, da 

arbejdede min far der, så jeg var med ham, og med min lille skovl, hjalp 

jeg så med at si sand, en dag da jeg var der, kom der en stor Zebbeliner 

flyvende.  
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Min 2 år yngre søster Erika blev født på Keldet, men det husker jeg ikke. 

Efter nogle år flyttede vi ind på ”Sillerup Station”, der havde vi hele stue-

etagen, så der var masser af plads. På 1. salen boede Max Herbs, med kone 

og 5 børn, han var krigsinvalide fra 1. verdenskrig, han havde en sølvplade 

på hjerneskallen, der hjalp med at holde hjernen på plads, så han var ikke 

ude og arbejde, men har var meget dygtig til træarbejde, han byggede 

blandt andet kirkeskibe, og børnenes gaver til jul og fødselsdage, trækvog-

ne, dukkevogne og store lastbiler og mange andre ting. Jeg har aldrig fået 

at vide, om han havde en uddannelse, men ind imellem ku det godt være 

irriterende, når han hamrede til langt ud på natten, når mor og far skulle op 

kl. 5.  

Mine store søskende gik i Sillerup skole, og alle familier havde børn den-

gang, så der var altid nogen at lege med. Den 1. april 1938, kom jeg i sko-

le, og det at var vi kun 2, der kom i skole, den anden var Knud Hansen fra 

Keldet, de var også 9 søskende, ligesom os. Min ven hed Henry, og hans 

søster hed Gerda, deres forældre var fodermester på Abildgård, hos den 

gamle Bagge Hansen. De var et pænt par, og meget proper, de var rene og 

klædte om når de havde fri, det var der ikke mange de gjorde dengang. 

Henry og jeg var næsten sammen hver dag. Jeg havde dengang nogle som-

mer bluser, der var blevet for små til mig, og dem fik Henry, og det blev 

hele familien glad for. Min mor havde fået dem, ved fru doktor Meyer Peter-

sen, doktoren med den store hat. Da der var gået 1 år eller 1½ rejste Hen-

ry og familien, og jeg har ikke set ham siden.”  Fortsættes. 

Oplever vi mon ikke alle, at vores børnebørn elsker at høre om, hvordan vi 

havde det, da vi var børn? At høre om en tid som var så anderledes end 

den, de oplever nu? Sidste år opfordrede vi jævnligt jer til at komme i gang 

med at skrive jeres erindringer ned. Mange tror ikke, de kan huske noget, 

men prøv så kommer de helt af sig selv - erindringerne! Det er en skam 

hvis det skulle gå tabt, det er kun os til at huske det. 

Vi holder sommerferie i juli og august måned, men man kan altid henvende 

sig på tlf. 2447 5275. 

 

Vil du støtte os? 

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 

muligt at indsætte beløb på arkivets konto:  

Reg. nr. 1551 konto 445 220 977 2. 
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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 

 

Opstart og udflugt i september 

Vi holder sommerferie juni, juli og august måned. Bestyrelsen ønsker alle en 

dejlig og varm sommer. 

Mandagsklubben starter igen 3. september med hygge, hvor der er mulig-

hed for at melde sig til vores bustur, den 17. september kl. 9.30.  

Turen går til Søgaard- og Frøslev lejeren. 

Leif Anker vil være guide og Anders Olsen foredrags holder. 

Kl. 12 vil der blive serveret en lille frokost. 

Der vil være mulighed for at se nogle af barakkerne i lejeren. 

Kaffe og lagkage kører vi ind på Rødekro kro og får. 

Hjemme igen kl. ca. 17.30. 

Pris for turen er 100 kr. 

Efterårs programmet kommer i næste Lokalblad. 
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Fjelstrup natur sti gruppe   Hanne Christiansen 

Vinteren er gået med at få styr på de muligheder som der p.t.er i og om-

kring Fjelstrup, hvor det ville være muligt at få adgang til gå- og løbeture 

væk fra trafikerede veje. 

Da vi gerne vil gå rundt, frem for hen og tilbage ad samme vej, har vi nu 

planlagt at lave en trampe sti som gå tværs gennem byen øst fra regn-

vandsbassinet på Avnøvej til vest gennem krattet og bålhytten ved hallen.  

Stien vil gå over Fjelstrup bæk bag ved Præstegården via en lille bro.  

