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Leder                Svend Christensen 

Hvad var det dog, der skete?  

Mit vinterfrosne hjertes kvarts  

må smelte ved at se det  

den første dag i marts.  

Med de første stofer af Kaj Munks ”Den Blå Anemone” byder vi foråret vel-

kommen, og håber samtidig på, at 2018 knap bliver så regnfuldt som vi op-

levede sidste år. Under alle omstændigheder har lokalområdet masser at 

byde på i det kommende forår, -uanset vejret.  

Tak for alle de mange gode indlæg, jeg også denne gang har modtaget. De 

vidner alle sammen om de mange aktiviteter og det store engagement, som 

rigtig mange mennesker udviser i vort lokalområde.  

 

Tak til vore annoncører og bladbude. 

De fleste skrevne medier kæmper for at overleve. Ind imellem har vi også 

udfordringer for at få økonomien til hænge sammen på Æ Lokalblad, hvor vi 

dog heldigvis ikke har diverse aktionærer, der forventer et udbytte af bla-

det. Det er først og fremmest vore annoncører, der år efter år gennem de-

res annoncering i bladet får tingene til at hænge sammen. Derfor: Stor tak 

til vore annoncører for året der gik, -vi håber at I også i 2018 vil støtte os 

med at købe annoncer i vort blad. 

Der skal dog også lyde en stor tak til bladets læsere, som velvilligt træder til 

med ekstra penge i kassen når vi kommer i knibe. 

Sidst men ikke mindst, bringer vi en stor tak til Svend Åge og de mange 

frivillige, der hvert kvartal sørger for at bladet bringes ud til de omkring 

1200 husstande der modtager bladet. 

 

Vinteren der gik 

Hvornår vinteren er forbi kan ingen vide, men iflg. kalenderen er vi med 

marts måned gået ind i foråret. 

En række generalforsamlinger er allerede overstået, men jeg hæfter mig 

specielt ved de nye tiltag der er sat i gang hen over vinteren. 

Glade børnedansere: Hver torsdag eftermiddag er der dans i forsamlingshu-

set for de yngste. Godt initiativ af FIF’s gymnastikafdeling, -det er en fornø-

jelse at se ungerne møde om til dans hver torsdag. 

Yoga: 24/7 har taget initiativ til at starte yoga i forsamlingshuset hver ons-

dag. Ideen var at køre et hold i januar og februar måned, for at lodde inte-
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ressen for yoga. Det må siges at være en succes, da der hver gang har væ-

ret over 30 deltagere. I skrivende stud vides det ikke om dette kører videre 

i de efterfølgende måneder, men der er ingen tvivl om at interessen er der. 

Nytårskoncert: Halbestyrelsen havde taget initiativ til en nytårskoncert før-

ste søndag i det nye år, og det var med en vis spænding man imødeså om 

der ville være interesse for dette og om lydforholdene i hallen var acceptab-

le. Begge dele viste sig at være en succes; -mere end 300 gæster mødte op 

og orkesteret (45 musikanter) var særdeles godt tilfredse med lydforholde-

ne, hvilket nok skyldes at halloftet ikke er lydabsorberende, men beklædt 

med træ. Mange har spurgt om det bliver en årlig tradition, og det arbejdes 

der helt sikkert på. Der er allerede truffet aftale med orkesteret, der igen 

giver koncert i hallen søndag den 6. januar 2019. 

 

Foråret der kommer 

Foråret, og især marts måned, byder på et tætpakket program og også her 

er lægges der op til at øge den brede vifte af tilbud, der findes i vort lokal-

område. Mandag den 5. marts inviterer 24/7 til infomøde om E-sport. Det 

bliver spændende at se hvor mange der møder op denne aften. 

Kræmmermarked: Den 3. marts er der kræmmermarked i hallen, 12 marts 

Modeshow i mandagsklubben, MARTS MÅNED: 13. marts er der Nødbe-

handlerbilens banko, 14. marts Rosenvangs månedlige arrangement, 15. 

marts generalforsamling for Hallen og Forsamlingshuset, 17. marts Gymna-

stikopvisning, 18. marts Rigtige Mænd arrangement, 19. marts Mandags-

klubbens generalforsamling, 22. marts Generalforsamling i FIF’s hovedbe-

styrelse hvor der skal vælges ny formand… og måske bliver der en fore-

dragsaften med K. Elmo Knudsen den 20. marts, hvor han fortæller om sine 

spændende oplevelser efter mange år i Tanzania…… for lige at nævne noget 

af alt det der foregår i marts….! 

APRIL MÅNED: Fjelstrup og Aller kirker byder på et spændende teaterstykke 

den 10. april, skat spiller turnering den 15. april, Mandagsklubben kører til 

Christiansfeld den 16. april, Rosenvang har månedlige arrangement den 

18.4., Nødbehandleren har fællesspisning den 19.4. og den 21. april afhol-

des den årlige Herrefrokost. 

MAJ MÅNED: ….du må selv kigge de mere end 20 indlæg igennem.. 

 

Stafetten 

Stafetten består denne gang af en oplevelse jeg skrev ned for mere end 20 

år siden og handler om mit møde med det store ørkenområde, der findes i 
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Nord-Nigeria, på grænsen til Chad og Niger. Jeg glemmer aldrig hvordan det 

var at gå til fods i ørkenen og hvilke tanker der gik gennem mit hoved, efter 

at vi fik motorproblemer med vor bil. 

Jeg ønsker alle et forhåbentligt dejligt forår med masser af smukke forårs-

dage. 

God læselyst. 
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Formiddagsidræt          Frede Jørgensen       

Hver torsdag formiddag kl. 9.30 er der formiddagsidræt, hvor vi starter med 

lidt fælles opvarmning og derefter deltager på forskellige hold, -alt efter 

hvad den enkelte ønsker. 

Der er mulighed for både at spille badminton, tæppecurling, kegling medens 

andre spiller dart. Formiddagen er både god motion, hygge og socialt sam-

vær og alle er velkommen. 

Efter jul har vi haft medlemstilgang, og der er nu hver torsdag omkring 25 

deltager. 
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Sillerup Mølle          Willy Freese 

MØD OP PÅ SILLERUP MØLLE DEN 12. MARTS 

Sædvanen tro vil vi også gerne i år indbyde til et møde for aktive mølleven-

ner, hvor vi kan snakke om den kommende sæson på møllen. Vi vil give en 

orientering om dette års aktiviteter og planer, og gerne høre forslag, ideer, 

kommentarer fra jer. Det ville også være fint, hvis I den aften kunne byde 

ind med, hvor I evt. kan hjælpe til.  I det medfølgende brev kan I se hvilke 

aktiviteter, der er planlagt. 

Mødet finder sted mandag den 12. marts kl. 19.00 i møllehuset, og vi 

byder også i år på kaffe og kage.   

Tilmelding til mødet er ønskeligt på tlf. 23 96 91 53 eller  

sillerupmoelle@gmail.com inden den 1. marts.  

 

Venlig hilsen 

Sillerup Mølles Venner. 

Bestyrelsen. 

mailto:sillerupmoelle@gmail.com
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Avnevig-gruppen                 Leif Thomsen  

Når dette læses, har vi overstået vor lille mindehøjtidelighed ved Avnevig, 

hvor vort byrådsmedlem Bo Morthorst Rasmussen efter planen skulle kom-

me og sige dette års mindeord. 

 

 

Bænken ved mindepladsen 

Som vi ved, så kom der i sommeren 2017 en helt ny bænk op dernede. I 

anledning af julen udveksles hvert år julekort med familie og bekendte til 

vore flyvere, og fra alle kanter kom der anerkendende ord, der alle handle-

de om det gode i, at man kan sætte sig ved mindestenene, hvile benene og 

tænke tilbage til besættelsestiden og i særdeleshed sende de omkomne fly-

vere en venlig og taknemmelig tanke. 

 

I England har man en fin tradition med at sætte bænke op på kønne steder 

med en inskription til minde om en eller anden. I Robin Hoods Bay er der en 

bænk til minde om Jack Copley, der reddede sig fra flyet, der faldt i Lille-

bælt i 1941. Han kom ind til Hejls området. 
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Kontakten holdes vedlige 

Særlig familien Proskurniak i Canada har sendt varme hilsener. I sin tid 

vekslede vi julepost med Harry selv, og da han døde, overtog hans enke 

Anne. Nu er også hun faldet bort, og så har datteren Marian taget over. Og 

hun påtænker at gøre rejsen over for at se det land, hvor hendes Far redde-

de sig i faldskærm i 1944. Barnebarnet Andy Proskurniak var her som be-

kendt sammen med sin unge kone i 2016, og de havde svært ved at kom-

me af sted igen.  

Tråde trækkes til England, Scotland, Wales, Canada og New Zealand 

 

Avnevig gruppen: Anne Marie Jacobsen 24 47 52 75 

   Sv. Aage Johansen 40 18 65 97 

   Svenne Christensen 21 48 28 89 

   Leif Gr. Thomsen 74 56 65 93 
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Dagplejen I Fjelstrup      Susanne Hvidsteen       

Juleafslutning i legestuen 2017 

Den 12 dec var der juleafslutning i legestuen, sammen med forældre og 

bedsteforældre. Vi sang, der blev danset om juletræet  sammen med 

julemanden   som kom på besøg og han havde også pakker   med til 

alle børnene. Der blev hygget med æbleskiver og hvad dertil hører. Her fra 

os dagplejer siger vi tusind tak til Jan Schmüser for nogle lækre juleposer og 

Sandersvig camping for juletræet og tusind tak til Svenne for at have sat 

borde og stole op og ikke at forglemme, stor tak til julemanden  
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Fastelavn i dagplejen. 

