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Leder                Svend Christensen 

Fjelstrup Lokalråds Formandsberetning 2018   

Lokalrådets Kalender i 2018 

1. kvartal 

Facebook side Fjelstrup_dk åbner og linker til Websiden   4.   januar 

Lokalrådets generalforsamling i Fjelstrup Forsamlingshus  6.   februar 

Sti-gruppens møde med Naturfond og Provas       7.   februar 

Lokalrådets Fastelavnsfest i hallen for lokalområdets børn  11. februar 

Hal-gruppens møde med Landdistriksudvalget    5.   marts  

2. kvartal 

1. lokalrådsmøde        11. april 

Hal-gruppens møde med Udvalget for Kultur og Fritid   2.   maj 

Fremtidig landdistriktspolitk på Tørning Mølle    22. maj 

Borgermøde om Fjelstrup Kro på Fjelstrup Kro    23. maj 

2. Lokalrådsmøde        6.   juni 

Lokalt landdistriktsmøde i forsamlingshuset Nordenfjords, Åstrup 13. juni 

3. kvartal 

Landdistriktsudvalg: Dialog om integreret børnecenter Fjelstrup 22. august 

Indvielse af integreret skole-daginstitution i Øsby    28. august 

Skole og børnehave: Ledere og forældre-rep. besøger Øsby  4.   september 

3. Lokalrådsmøde        5.   september 

Indvielse af bålhytte og Borgermøde med borgerbudgettering  27. september 

4. kvartal 

Opstartsmøde vedr. Skole og Børnehave for integreret Børnecenter 4    oktober 

Kystprojekt gruppe får Nordea midler – Kysten er klar   7.   november 

Hal-gruppen, møde med kultur og fritid i Fjelstrup   13. november 

Fjelstrup kåret til Årets Lokalsamfund i Haderslev Kommune  15. november 

Møde m skolens personale vedr. integreret børnecenter   20. november 

4. lokalrådsmøde        28. november 

Fællesspisning og afstemning vedr. borgerbudgettering 2018  29. november 

Stigruppen, -indvielsen af bro og sti     8.   december 

Arbejdsgruppen for integreret børnecenter Fjelstrup, 1. møde  11. december 

Borgermøde ang. Nordea Kystprojekt     17. december  



 Marts • April • Maj  2019 4 

 

I 2018 deltog der mellem 14 og 19 personer lokalrådsmøderne, så deltagel-

se og engagement var igen i 2018 været særdeles tilfredsstillende. 

Aktivitetskalenderen for 2018 er temmelig omfattende, og vidner om at det 

har været et ganske aktivt år, med mange personer og aktører involveret og 

engageret. Men kalenderen vidner også om, at vi er lykkedes med at få ko-

ordineret ressourcerne og indsatserne, hvilket var ét af de væsentligste for-

mål med den vedtægtsændring af lokalrådets sammensætning i februar 

2017. 

Som det fremgår af aktivitetskalenderen, gøres der ihærdige anstrengelser 

for at forfølge de strategiske prioriteringer, som blev formuleret i helheds-

planen for Fjelstrup Lokalområde allerede i begyndelsen af 2018. Overord-

net drejer det sig at skabe et bæredygtigt og fremtidssikret lokalsamfund, 

der har tre bærende grundpiller: 

Skole og institutioner:  

Styrkelse af vor skole og vore institutioner via integration til et samlet, 

spændende  ”Fremtidens Landsby Børnecenter”. 

Byggegrunde: Etablere attraktive og billige byggegrunde via landzonelo-

vens regler for  såkaldt huludfyldning, som gør det muligt problemfrit at 

bosætte sig i vort lokalområde. 

Tidssvarende faciliteter: Gode faciliteter og rammer for et rigt og mang-

foldigt foreningsliv,  hvor Fjelstrup Kultur- & Idrætscenter er lokalområ-

dets dynamo og omdrejningspunkt. 

Skole og daginstitutioner 

Der er oprettet en arbejdsgruppe, der skal se på mulighederne for at skabe 

et ”Fremtidens Landsby Børnecenter”, hvor skole og daginstitutioner er inte-

greret.  

Initiativet er inspireret af den såkaldte ”Øsby-model”, hvor kommunen støt-

tede initiativet med 6 mill. kr.   

Tolv personer, alle engageret i skole og børnehave i Fjelstrup, deltog i et 

visit i Øsby, hvor de to ledere, Wilhelm og Bodil, fortalte om deres erfaringer 

med etablering af ”Øsby-modellen”. 

Arbejdet i Fjelstrup er stadig i begyndelses- og idefasen, men hen over for-

året vil der blive udstukket rammerne for et sådant projekt. 

Arbejdsgruppen består af 7 personer, -lederne for skole og børnehave i Fjel-

strup, 2 skole forældre rep., 2 børnehave rep og én rep. Fra Fjelstrup Lokal-

råd. Arbejdet støttes af både Landdistriksudvalget og Udvalget for børn og 

familier, ligesom kommunens forvaltning er engageret. 
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Byggegrunde 

Også på dette felt er der blevet oprettet en arbejdsgruppe, bestående af 

Brian Rasmussen, Michael Gellert, Bo M. Rasmussen, Erik Schultz og Svend 

Christensen. Første møde afholdes 21. januar. 