 

Nu vil vi gerne, at dette bliver mere end en helt almindelig sti.  Vi vil gerne, 

at der undervejs er muligheder for at få oplevelser som vækker til undren. 

Hvor naturen for lov til at udfordre os lidt og sætte fantasien i gang. Derfor 

har vi inviteret børnehaven, skolen og mandagsklubben på Rosenvang til at 

hjælpe os med at komme med kunst – landart på udvalgte steder på ruten. 

Dette vil ske hen over efteråret.  

Det vil være dejligt hvis børn og familier bliver involveret i og kommer til at 

opleve at stien bliver en ny mulighed for at være sammen her i Fjelstrup.  

 

Først skal stien markeres og broen etableres, hvilket vi håber at få gjort her 

i foråret.  Der kommer et opslag om dette senere. 

Vi har indledet et samarbejde med produktionsskolen i Haderslev om frem-

stilling af bænke og borde som vi blive opstillet dels ved Fjelstrupvej og ved 

regnvandsbassinet. 

Vi havde håbet på, at vi fik lov til at etablere en lille by-skov på området 

ved regnvandsbassinet. Men desværre ville Provas ikke tillade dette, pga. 

risiko for blade m.m. i bassinet og deraf en ekstra opgave for dem i forhold 

til at skulle renholde bassinet.  

Tilbuddet om gratis planter er ikke lukket, men vi skal have fundet det rigtig 

sted. Marken ved præstegården er stadig en mulighed som evt. kunne blive 

en ”bypark” til gavn for ”godt folk”, dyr og insekter.  

 

Skulle du for lyst til at være med i denne arbejdsgruppe er du meget vel-

kommen. Anne Larsen, Maryanne Mortensen eller Hanne Christiansen vil da 

kunne oplyse dig om det næste møde.  

Vi er en arbejdsgruppe, men der er altid også tid til kaffe og kage. . 
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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 fore-

drag, video eller underholdning.   

Kl. ca. 11.30 spiser vi middag fra Seggelund cafeteria.  

Pris for deltagelse er 80 kr. men der er også mulighed for at deltage uden 

middagsmad, kun 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. 

 

Siden sidst  

Februar - Peter Jacobsen fortalte og viste billeder af Bjernings veje og hi-

storie. Det var spændende at høre om den unikke mulighed at passere 3 

historiske veje på samme tur – oksevejen fra middelalderen Kongevejen fra 

1500 tallet og Chausseen fra 1885. – Prøv at gå eller cykle på dem. 

Marts – Thorkild Sørensen fortalte og viste billeder ” Fra en kulturhistorisk 

rejse ad de russiske floder” fra Moskva til Sct. Petersborg. Fantastiske gode 

billeder og beretning om turen.  

April – Marianne Thomsens viste lysbilleder fortalte fra barndommens land, 

rejser og oplevelser, som sygeplejerske. ” Med ballast fra Shell-tanken til 

velfærdskonsulent og skovfogedkone i Viborg.  

Dejligt at gense familien Thomsen på billederne.  

 

Program 2018   

Onsdag, den 13. juni kl. 19.00:  Plænekoncert. Un-

derholdning af ”Folmer og Basserne”. Der er gratis 

adgang for alle – børn, unge og ældre og dem midt 

imellem - i tilfælde af dårligt vejr går vi ind i centeret. 

Der kan købes kaffe, øl og vand.   

 

Husk tilmelding og betaling til heldags-udflugten 

til Fyn ved plænekoncerten kl. 18-19 

 

mailto:margit.rasmussen@hotmail.dk
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Onsdag, den 15. August: Heldagstur til Fyn, afgang kl. 8,30 fra Rose-

vang. Første besøg er Assens, hvor vi spiser middag på Tobaksgården. 

Derefter kører vi til Krengerup gods og får en rundvisning på Hørvæv-

museet og Skoda-museet.   

Slutter med kaffe og lagkage på museet. Pris for bus, rundvisning, mid-

dag og kaffe - 200 kr.  

 

Onsdag, den 19. september Kl. 18,00: Fødselsdagsfest med Middag.  

Dessert og kaffe Underholdning af ”Syngepigerne fra Kolding”.                  
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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 områ-

det er særdeles velkommen med indlæg til bladet. Også PRIVATPERSO-

NER 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. August 2018  

Bladet udkommer:       1. September 2018  
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