Den. 6 februar var der Fastelavn i legestuen sammen med forældre og bed-

steforældre. Vi sang, fik slået til tønden, og ud kom der nogle godteposer. 

Tak til Ellas forældre for at have sponsoreret til noget af posens indhold. Til 

sidst skulle vi hygge med fastelavnsboller. En superhyggelig formiddag. Tak 

for hjælpen, med oprydning af borde og stole, det var en stor hjælp.  
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FIF                               Jens Henrik Feldstedt  

Formanden takker af 

 

”Tak for denne gang”.  

 

Da jeg ikke længere føler mig tilstrækkelig motiveret til 

det frivillige arbejde for FIF, har jeg meddelt min besty-

relse, at jeg stopper efter generalforsamlingen d. 22. 

marts. 

Da jeg startede som formand, var jeg bl.a. motiveret af, at få afdelingerne 

til at samarbejde lidt mere på tværs, hvilket jeg synes er lykkes nogenlun-

de, bl.a. i form af forskellige arrangementer samt en ny fælles hjemmeside.  

Nu synes jeg tiden er inde til at finde en ny formand, der brænder ligeså 

meget for "næste kapitel", der byder på flere spændende projekter, ikke 

mindst halbestyrelsens store halrenoveringsprojekt. 

Generalforsamling 
Husk FIF´s hovedgeneralforsamling 
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Marked i Fjelstruphallen 

 

Jeg håber at rigtig mange vil kigge fordi, og opleve den hyggelige kræm-

merstemning. I støtter også nødbehandlerbilen, når I køber kaffe, kage, 

grillpølse eller fadbamser. 

En OK-Aftale 

Husk at i med det gratis OK- 

tankkort kan støtte FIF. Det 

eneste det kræver er, at man 

får lavet et OK tankkort, og 

tilknytter det til Fjelstrup IF.  

Hvis man allerede har et kort, 

skal man blot oplyse, at man 

gerne vil støtte Fjelstrup IF 

med sponsornr. 560907 (eller 

sende mig en mail). 

 

 

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

Her er lige lidt kort nyt fra Fjelstrup Børnehus. Lige 

nu arbejder vi blandt  andet med at skabe nye lege-

læringsmiljøer. Vi har stort fokus på hvordan det 

fysiske miljø omkring børnene påvirker deres mulig-

heder for  at skabe leg og læring. Så vi har flyttet 

rundt og afprøver, hvor det giver bedst mening, at 

de forskellige ting skal være. Vi er også ved  at gøre klar til den årlige tra-

dition med små teaterlignende stykker,  som vi optræder med for foræl-

drene i midten af marts måned.  Det glæder vi os alle til både store og 

små.  
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Fjelstrup Kultur & Idrætscenter                     Søren Lei 

Først og fremmest Godt Nytår – et godt nytår er, hvad vi satser på i hal-

lens bestyrelse. Et år der bliver krævende, sjovt, spændende og nyska-

bende. 

Den Moderne Landsby 

I bestyrelsen har vi i 2017 brugt meget tid sammen med Fjelstrup Lokal-

råd og andre interessenter at lave en plan for Fjelstrups udvikling – en 

plan for hvordan vi udvikler vores institutioner, vores foreningsliv, optima-

le vilkår for bosættelse, erhvervsliv og vores unikke landsbykultur. Det er 

et stort arbejde ikke mindst at opnå enighed og fælles ånd om at nå fæl-

les mål. 

Hvis vi dykker et spadestik ned i de store planer om ”Den Moderne Lands-

by” eller ”Den omvendte Urbanisering”, så har hallen en klar vision for 

hvorledes vi vil bidrage til planerne. Hal og forsamlingshus og de ydre 

områder skal være krumtappen i hele denne udvikling og derfor er de se-

neste 5 års arbejde med at tjene penge ind og spare op til at medfinan-

siere et halombygningsprojekt ved at være på plads. 

Behovsanalyse 

I 2017 har vi brugt mange kræfter på at holde møder med alle Fjelstrups 

foreninger, institutioner og andre interessenter for at få afdækket behove-

ne til et nyt center. Vi har ladet os inspirere af, hvad man har gjort andre 

steder og har lyttet til mange velmente og gode råd. Endeligt har vi af-

holdt borgermøder sammen med lokalrådet, hvor vi løbende har informe-

ret og holdt jer underrettet om vores planer – og tak for input og opbak-

ningen.  
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Skitser af det nye Fjelstrup Kultur- & Idrætscenter 

Sammen med arkitektfirmaet Mejeriet A/S, har vi parallelt været i gang 

med at skitsere hvordan det nye Fjelstrup Kultur og Idrætscenter skal se 

ud. En meget spændende proces, at være med til at samle alle Fjelstrup 

borgenes ønsker/behov, vores egne værdier og holdninger til et bæredygtigt 

Center på den korte og lange bane. Og ikke mindst i forhold til at afspejle 

det gode lokale samfund vi er med respekt for historiske aner og hvor man 

kan mødes på tværs af forskelligartede interesser. 

 

Vores tidsplan i projektet holder og i løbet af de næste par uger, modtager 

vi det færdige og godkendte arbejde fra Mejeriet. Der foreligger meget ar-

bejde endnu, selve projekteringsfasen og finansieringsplanen kommer til at 

fylde første halvår 2018. Finansieringen bliver forventeligt flerstrenget og en 

kombination af kommunal støtte, fonds-

søgning, egen medfinansiering og om 

nødvendigt låntagning.  

Opbakning fra Lokalområdet 

Men vi har også brug for Fjelstrups øko-

nomiske opbakning. Derfor vil vi i løbet 

af februar og marts komme rundt til alle 

husstande i Fjelstrup og opland med en 

folder og informere om projektet og til-

byde alle, at bidrage økonomisk med 

såkaldte indskudsbeviser. Indskudsbevi-

serne bliver en meget væsentlig del af 

Fjelstrups medfinansiering og et væsent-

ligt signal for den folkelig opbakning til 

projektet, hvilket er meget vigtigt for de 

fonde eller kommunale instanser, der 

forventes at investere i projektet. 

Når vi kommer rundt med folderen og 

informerer, er det i første omgang ikke 

en indsamling – men vi ønsker tilsagn 

om, om man ønsker at støtte op økono-

misk og i givet fald hvor meget den en-

kelte borger ønsker at bidrage med. Den 

egentlige indsamling finder sted senere 

på året når planen er finansieret og god-

kendt.  
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Der er stadig risikomomenter i dette projekt, der kan tvinge os til at sænke 

vores ambitioner – herunder økonomien som den væsentligste faktor, men 

også frivilligheden spiller ind. Derfor går vi all in i 2018, holder momentum 

og arbejder målrettet mod at realisere projektet. Vores plan og ambitioner 

er, at vi går i gang med byggeriet i 2019. 

 

Generalforsamling den 15. marts 

Endeligt holder hal og forsamlingshus Generalforsamling 15. marts i hallen – 

kom og se/hør mere om projektet. Der bliver desuden en suppleant stilling 

ledig i bestyrelsen, hvor alle kan stille op – vi får brug for alle gode kræfter! 

 



 Marts • April •  Maj 2018 20 

 

Lokalrådet             Svend Christensen 

Fjelstrup Lokalråd 

Formandsberetning 

v./ Lokalrådsformand 

Svend Christensen            Februar 2018

                           

         

Formandsberetning  

Generalforsamling den 6. februar 2018 

 

Lokalrådets Kalender i 2017 

Generalforsamling - vedtægtsændringer   8. februar. 

Konstituerende bestyrelsesmøde     22. februar 

Fastelavnsfest i Hallen       28. februar 

Lokalrådsmøde        4. april 

Lokalrådsmøde        20. juni 

Borgermøde og fællesspisning      1. september 

Oprettelse Naturfond-arbejdsgruppe    1. september 

Ny hjemmeside åbnet       20. september 

Lokalrådsmøde        26. september 

Vælgermøde og fællesspisning     26. oktober 

Opførsel af bålhytte      efterår 2017 

Lokalrådsmøde       5. december 

Afstemning vedr. borgerbudgettering 2018   16. december 

 

 

Ændring af Lokalrådets vedtægter 

På sidste generalforsamling, den 8. februar 2017, blev det besluttet at 

ændre vedtægterne således, at der blot vælges 3 faste medlemmer til 

Lokalrådet for en 2-åring periode, medens resten af lokalrådet består af 

enhver organisation, som aktivt ønsker at medvirke positivt til fremme af 

lokalrådets formål. 
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Ideen med denne ændring var at skabe et stort forum, hvor vi samler alle 

fra de organisationer, institutioner, råd og værn, der jo alle arbejder for at 

fremme udviklingen og trivslen i lokalområdet. 

Den overordnede strategi for lokalrådets arbejde er at være katalysator for 

skabelsen af Fjelstrup som den moderne landsby, hvilket overordnet set 

indeholder tre væsentlige fokusområder: 

 

1. En bred vifte af tilbud, der lever op til nutidige krav og behov. 

2. Attraktive og tidssvarende faciliteter 

3. Nye bosættelsesmuligheder 

 

En sådan strategi betyder naturligvis også, at vi formår at gøre os synlige 

overfor både omverdenen, potentielle tilflyttere og kommunens politikere. 

Vi bliver nødt til at sikre os, at ”vi er på landkortet”. 

Jeg synes samarbejdet i rådet har virket fint. Vi har i gennemsnit været ca. 

12-15 deltager til de 5 møder, der er blevet afholdt i 2017. Jeg må dog 

med beklagelse konstatere, at hverken repræsentanter fra skolen eller bør-

nehaven har deltaget i nogen af møderne. Til gengæld har der været god 

kommunikation mellem lokalrådet , ledere og medarbejdere på både skolen 

og børnehaven. De er løbende blevet informeret om rådets tanker og ideer 

og de bakker gerne op om rådets arbejde. 

 

Ny hjemmeside 

Hjemmesiden, fjelstrup.dk, har eksisteret i en del år, dog uden at dens op-

rindelige formål er blevet implementeret, -at skabe en fælles portal og fæl-

les markedsføring af lokalområdet. 

En lille gruppe med Roland Strodthoff i spidsen, fik langt om længe søsat 

dette projekt. Nu er stort set alle lokalområdets organisationer, institutio-

ner, råd, værn og andre aktiviteter at finde under denne portal. 

Her kan man i øvrigt også se hvilke ejendomme der er til salg i området, 

ligesom hjemmesiden løbende opdateres med lokalområdets aktiviteter. 

Der er stadig meget, der kan forbedres og for den sags skyld gøres ander-

ledes, men under alle omstændigheder har vi fået skabt den ønskede plat-

form for lokalområdet. 
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Borgermødet 

Borgermødet blev afholdt i Fjelstrup Forsamlingshus den 1. september. For-

ud for borgermødet var der arrangeret fællesspisning og her mødte de før-

ste halvt hundrede mennesker op.  

Til selve mødet var der i alt godt 70 fremmødte, så det må siges at være 

tilfredsstillende.  

Overordnet var formålet med mødet at finde gode projekter til de 50.000 kr 

som kommunen også i 2018 har tildelt vort lokalområde. Ligeledes blev del-

tagerne også bedt om at komme med ideer til hvorledes tilbuddet fra Jeb-

sens naturfond bedst kunne udnyttes. 

Mødet startede med en gennemgang af rådets arbejde, hvorefter Peter Kock 

Hansen overtog ledelsen af det videre forløb. 

Her havde Peter lagt en masse papirer med forskellige stikord eller emner 

ud på gulvet og deltagerne kunne derefter placere sig ved de emner, som 

syntes at berøre dem mest. På den måde blev forsamlingen opdelt i 7 for-

skellige grupper, som efterfølgende diskuterede og udvekslede ideer og til-

tag som kunne iværksættes i lokalområdet. 

Processen sluttede med, at hver gruppe fremlagde deres bud om en lang 

række tiltag, som kan iværksættes i lokalområdet, ligesom fremlæggelsen 

også indeholdt forslag til anvendelse af kommunens penge. 

Det var en spændende aften med en masse gode ideer. 

Naturfond-arbejdsgruppen 

En af grupperne havde fokus på oprettelser af naturstier og hvordan evt. 

tilskud fra Naturfonden bedst kunne anvendes i den forbindelse.  

Gruppen påtog sig således at være arbejdsgruppen, der arbejder videre 

med dette projekt.  

Ideen er at skabe en sti rundt i Fjelstrup by, fra hallen via kirkemarken til 

afvandingsområdet bag Præstevænget, hvor dette område tilhører Provas. I 

første række er dette område interessant og der afholdes møde mellem Pro-

vas, Naturfonden og arbejdsgruppen den 7. februar. 

Vælgermødet 

Til vælgermødet i Fjelstrup Hallen den 26. oktober havde Lokalrådet indbudt 

10 partier til en debataften, hvor det overordnede tema var ”Udviklingen og 

fremtiden for lokalsamfundene i Haderslev Kommune” med 3 under-temaer; 

-fremtiden for skole og daginstitutioner, -fremtiden for bosættelse og frem-

tiden for foreningslivet. Omkring 180 tilhørere var mødt op i hallen for at 
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høre hvad politikerne havde at byde på i forbindelse med ovennævnte te-

maer. 

Det blev en interessant debat-aften, hvor der til tider også blev krydset en 

del politiske klinger. 

På skole og daginstitutionsområdet erklærede alle partier, at der ikke bliver 

lukket skoler i lokalområderne og vi blev opfordret til at gå i gang med at 

skabe en såkaldt ”Fjelstrup-model” på linje med Øsby, hvor kommunen har 

investeret ca. 5 mill. kr i nye faciliteter. 

På bosættelsesområdet var tilsagnene knap så markante , så på dette om-

råde, er det nok lidt sværere at få kommunens opbakning. Det skal dog  i 

den forbindelse nævnes, at kommunen har givet tilsagn om hurtig behand-

ling af byggeansøgninger, hvor det drejer sig om såkaldt ”hul-udfyldning”, -

en mulighed som den nye landzonelov åbner mulighed for.  

Mht. foreningslivet, blev en del af debatten drejet hen på hal-bestyrelsens 

planer om renovering af Fjelstrup Hallen. På et konkret spørgsmål fra salen, 

hvor der blev spurgt om kommunen ville doble op hvis halbestyrelsen fx 

stillede med 2 mill kr., var svaret ikke helt afvisende. Det ville i øvrigt være 

nogenlunde på linje med kommunens tilskud til Hammelev Hallen, så mon 

ikke det bør være spiseligt for politikerne i Haderslev. 

Alt i alt en udmærket aften, hvor jeg tror det lykkedes os at gøre en del 

kommunale politikere opmærksomme på, at Fjelstrup ønsker udvikling og 

selv gør en indsats for at fremme det. 

Bålhytte og Fastelavnsfest 

I det forløbne år har Lokalrådet også afholdt fastelavnsfest.  

Det blev afholdt i Hallen og omkring 85 personer deltog i festlighederne. 

Lokalrådet vil også fremover stå for dette arrangement, medens Skt. Hans 

festlighederne er overtaget af spejderne i samarbejde med brandværnet og 

nødbehandlerbilen. 

Efter sommerferien gik en arbejdsgruppe i gang med opførelsen af en stor 

bålhytte i bevoksningen ved Fjelstrup Stadion. Hytten er indkøbt for de mid-

ler som Lokalrådet fik af kommunen i 2016. 

Men indkøbet af materiale alene gør det ikke. Der er lagt en kæmpe stykke 

arbejde i opførelsen af hytten, herunder er der også anlagt ny vej bag om 

hytten, der gør det muligt, at maskiner kan komme den vej ind. Så vi skyl-

der stor tak til dem, som har brugt mange timer og kræfter i dette projekt. 
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Afstemning vedr. Borgermødets fremsatte forslag 

Året blev afsluttet med en afstemning den 16. december vedr. borgermø-

dets fremsatte forslag. 

Der blev stemt på 5 forslag, hvor man kunne stemme på tre forslag i priori-

teret rækkefølge. 

Det forslag, som fik flest stemmer var bord/bænke-sæt ifm. Stistystem 

rundt i Fjelstrup, herunder en lille bro over bækken. På andenpladsen kom 

udstyr til en ungdomsklub og på tredjepladsen bord/bænkesæt til opstilling i 

Fjelstrup by.   

Det bliver nu lokalrådets opgave at få en arbejdsgruppe til at sætte dette i 

gang. 

 

Udfordringer i 2018 

Der er nok at tage fat på i det nye år, som allerede er godt i gang. 

Fjelstrup Kro 

På lokalrådsmødet i december 2017, blev det besluttet at indkalde til et bor-

germøde, hvor emnet udelukkende vil handle om Fjelstrup Kro.  

Lokalrådet har i flere omgange diskuteret om Fjelstrup Kro kan omdannes til 

et medborgerhus. Dette er også blevet diskuteret med bestyrelsen for Fjel-

strup Kultur- & Idrætscenter og der er enighed om, at et sådant initiativ 

kræver lokalsamfundets opbakning, men alle synes det er synd og skam,  at 

et af byens smukke vartegn ligger hen uden at blive brugt.  

Byggegrunde 

Kommunale byggegrunde i Fjelstrup er nok ikke noget, der står højest på 

kommunens dagsorden, så ideen er, at vi selv går i gang med at promovere 

såkaldt ”hul-udfyldning”. Først og fremmest skal en række grundejere kon-

taktes, så vi får et overblik over de steder, hvor det vil være muligt at byg-

ge. 

Derudover skal der gøres et stykke arbejde for at få standardiseret kontrak-

ter vedr. køb af byggegrund, således, at det er nemt for både køber og sæl-

ger at gå i gang med. Ligeledes skal der udformes standardiserede kontrak-

ter for byggemodning, dvs. forsyning af vand, EL, kloak etc.  

For at kunne gennemføre dette arbejde er det nødvendigt, at der oprettes 

en arbejdsgruppe, som evner at få disse ting sat i værk. 
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Naturfond-gruppen 

Denne arbejdsgruppe under Lokalrådet har stadig et stykke arbejde, der 

skal gøres i 2018 for at kunne omdanne ideer og planer til virkelighed. 

Foreløbigt vil disse emner i 2018 være i fokus.  

Samtidigt vil vi naturligvis fortsætte med at promovere vort lokalområde, 

både overfor omverdenen og overfor politikerne, herunder videreudvikling 

af hjemmesiden, pjece om Fjelstrup til alle ejendomshandlere og diverse 

artikler og indlæg til aviser om aktiviteter i Fjelstrup. 

 

Svend Christensen 

Februar 2018. 
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Nødbehandlerbilens Støttegruppe  Ejgil Jessen 

Så er året startet op igen, og vi har allerede afholdt to arrangementer. Vi 

startede året med nytårsburgere og juletræsindsamling. Vi planlægger at 

begge arrangementer bliver afholdt igen næste år.  

Næste arrangement er markedsdag i hallen d. 3. marts, hvor vi vil sælge 

grillpølser og have kaffebord.  

Banko den 13. marts 

Vi afholder vores årlige bankospil den 13. marts kl. 19.00 i Fjelstrup For-

samlingshus.   Der vil blive solgt amerikansklotteri, hvor der vil være 

mange gode præmier, og der vil være mulighed for at købe kaffe og ka-

ge i pausen.  

 

Fællesspisning 

Vi har nu afsat datoer til fællesspisning resten af året. Så sæt allerede 

kryds i kalenderen nu d.: 

• D. 19. april  

• D. 6. september 

• D. 29. november  

D. 19. april serverer vi stegt flæsk med persillesovs. Tilmelding foregår 

til Lars König på tlf. 61 27 50 29. 

Der vil op til fællesspisning komme flere informationer på vores Face-

book side (Fjelstrup Nødbehandlerbil), og komme plakater op i byen.  

Nyt – Fest i Fjelstrup hallen 

Vi forsøger i Støttegruppen at arrangere en UGLY-fest d. 29. septem-

ber i Fjelstrup Hallen. For at det kan lykkedes, har vi brug for jeres op-

bakning! Vi mangler ambassadører, der har lyst til at hjælpe os med bil-

letsalget. Så har du tid og overskud til at hjælpe os, så meld tilbage til 

Ejgil Jessen på tlf. 27 10 65 18, eller skriv en besked til os, på vores 

Facebook side.  

Vi håber virkelig det lykkedes, så vi kan få samlet penge ind, til en ny 

nødbehandlerbil.  

Vi efterlyser nye medlemmer  

Som altid så er vi meget interesseret i at få nye medlemmer, der kan 

bidrage med ny energi og nye ideer til vores gruppe. Det gælder både i 
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Fodbold             Lisa Damkjær 

Støttegruppen, men også i Nødbehandler gruppen.  

Er det noget for dig, eller vil du vide mere, så kontakt Ejgil Jessen på  

tlf. 27 10 65 18 eller Finn Schmidt på tlf. 20 40 53 11.  

Vi i Støttegruppen glæder os til et nyt godt år.  

Det har været en spændende indendørssæson, alle holdene har klaret sig 

fint, særligt Brians U13 drenge har i forrige weekend spillet regionsfinale i 

Bredebro og fik en flot 2.anden plads, dermed har de kvalificeret sig til 

Jysk Mesterskab i A-rækken, som afvikles i den første weekend i marts. I 

samme weekend deltager U10/U11 drengene i Lalandia Cup i Billund, hvor 

de skal overnatte, spille fodbold og i vandland.  

Fodboldklubben er blevet en del af det godkendte DBU Sønderjyske fod-

boldsamarbejde, hvor vores spillere får tilbudt ekstra teknisk træning i 

Haderslev, og der er mulighed for at komme på talenthold.  

Der sker mange spændende ting i fodboldklubben, og derfor håber vi at se 

mange nye spillere, når udendørssæsonen starter i foråret. 
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Gymnastik               Mette Højland 

  
 

Så har vi holdt vores årlige generalforsamling, hvor formanden kunne be-

rette om året der er gået og det nye tiltag, som blev taget godt imod af 

12 danseglade børn. Der var 3 bestyrelses medlemmer og suppleanter på 

valg og alle ønskede genvalg. Tak til jer for at i tager en tørn mere. 

 

Den 23. februar kl. 17 har vi vores årlige øve/overnatnings aften nu kal-

det Fjelstrup Mix by Night hvor alle holdene øver den fællesserie de skal til 

opvisning med i Haderslev og Fjelstrup. Når vi har øvet er der aftensmad 

og efterfølgende hygge med film og hvad der til hører. 

Med foråret på vej er det også tid til vores årlige opvisninger. 

 

Haderslev 

Opvisningen er den 10. marts kl. 11 hvor vores mix hold går på gulvet. 

 

Fjelstrup 

Opvisning den 17. marts kl. 11 hvor holdene viser hvad de har øvet sig på 

hele vinteren. Dans som er vores nye tiltag vil også vise hvad de har øvet 

sig på og de bliver derfor en del af gymnastikopvisningen. Vi får besøg af 

et gæste hold som er HAPS fra Haderslev, hvor Elsebeth (hun er leder på 

tøserne og power Mix) går. 

 

Der vil være mulighed for at købe lidt mad og drikke i kiosken under op-

visningen og bagefter er der fælles kaffebord i forsamlingshuset. 
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Hej alle aktive børn og unge i Fjelstrup 

 

Fjelstrup Hallen og 24/7 er super glade for at se så mange der benytter 

faciliteterne, både til hverdag og i weekenderne.  

 

Vi gør vores bedste for at give jer børn og unge nogle gode rammer til at 

lege, spille og hygge jer i, og vi kan se at der er meget liv i hallen.  

 

Bordtennis, bolde, ketchere, hyggekrog med sofaer og en åben hal, er 

nogle af de ting vi rigtig gerne vil have jer til at benytte sammen med je-

res venner.  

 

Vi er sikre på at børnene skal være aktive i hallen, men de skal også ak-

tivt være med omkring hallen, og dem der gør aktiviteten mulig, på sam-

me vilkår som alle andre i hallen. Hallen er ikke en offentlig legeplads, 

men et sted vi sammen gør levende og sammen investere i.  

 

Fjelstruphallen og 24/7 investere i jer børn og unge, og vi har derfor et 

børne- og ungemedlemsskab i 24/7 på 150,- kroner om året, som gør 

brugen af hallen mulig.  

 

Medlemskab gælder fra indmeldelsesdato og 12 måneder frem. I melder 

jer ind via www.fmf.fjelstrup.dk. Forældre får udleveret og har ansvar 

for adgangsnøgle til hallen.  

 

 

På vegne af Fjelstrup Hallen og 24/7 

 

Peter Kock Hansen & Svenne (halbestyrer) 

http://www.fmf.fjelstrup.dk
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Kreative aftner           Birthe Dixen 

Velkommen til kreative aftner 

Alle kan være med 

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

 

Materialer: kan købes på stedet. 

Hvor Fjelstrup SFO. 

Hvornår: 17-20. 

 

Tirsdag den 20 marts 

Påske, kort, tryk, Malerier 

 

Torsdag den 19 april 

Malerier, kort mm 

Tilmelding til Birthe Dixen 30 29 57 93 



Marts • April •  Maj 2018  
 31 

 

Lokalhistorisk Arkiv            Anne Marie Jacobsen 

”Dagene længes – vinteren strænges.” 

Nu havde erantis og vintergækker og en enkelt tuli-

pan ellers optimistisk regnet med, at det var forår.  

I skrivende stund meldes der om frost og sne. MEN 

når dette nr. af ”Æ lokalblad” udkommer, håber vi 

foråret er i sigte. 

Steen Kaasgaard fortalte om OS-Boat 

Vinteren er tiden for generalforsamlinger, lokalhistorisk arkiv lagde ud med 

mødeaften og generalforsamling den 30. januar på Rosenvang. Erhvervs-

manden Steen Kaasgaard havde lovet at komme og fortælle om tiden i Fjel-

strup med OS-Boat Equipment. Der var mødt 60 interesserede op, og vi fik 

et spændende foredrag om op-og nedture – om hvor vigtigt det er at have 

sin familie bag sig, om det at kunne se muligheder i stedet for problemer 

og have næse for løsninger som andre måske ikke kan se, om vigtigheden 

af at have gode medarbejdere – og også om alle de spændende menne-

sker, Steen havde mødt på sin vej. 

Generalforsamlingen 

Under kaffen blev der afholdt generalforsamling. Solveig Thomsen og Inger 

Petersen blev genvalgt til bestyrelsen, Niels Dixen havde ønsket at træde 

ud af bestyrelsen og indtræde som suppleant i stedet, og vi siger tak til 

Niels for hans indsats i de 10 år, han har været med – og heldigvis regner 

Niels med fortsat at hjælpe til med arkivarbejdet. Ove Christiansen blev 

genvalgt som suppleant, Frede Jørgensen blev genvalgt som revisor og Lo-

renz Refsgaard blev genvalgt som revisorsuppleant. 

I sidste nummer bragte vi en ANNONCE, hvor vi efterlyste flere (og gerne 

yngre) hænder til hjælp i arkivet – og vi har været så heldige at kunne by-

de Else Friis Jensen velkommen som nyt bestyrelsesmedlem. Derudover har 

vi fået tilbud om endnu et par ekstra hænder, så miraklernes tid er endnu 

ikke forbi. 

Stormen i 1872 

Vi bragte også en anden efterlysning, arkivet havde nemlig fået en fore-

spørgsel, om vi kunne hjælpe til med at finde ud af, hvornår en voldsom 

storm havde taget en stor del af kysten og vejen langs den hen til Philips-

borg. Og herligt! Efterlysningen blev læst, jeg blev ringet op af en mand, 

der vidste rigtig meget om emnet, det var en spændende snak med mange 

gode oplysninger – og jeg fik lov til at videregive telefonnumrene – og jeg 

regner med, de også har fået sig en god snak. Det skulle sandsynligvis dre-
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je sig om en voldsom østenstorm den 11.november i 1872, hvor både 

Brandsø og Årø blev oversvømmet. 

Nu går vi så ind i forårssæsonen, hvor vi vil gå på med krum hals med at 

registrere og lægge fotografier og oplysninger ind på Arkibas, arkivernes 

registreringssystem. Det tager tid, men lidt har også ret. Og vil I se noget af 

det, vi har fået lagt ind, så søg på Arkiv.dk og Fjelstrup.  

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, beløb kan 

indsættes på arkivets konto:  

Reg. Nr. 1551 konto 445 220 977 2. 
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Mandagsklubben                Annette Jacob  

Forårsprogrammet 2018 for Mandagsklub.  

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

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

udflugter og modeopvisning. I december måned bliver der holdt en julefrokost. Efterløn-

nere og pensionister over 60 år er meget velkomne. 

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

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

 

5.3 Hygge. 

Kaffe 5 kr. 

12.3 Modeshow. 

Laila Iversen kommer med Senior Shoppen. 

Der vil være mulighed for at prøve og købe, det nye smarte påsketøj. 

Kaffe og kage 20 kr. 

19.3 Generalforsamling. 

Paul Jacob viser billeder fra vores udflugter. 

Gratis kaffe. 

26.3 Påskebanko. Tilmelding til Christiansfeldturen. (Vi kører i egne biler) 

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

2.4 Påske. Ingen Mandagsklub. 

9.4 Hygge.  Kaffe 5 kr. 

16.4. Lille tur til Christiansfeld. Vi kører i egne biler. 

Kate Thomsen vil fortælle om Brødremenighedens kirke i kirken. 

Derefter går vi over i søsterhuset, hvor vi selv vil gå rundt. 

Kaffe og kage 20 kr.  

23.4 Banko. 

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

30.4 Hygge. Tilmelding til bus udflugt til Vadehavscenteret. (Pris 100 kr.) 

7.5 Banko. 

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

”Den gang vi drog af sted”. 

Mette og Poul Nørup kommer og fortæller, synger og viser billeder. 

En vandretur gennem grænselandet. 

Kaffe og kage 20 kr. 

21.5 Pinse. Ingen Mandagsklub. 

28.5 Udflugt til Vadehavscenteret. Bustur fra kl. 12:30 til kl ca. 17:30.  

Pris 100 kr. 

Udflugten går til Vadehavscenteret – Porten til UNESCO Verdensarv. 

Vi vil blive vist rundt på det ny renoverede center.  Og der vil vi også drikke kaffe og spise 

kage. 

SOMMERFERIE. 

Vi ses igen mandag den 3.9 til Hygge. 

Formand Annette Jacob tlf. 23 23 58 22 

Næstformand Gudrun Christensen 29 28 07 37 
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Med stor spænding læste vi, at der skulle være nytårskoncert i Hallen med 

Sønderjyllands Amatør Symfoniorkester (SASO), det var noget ganske nyt, 

og det skulle vi da nu altså med til. 

 

Ved ankomsten blev vi mødt af festklædte venner, der bød på champagne, 

og fluks var der ligesom lagt en linie. Og orkesteret, jo, det var jo stort. På 

en eller anden måde følte man sig hensat til en mellemting mellem The 

Proms i London og nytårskoncerten fra Wien, der var en særlig stemning. 

 

Orkestret havde ikke spillet ret længe, før man begyndte at tænke på, at 

hvis de ikke var professionelle, så var der i hvert fald tale om amatører på 

højt niveau. Specielt husker vi Shostakovich’s Jazz Suite Nr.2, den hænger i 

ørerne endnu. Og så minsandten træder et ungt menneske frem med sin 

cello og spiller soloen fra ”Svanen”, smukt og sikkert. 

 

Og ikke nok med det, dirigenten griber en violin og fremfører, fulgt af sit 

orkester, violinsoloen fra Schindlers Liste, som vi jo alle kender. 

 

En rigtig smuk aften kom til sin slutning, og orkestret fik et velfortjent stå-

ende bifald. Og da melder sig tanken ”kommer de igen om et år?” Det må 

de gerne, og måske vi så kan møde op i stiveste puds og bygge videre på 

Nytårskoncerten i Hallen    Solveig og Leif Thomsen  
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RIGTIGE MÆND        Flemming Mink 

Team Fjelstrup 24/7 

Under den ugentlige tirsdagens træning d. 30/1 i ”Rigtige mænd” Team 

Fjelstrup 24/7 fik vi fornemt besøg, da Lars Ulrik kom på visit. Lars Ulrik 

deltog i træningen denne dag (nok mest på mål), hvorefter han blev sat på 

udskiftningsbænken. Da træningen var overstået, blev han inviteret med til 

den efterfølgende mandehørm, hvilket så ud til at han nød. 

Lars Ulrik er en vandremaskot, (hvis der ellers er noget, der hedder det) 

der turnerer rundt til de forskellige hold under ”Rigtige mænd”.  

Lars Ulrik startede sine dage hos Søren Holm alias ”smeden” fra ”Rigtige 

mænd I”, der sikkert kedede sig en eftermiddag og svejsede noget sam-

men, der mest af alt lignede et fugleskræmsel. 

Herefter blev vandremaskotten, der dengang ikke havde et navn endnu, 

afleveret til en lokal afdeling af ”Rigtige mænd” i nærheden. Under sin tur 

rundt i Danmark er vandremaskotten blevet navngivet og døbt Lars Ulrik.  

For hver gang Lars Ulrik kommer til et nyt hold, tilføjes han noget nyt og 

man må ikke ødelægge noget af det, som han er udstyret med i forvejen.  

I Team Fjelstrup 24/7 skete det sidste lørdag d. 27/1, hvor nogle af de lo-

kale ”Rigtige mænd” tog Lars Ulrik med ud på BEMA, hvor han blev udstyret 

med en hockeystav samt rulleskøjter. Da han efterhånden, som turen går 

rundt i hele Danmark, må formodes at blive en tungere og tungere herre, 

står dette i kontrast til ”Rigtige mænd” konceptet.   

Lars Ulrik venter nu på, at blive sendt videre til det næste hold ”Rigtige 

mænd”. Følg med på Facebook ”Rigtige mænd Team Fjelstrup 24/7”.  

Der er i øvrigt plads til flere 

rigtige mænd i Team Fjel-

strup 24/7 så kom endelig. 

Vi træner i hallen tirsdage 

kl. 19.00. Der er plads til 

alle, som gerne vil dyrke 

noget motion. Vi bestem-

mer selv hvilken type moti-

on og det er mindst lige så 

vigtigt, at vi har det sjovt 

imens vi sveder. Medlem-

skab af 24/7 er nødven-

digt.  
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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 Segge-

lund 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. 21 845177 eller mail mar-

git.rasmussen@hotmail.dk   Efterlønner og pensionister over 60 år er meget 

velkommen. 

Siden sidst: Formiddagshyggen i december blev en god oplevelse. Bodil 

Lindberg fortalte og viste billeder fra Irans særprægede natur og om iraner-

nes venlighed. 

2018  

Det første møde i det nye år var generalforsamlingen – alle som var på valg 

blev genvalgt. Vagn viste video fra en Rosenvang tur til Hallig Oland. Vi 

sang en del sange, som vi sjælden synger. Anne Marie Rasmussen havde en 

lille quiz til alle og hun donerede hjemmelavede snaps til 2 vindere.   

Onsdag, den 21. februar kl. 9,30: Peter Jacobsen, Skovbølling fortæller 

og viser billeder af ”Bjernings veje og historier.” Hvor man kan opleve den 

unikke mulighed at passere 3 historiske veje på samme tur Oksevejen fra 

middelalderen, Kongevejen fra 1500-tallet og Chausseen fra 1885. 

Onsdag, den 14. marts kl. 9,30: Bo Morthorst Rasmussen. ”Nysgerrig på 

livet – fra Keldet - mellemlanding i USA – Hvide Sande – Aarhus og så til 

Fjelstrup.” 

Onsdag, den 18. april Kl. 9,30: Marianne Thomsen, Viborg. Fortæller om 

sin vej fra Fjelstrup til Hald Ege - med billeder og fortællinger fra barndom-

mens land, rejser og oplevelser, som sygeplejerske.  ”Med ballast fra Shell 

tanken til velfærdskonsulent og skovfogedkone i Viborg”  

Onsdag, den 13. juni kl. 19,00:  Plænekoncert . Underholdning af Folmer 

og Basserne. Der er gratis adgang for alle – børn, unge og ældre og dem 

midt imellem - i tilfælde af dårlig vejr går vi ind i centeret. Der kan købes 

kaffe, øl og vand. Tilmelding til udflugten  som er i august ( ikke fastlagt 

besked senere). 
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STAFETTEN          Svend Christensen 

EN TORSDAG I ØRKENEN del 1 af 2           

Hvis Verdens ende findes, så ligger den lige i 

nærheden af Garin Alkali, hvor projektets lejr 

er. Det er godt nok langt væk fra alting. 

Ørkenen fascinerer mig, selvom den ved før-

ste øjekast mest af alt ligner en uendelig 

mængde sand.  

Med spredte buske her og der. 

Denne torsdag, i marts 1995, blev dette na-

turfænomen en usædvanlig prøvelse for mig. 

 

Onsdag får vi besøg 

Onsdag aften dukkede der to nydelige damer op i lejren. De indkvarterede 

sig i lejrens gæstehus, hvor jeg selv boede ved min ankomst. Et par 

usædvanlige, modne kvinder – typisk amerikansk på godt og ondt. De er 

begge godt gift, én med en geolog og en anden med en seismolog. Her-

rerne søger efter olie i havet ud for Nigerias kyst og konerne keder sig ind 

imellem. Derfor er de kørt nordpå for at opleve det ”rigtige Afrika”, til Yo-

be State, der knap nok findes på det nigerianske landkort, fordi myndig-

hederne har glemt at det eksisterer. Her er man fattig, selvom der i Syd-

     NEAZDP 

North East Arid 

Zone Development 

Project. 

= Projektets lejr. 

I 1995 var jeg ud-

sendt af EU til Nige-

ria for at evaluere 

et udviklings-

projekt i det nordli-

ge Nigeria – et 

stort ørkenområde 

på grænsen mellem 

Niger, Chad og Ni-

geria. 

Nu om dage er det-

te område mest 

kendt som terroror-

ganisation Boko 

Haram’s højborg. 

Vi boede i en lejr 
ude i bushen og jeg 
var der i godt 4 må-
neder. 
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Nigeria pumpes olie op for milliarder af dollars.  

Damerne er iført det til lejligheden rette udstyr, -korte knickers, kække 

sommerhatte, et udvalg af medikamenter mod diarré og alverdens andre 

sygdomme. Schweizerkniv, Canon-kamera og RayBan- solbriller indgår også 

i deres omfangsrige udrustning. De vil opleve noget, -helst et eventyr. 

Ekspeditionsdeltagerne 

Torsdag har vi planlagt et besøg i en oase, der ligger på grænsen til Niger.  

Det er ikke så langt væk – relativt set. Så damerne er naturligvis velkom-

men til at køre med. Ledelsen har godkendt deres deltagelse i ekspeditio-

nen. Chaufføren hedder Sami, min kollega og tolk er Muhammed og damer-

ne hedder Melissa og Henrietta.  

Sami er ung og lille af statur, sort som natten, men med store hvide tæn-

der, som han gerne viser frem i et stort smil. Virker altid ubekymret og af-

slappet, selv når vi er ved at køre fast i sandet eller når motoren eller bag-

hjulslejet udsender mærkværdige lyde. Sami elsker bluejeans og smarte T-

shirts.  

Muhammed er lang og tynd og går altid i traditionelle gevandter, som bedu-

inerne i ørkenen. En fåmælt og lettere filosofisk type, der gør meget ud af 

at overholde alle bede-tiderne og i øvrigt er et fromt og religiøst menneske. 

Han har store intelligente øje og et skarpt blik. Melissa er den buttede, gla-

de og snaksaglige dame, som altid er rap i replikken.  

Hun gør meget ud af at fortælle at hun er ”farm girl” fra Texas, der har prø-

vet lidt af hvert. Jeg tror hende. Hun har både til gården og gaden.  Bukser-

ne burde nok være købt et nummer større, og forhåbentlig er knapperne i 

hendes kaki-skjorte syet forsvarligt. Man går hele tiden med fornemmelse 

af, at de kan springe af hvornår det skal være. 

Henrietta er fra Syracusa i New York State. Fornem og smart dame, men 

lidt reserveret. Hun lader sig dog nemt rive med af Melissa, der hele tiden 

fører an. Henrietta har besluttet sig for at Melissa ikke skal stjæle hele bille-

det. Jeg tror hun overskrider egne grænser flere gange om dagen. 

Havde de begge været hjemme i USA, havde de sandsynligvis ikke sagt hin-

anden noget.  Men her langt fra alfarvej, trives de med hinandens forskellig-

heder. 

Jeg selv er i kortærmet skjorte, bluejeans og kraftige, danske Ecco-støvler, 

medbringende 2 stk. cola og en pakke kiks. Vi er jo hjemme til aften igen. 

Damerne er derimod velforsynede og medbringer forplejning, der utvivlsomt 

kunne have bragt os velbeholden helt til Algeriets middelhavskyst. 
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Vi gør os klar 

Det mest pålidelige befordringsmiddel i ørkenen er en kamel. Der er brænd-

stof til puklerne til 2-3 uger.  Den behøver ikke en 

eneste japansk reservedel for at kunne tilbage-

lægge 400 km. Vi foretrækker dog en Nissan 

4WD, da den har indbygget air-con. Så vores hvi-

de hud ikke bliver svedet af under en sol, der 

nemt presser temperaturen op omkring 50-55⁰C i 

skyggen. Hvordan man her måler temperaturen i 

skyggen er mig uvis. Skygge er en decideret 

mangelvare sådanne steder. 

 

Månen har ikke samme kvalifikationer som solen. 

Om natten ryger temperaturen i bund, helt ned til 

5⁰C. Så det er ikke uden grund, at den mest al-

mindelige dødsårsag i ørkenen er lunge- betæn-

delse. Man møder sjældent et barn under 7 år, 

hvor snottet ikke løber ud af næsen – et sandt eldorado for en ambitiøs øre-

næse-halsspecialist.  

 

Hvordan Sami finder vej i ørkenen er mig til stadighed en gåde. Alt ser ens 

ud, uanset hvor jeg kigger hen. Nogle steder er der dog et spor man kan 

følge, men oftest blæser sporene til, og sanddynerne flytter sig hele tiden, 

og så ændres ruten jo. Sami kommer ikke sovende til den fyrstelige gage 

der andrager ca. 400 kr. om måneden. Det drejer sig om at undgå det løse 

sand og driverne. Man trykker ikke bare på cruise-control og suser deruda’. 

Nej, begge hænder på rattet hele tiden og flittig brug af gearstangen. 4-

hjulstrækket er konstant slået til, og tit kører vi ikke mere end 20-30 km i 

timen. 

Kurs Tulotulowa 

Vi skal til Tulotulowa, en oase, der ligger på grænsen til Niger. Om den lig-

ger i Nigeria eller Niger, er der en del tvivl om, men på de kanter, er man 

faktisk fuldstændig ligeglade med landegrænser, pas og papir. Kamelkara-

vanerne krydser ørkenen, som de har gjort i hundrede af år. Nogle kalder 

dem smuglere, men i virkeligheden opretholder de en livsvigtig forsyning til 

og fra oaserne i ørkenen.  Pludselig er de der – kamelerne. 

Det er en karavane med 20-25 kameler. Bundet sammen i én lang række – 

et farverigt syn i midten af al denne ingenting, fyldt med sand. Vi standser 



Marts • April •  Maj 2018  
 41 

 

op og nærmer os forsigtigt med kameraerne skudklare. Gutterne på kame-

lerne ser temmelig barske ud med deres tørklæder om hoved og mund og 

geværerne hængende fra sadlen Melissa er klar med en replik: ”Jeg ville 

ønske John Wayne var her, -så ku’ han se rigtige mandfolk”. 

De skubber Muhammed foran dem, og gemmer os lidt bag ham.  

Men de er fredelige folk, og pigerne skyder løs, -med deres kamera - uden 

at de skyder tilbage. 

Sami siger, at nu er vi snart i Tulotulowa. Han kigger på mig, og jeg stirrer 

desorienteret rundt i horisonten. Det griner han meget af, og vi får nok en-

gang hans flotte, hvide tandrække at se.  

Muhammed synes også det er vældig morsomt. 

Men så er den der, oasen. Havde vi kørt blot 300-400 meter længere ude, 

var vi kørt forbi oasen, uden nogensinde at se den. Jeg er fuld af beundring 

over Samis orienteringsevne, og spørger Sami hvordan han orienterer sig. 

”Ka’ du se de buske?  – de ligner formen af en abe. Sådan ved jeg hvor vi 

er”. 

Jeg kigger på den omtalte samling buske, men konstaterer, at jeg ikke har 

fantasi til at forestille mig billedet af en abe.  Oasen ligger ligesom i en stor 

gryde, omgivet af sand, -frodig og smuk som pigerne ved Sandersvig en 

sommerdag. 

Projektet har bygget en Community Bank (sparekasse) i oasen, men den 

lokale indskudskapital og bemandingen mangler. Det kan godt blive svært 

at finde en kvalificeret bankmand på de kanter. Det er begrænset hvilke 

faciliteter man kan lokke med, så hvis man er ambitiøs bankmand bør man 

nok ikke vælge Tulotulowa som karrierestart.  
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Oasens huse er de samme som man ser overalt i Nord-Nigeria, brune ler-

hytter med strå på taget. Ligesom mit gamle stråtækte hus i Anslet. Bygget 

af ler-tørrede mursten, med ler som bindemiddel og pudset op i ler. Men 

med duften hører sammenligningen op. Den fremherskende lugt, minder 

ikke just om fransk duftevand. Der er en sværm af fluer overalt.  

Ikke mindst i snottet, der løber i en lind strøm fra ungernes næse.  

 

Alkalien – landsbyhøvdingen – tager vel imod mig, og den sædvanlige opda-

tering af nyheder tager den første gode, halve time. Det nytter ikke at for-

søge at undgå dette ritual, -det ville være et væsentligt brud på etiketten og 

en fornærmelse. Vi har en ung mand, som har givet sit tilsagn om at admi-

nistrere oasens sparekasse, og efter en længere forklaring om hans stamme

-tilhørsforhold og klan, godtager Alkalien den nye bestyrer. Han lover også 

at være den første til at skyde penge i sparekassen.  

Vi drikker den rituelle te, omfavner hinanden og siger farvel. 

 

Melissa og Henrietta er henrykte! På bagsædet af bilen indgår mange spæn-

dende tillægsord ofte i sætningsdannelserne fra de to kvidrende damer. 

Der bliver noget at berette om, når de igen møder de andre damer i klubben 

nede i Lagos. 
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Det, som ikke må ske 

Lige efter middag kører vi videre mod Kunagannam. Ifølge kortet ligger det 

vestsydvest for Tulotulowa.  

Jeg viser kortet til Sami, men han synes ikke at være interesseret i kortet. 

Til gengæld konstaterer jeg, at han kører i den rigtige retning. Det kan dog 

være lidt svært at orientere sig i forhold til solen, for den står næsten lige 

over hovedet på os. 

I bilen, mens aircondition langsomt køler os ned igen, begynder vore ameri-

kanske turister at dele ud af deres medbragte varelager bag i bilen. Muham-

med afslår høfligt både mad og drikke, og Sami synes at han i dagens an-

ledning også hellere må opføre sig som en god muslim. Vi befinder os midt i 

Ramadanen – muslimernes fastemåned. Mad, drikke, erotik, stimulanser og 

meget andet, som gør livet værd at leve, er bandlyst fra solopgang til sol-

nedgang. Profeten giver ellers pardon for denne regel til personer, som rej-

ser i ørkenen, men Muhammed mener, at reglen ikke gælder når man kan 

sidde i en behagelig nedkølet vogn. 

Imamen bestemmer hvornår disse livsvigtige aktiviteter igen kan optages. 

Månen skal fysisk kunne ses, inden dagligdagen igen bliver normal. Heldig-

vis er det sjældent, at det er overskyet her.  

Kl. 13.30 begynder det at stinke af olie.  

Sami og jeg bliver enige om, at det nok er bedst, at vi stopper og inspicerer 

de seks cylindre under kølerhjelmen. Selv en eskimo på hundeslæde nord 

for Thule kan ikke være i tvivl: hele motorrummet er fuld af olie, -der er 

noget rivende galt. Jeg trækker oliepinden op, selvom jeg egentlig godt 

kender resultatet på forhånd. Olien kan ikke registreres på pinden. Der er 

hul på en armeret olieslange. Sami går tilbage i sporet, for at få et overblik 

over katastrofens omfang. Fadæsen er undfanget ca. 2 km. nede ad sporet.  

Der er ikke mere motorolie i motoren. Vi kan ikke køre længere. 

Jeg bliver stiktosset, da Sami fortæller mig, at vi hverken har olie, reserve-

dele eller værktøj med, og jeg anvender en hel del unødvendige ukvemsord. 

For en gangs skyld ser Sami lidt anspændt ud og hans vanlige store smil 

udebliver. Han har fattet situationens alvor. 

Krisemøde 

Vi har ingen kamel, der kan bringe os velbeholden tilbage! Der holdes krise-

møde og dagsordenen er enkel: Hva’ gør vi nu? Alle kigger på mig, og uvis 

af hvilken grund, er jeg pludselig blevet udnævnt til ekspeditionsleder.  

Jeg trækker straks mine spydige bemærkninger om det amerikanske over-
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skudslager tilbage, og forbander samtidig min egen tankeløshed. Hvorfor 

har jeg ikke tjekket bilen inden afrejse?  

Hvorfor har jeg ikke mad og vand med til situationer som denne?  

Hvorfor dit og dat, men tingene er som de er, og det må vi forholde os til. 

Jeg beslutter, at Sami bliver tilbage, for at beskytte damerne og projektets 

ejendom. Muhammed og jeg gør os klar til en lille rask spadseretur i ørke-

nen. Jeg føler mig lidt latterlig, da jeg bliver klædt ud som en moderne ver-

sion af Lawrence of Arabia, med tørklæde om hoved og mund, og iført dan-

ske Ecco-støvler. Tørklædet er også fra det amerikanske overskudslager. 

Muhammed og jeg tager en dyb indånding og begynder turen tilbage til oa-

sen til fods.  

De amerikanske eventyrer insisterer på at jeg tager 1½ liter vand med fra 

deres lager.  

Jeg godtager modstræbende deres forslag og lægger min cola tilbage.  

Det er så varmt, at den under alle omstændigheder ville bruse ud i ørke-

nens sand, så snart den blev åbnet.  

Til fods i ørkenen 

Jesus gik rundt i ørkenen i 40 dage, men jeg skal jo blot en lille tur til 

Tulotulowa Tro mig: Ørkenen har sin virkning. Muhammed og jeg føler os 

små, da vi begiver os på vej.  Han har forsikret mig om, at han kender ør-

kenen og vejen tilbage til Tulotulowa.  

Ørkenen inspirer til det åndelige i dig.  

Muhammed og jeg lukker op for nogle af de små kasser bagerst i hjernen, 

som normalt er gemt godt af vejen. Muhammed er en veluddannet og intel-

ligent fyr midt i 30’erne. Vidste jeg det ikke før, finder jeg ud af det nu. Han 

er religiøs, ved en masse om filosofi, og ved tilsyneladende mere om euro-

pæisk historie end jeg, selvom jeg altid har interesseret mig for historie. 

Han kender også den afrikanske historie langt tilbage. Jeg troede, den 

skrevne afrikanske historie først startede sammen med slavehandlen – det 

er, hvad Thorkild Hansen hævder i sine bøger om dansk slavehandel i Gha-

na.  

Muhammed har kone og 5 børn. Han har afvist at tage kone nr. 2, selvom 

familien på alle måder prøver at presse ham til det. De har allerede aftalt 

betingelserne og præmisserne for hans andet ægteskab. Det bliver svært at 

sætte sig ud over normerne, hvis han fortsat ønsker at være en del af det 

samfund, han kommer fra. Familien er det eneste sociale sikkerhedsnet, der 

findes. Familiens normer, er gældende bistandslov.  
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Han er privilegeret, så længe han har sin gode ansættelse hos NEAZDP, 

men hvad venter der ham, hvis projektet lukker? Vi beslutter at leje to ka-

meler og en fører, når vi når frem til oasen. For ligesom at gøre billedet af 

Lawrence of Arabia mere komplet. 

Vi går i 50-55⁰ varme. Men du mærker ikke varmen ved almindelig gang. 

Der blæser en konstant, tør vind i ørkenen, så derfor er du tør. Du tror ikke 

du sveder, men sveden fordamper blot omgående, og giver dig en falsk 

tryghed. Derfor har du meget tøj på i ørkenen. For at undgå fordampning 

fra kroppen.  

Hvis du ikke har tøj på bliver du ikke blot forbrændt – du mister også en 

masse væske. Nogle steder er sandet hårdt og nemt at gå på, andre steder 

er det blødt, så du synker i. Det er anstrengende. 

Du ved, at svimmelhed er det først tegn på vandmangel. Svimmelheden 

forsvinder som regel igen, hvis du ikke begynder at gå i panik. Men går du 

længe nok uden vand, får du hallucinationer – du har hørt om dem der 

pludselig ser en oase, men den er der sket ikke.  

Muhammed bestemmer hvornår vi skal drikke og hvor meget.  

Han har også fået 1½ liter vand med, selvom det er Ramadan. Han ved 

ørkenen kan være farligt. 

Jeg begynder at blive svimmel og øjnene svider og gør ondt. Sandet er me-

get fint og trænger ind overalt. Muhammed kigger mig søgende ind i øjnene 

hver gang vi drikker vand. ”Er du OK?” 

Vor ørkenvandring er i sandhed en ørkenvandring, tænker jeg. Vi går nu i 

tavshed, og jeg betragter Muhammed, for at se om han bliver usikker på 

retningen. Ind imellem stopper han op på toppen af en sanddyne og ser sig 

omkring. Jeg ser mig også omkring, men alt ligner det vi kom fra, synes 

jeg, så vi fortsætter. 

Jeg tænker på mine børn: Hvad gør jeg her ude i ørkenen, hvorfor er jeg 

ikke hjemme og passe på dem, som betyder allermest for mig? Jeg har 

ondt i kroppen, mine ører koger. Øjnene er det værste, de svider og løber 

hele tiden i vand. Tænk hvis jeg skal dø, herude i ørkenen? 

 

Fortsættelse i næste udgave…. 

 



 Marts • April •  Maj 2018 46 

 

Teater i Fjelstrup Forsamlingshus 

I år er det lykkedes aktivitetsudvalget for Fjelstrup og Aller Kirker at få en 

meget dygtig skuespiller til byen til konfirmandarrangementet med foræl-

dre. 

Det er Hans Rønne fra ”Teatret” i Århus, der den 10. april kl. 

20.00 kommer og giver tømrermesteren Josef fra Nazareth mulighed for 

at komme til orde. 

FOR HVAD STILLER MAN OP, NÅR ENS KÆRESTE PLUDSELIG HÆVDER, AT 

HUN ER BLEVET GRAVID MED GUD? 

 

Fra en helt ny og ukendt synsvinkel skildrer han, hvordan det må ha væ-

ret at være ”papfar” til drengen Jesus, når han, Josef, egentlig bare havde 

tænkt sig at leve en stille og fredelig håndværkertilværelse… 

”Fars dreng” er et stykke om - pludselig og ganske uforvarende - at bli-

ve hvirvlet ind i historiens centrum, og Hans Rønne gør det med stor hu-

mor og lun underfundighed. 

Vi byder derfor velkommen i et selskab, hvor uoverskuelige dilemmaer, 

ungdommelig forelskelse og store følelser er temaet, for det er mildest talt 

ikke nogen nem opgave, tømrermesteren har påtaget sig. 

Gå ikke glip af en aften i selskab med årets unge konfirmander og deres 

forældre.      

Der vil være plads til flere i Forsamlingshuset den aften, det er gratis, og 

vi åbner dørene kl. 19.45,velmødt!   

                                                                                                               

Pilgrimsvandretur 2. Pinsedag til Højskovgård  

– vi bliver flere og flere! 

Kurt og Anne Marie Mosegaard stiller igen i år lun terrasse og smukke ha-

veomgivelser til rådighed for en pinsegudstjeneste den 21. maj kl. 

10.30. 

De fire vandrende menigheder, Tyrstrup, Bjerning, Fjelstrup og Aller 

- mødes midt mellem sognene til fællessang og bønner i det grønne. 

I år prædiker Annette Wiuf Christensen, og Krista Revsbech står for mu-

sikken. 

  

Aktivitetsudvalget Fjelstrup & Aller Kirker 
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Gå sammen med andre fra Aller, Fjelstrup eller Tyrstrup kirker kl. 9.00, eller 

kør til Højskovgårdvej nr. 19 og stil bilen på gårdspladsen. Der er plads til 

alle. 

  

Efter gudstjenesten er grillen tændt og kaffen brygget.  

Hold øje med de nærmere detaljer i Christiansfeld Avis – og vejret! 
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Kære Mølle Venner! 

 

Bestyrelsen ønsker godt nytår og TAK til alle, som i 

2017 på den ene eller anden måde støttede det sto-

re arbejde omkring Sillerup Mølles bevarelse.  

Sillerup Mølle er blevet en stor succes og besøgstallet og interessen fra bør-

nehaver, skoler, foreninger, plejehjem og turister er stor. Så stor at de akti-

ve mølle venner har brug for hjælp og flere aktive medlemmer, der kan 

hjælpe med at være kustoder og rundviser, køre med vores Deutz diesel-

motor, køre med vingerne og kværnene, hjælpe med at vedligeholde vores 

mur og træværk, tænde op og bage i vores sten ovn eller hjælpe med billet-

salg og servering ved vores arrangementer. Willy Freese med flere blev i 

løbet af foråret 2017 oplært af Lorentz bager for at kunne varetage bagning 

på vores turistdage i juli 2018. Lorentz fortsætter muligvis som bager ved 

vores Dansk Mølledag, Høstmølledag, Julebagedag og ved besøg af børne-

haver og skoler. 

Denne store interesse og aktivitetsniveau vil vi gerne blive ved med at kun-

ne leve op til, og derfor har vi brug for din aktive hjælp!!! Ring til Willy Fre-

ese hvis du har interesse i at være aktiv mølleven på 20445374. Sillerup 

Mølles Venner inviterer til aktiv medlemshvervning og information mandag 

den 12. marts 2018 kl. 19 på Sillerup Mølle med kaffebord. Tilmelding til 

Willy. 

2017 har været et ekstra godt år for besøgende og afholdte arrangementer.  

Flot klaret, mølle venner! Vi har grund til at være glade og stolte over denne 

imponerende indsats for at bevare og videreudvikle vores fælles kulturarv 

Sillerup Mølle. TAK til alle, der støtter og hjælper os. Uden mølle venner går 

det ikke. 

I det kommende år 2018 kører vi et lidt mindre aktivitets program, som du 

kan se nederst i brevet. Sidste år 2017 er det lykkedes at få møllehuset ud-

lejet over Airbnb og til lokale med et overnatnings behov til gæster.. Mølle-

huset kan ses ved vores arrangementer og kan bookes ved kontakt til Willy. 

Se også billeder på vores hjemmeside www.sillerupmoelle.dk. Der er kalket, 

malet og kommet nye forsats ruder i møllehuset, skiftet glas i mølle- og 

staldvinduer, lavet reparation af vores svans og støtte krøjbjælke, lavet el i 

møllen og investeret i en brugt plænetraktor. Vores tidligere formand for 

Sillerup Mølles Venner Christian Lei Wildfang er død i januar i år. Æret være 

hans minde og store indsats for Sillerup Mølle.Til slut vil jeg endnu engang 

Sillerup Mølle          Willy Freese 
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sige TAK til Sillerup Mølles Venner for hjælp og støtte i 2017, og vel mødt i 

2018. Og til allersidst en hilsen fra kassereren, der beder jer om at betale 

kontingent på vedlagte girokort, minimum 50 kr, eller bankkonto nummer: 

9737 8845629146.  Hjælp os med et ekstra beløb til vores investeringer i 

fremtiden. På forhånd TAK. 

 

Arrangementer 2018: 

Aktiv medlemsmøde: Mandag den 12. marts 2018 kl.19 på Sillerup Mølle 

med kaffebord 

Generalforsamling: Tirsdag d.8. maj 2018 kl. 19.30 på møllen. Sillerup 

Mølles Venner                                          

Dansk Mølledag: Søndag d.17. juni 2018 kl. 10 til 17 på møllen. Fælles 

spisning for aktive mølle venner.  

Høstmølledag:  Søndag d.2. september 2018 kl. 10 til 17 på møllen. Fælles 

spisning for aktive mølle venner.Willy bliver 60 år og giver mad. 

Julebagedag: Søndag d.9. december 2018 kl. 13 til 16 på møllen. 

Møllen er åben: Søndage fra d.10. juni til og med d. 26. august 2018 kl. 13

-16 eller efter aftale med Willy Freese tlf. 20 44 53 74 eller Lorents Refs-

gaard 74 56 67 33 

     

Turistdage: Tirsdage d.3.juli til og med tirsdag d.24.juli 2018 kl. 10.00 –

13.00. Bagning fra kl. 10.30.Gæster    fra turistbureauet og andre besøgen-

de. www.sillerupmoelle.dk 

Kontingent: Minimum 50 kr. betalt kontingent giver gratis adgang til møl-

len. Bliv medlem for 50 kr. Kontakt kasserer Hans Aage From på mail: sille-

rupmoelle@gmail.com  eller mobil: 23 96 91 53  Frøs Herreds S. Kontonum-

mer: 9737 8845629146  

Bliv aktiv medlem i vores møllelaug ring til Willy  

Freese tlf. 20 44 53 74, e-mail: b.w.freese@mail.tele.dk                    

 

Med de bedste mølle hilsner 

Formand for Den selvejende Institution Sillerup Mølle 

Willy Freese 
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Æ’ Lokalblad udkommer 4 gang årligt, i marts, juni, september og decem-

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

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

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

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

særdeles velkommen med indlæg til bladet. Også PRIVATPERSONER er 

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

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

gerne med et par fotos. 

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

 

Bladansvarlig: 

Svend Christensen, St. Anslet. 

e-mail: fjelstruplokalnyt@live.dk 

Tlf.: 2148 2889 

Annoncesalg: 

Niels Jessen, Gammelby. 

e-mail: nje@jessen.mail.dk 

Tlf.: 2122 4769 

Desktop-Publishing: 

Roland Strodthoff, St. Anslet. 

e-mail: roland@webjoy.dk 

Tlf.: 4183 8080 

 

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

villige lokale annoncører, -derfor: 

 

STØT DET LOKALE ERHVERVSLIV – DE STØTTER OS! 

 

Deadline for indlæg til næste udgave af Æ’ Lokalblad: 10. Maj 2018 

Bladet udkommer:             1. Juni 2018 
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