Tidssvarende faciliteter 

Bestyrelsen for Fjelstrup Kultur- & Idrætscenter er et særdeles kompetent 

og hårdtarbejdende team. I særdeleshed er der udført et ekstraordinært 

stort arbejde i 1. halvår af 2018, med en lang række interne planlægnings-

møder, foruden mange møder og kommunikation med relevante politiske 

udvalg, samt den kommunale forvaltning. Der er samlet rigtig mange penge 

ind i lokalsamfundet, ligesom en række sponsorer og fonde gavmildt tilgo-

deset projektet. Også indsamling var i sig selv et større logistisk projekt. 

Anstrengelserne har båret frugt og projektet er nu på det kommunale bud-

get de næste 2 år. Fase 1, -facade- og energirenovering starter januar 

2019. Tillykke! 

Stigruppen 

Arbejdsgruppen med Hanne Christiansen i spidsen, har i 2018 lagt mange 

kræfter i etablering af en sti i Fjelstrup by. Dette projekt er udsprunget af 

borgerbudgetteringen 2017 (50.000 kr) 

Efter en del forviklinger mht. hvor en bro over Fjelstrup bæk kunne etable-

res, blev denne endeligt opstillet for enden af Præstevænget. Efter aftale, -

og kontrakt- med Provas, er der ligeledes opstillet bord-bænkesæt ved sø-

en på området bag Præstevænget. Et eventuelt overskud fra dette projekt 

vil blive overført til projekt 2 på listen fra 2017, hvilket er indkøb af diverse 

udstyr og materiale til etablering af en ungdomsklub. 

Indvielse af Bålhytten 

Med Kaare Lauridsen, Brian Rasmussen og Frank Gellert i spidsen lykkedes 

det i løbet af sommeren 2018 at få bygget bålhytten færdig. Rigtig mange 

mennesker har gjort en stor arbejdsindsats for at få dette projekt gjort fær-

digt, og resultatet er en særdeles flot bålhytten i træerne på Fjelstrup Sta-

dion. Lise Kliver formåede derudover at få Velux-fonden til at sponsorere 

bord-bænke sæt til hytten. Bålhytten blev indviet den 27. september ifm. 

borgermøde 2018 og Frank bød de fremmødte på helstegt pattegris. 

Tak til alle for den store arbejdsindsats med opførslen af bålhytten. 
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Nordea Kystprojekt – ”Æ Sinne Sti” 

Jesper Hansen og Peter Kock Hansen tegner i første række dette projekt, så 

stor tak til dem for en super flot indsats, der udmøntede sig i et beløb på 

379.000 kr fra Nordea-Fonden (”Kysten er Klar”). Det første møde om plan-

lægningen af dette projekt var den 17. december, hvor der desværre ikke 

mødte ret mange frem, så der blev planlagt et nyt møde i januar 2019. 

 

Borgermøde om Fjelstrup Kro 

På en smuk sommeraften sidst i maj 2018, blev der afholdt borgermøde om 

Fjelstrup Kro. Mødet blev afholdt på kroen og omkring 90 interesserede 

borgere var mødt frem. Der var rigtig mange tilkendegivelser af hvad kroen 

kunne anvendes til, men inden en arbejdsgruppe rigtig kom i gang med at 

arbejde på mulighederne gik der rygter om salg af kroen.  

(Kroen er 1.2. 2019 solgt til nye ejere). 

 

Borgermøde og borgerbudgettering 2018. 

Den 27. september blev der afholdt borgermøde om de 50.000 kr som 

kommunen igen stillede til rådighed for borgerbudgettering. Fra dette møde 

udsprang 5 forslag som kom til afstemning den 29. november ifm. Nødbe-

handlerbilens fællesspisning. 102 borgere afgav deres stemme og resultatet 

blev, at der indkøbes flagstænger og flag, der kan opstilles ved indfaldsve-

jene til Fjelstrup, foruden en flagallé op til hallen. Evt. overskud fra dette 

projekt overføres til forslaget som fik næstflest stemmer, -forskønnelse at 

byen, der bl.a. omfatter plantning af blomster og andet, der kan gøre byen 

endnu mere attraktiv. Der er i 2018 endnu ikke nedsat en arbejdsgruppe, 

der implementering af dette projekt, men det skal iværksættes snarest i 

2019. 

 

Fastelavnsfest i Hallen 

Som sædvanligt var Lokalrådet vært for den årlige fastelavnsfest i Fjelstrup 

Hallen, hvor rigtig mange børn og deres forældre deltog. 

Deltagelse i møder med Landdistriktsudvalgets arrangementer 

Fjelstrup Lokalråd har deltaget i en række forskellige møder arrangeret af 

det nyetablerede Landdistriktsudvalg, hvor det er hensigten at disse møder 

udmønter sig i en overordnet politik for landdistrikterne i Haderslev Kom-

mune.  
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Det bliver spændende at se hvordan en sådan politik tager form i 2019. 

Udsigterne for 2019 

2018 var et særdeles spændende år, og 2019 bliver -om muligt- endnu me-

re spændende: 

-Fase 2 af halprojekt iværksættes. 

-Kystprojektet vil blive iværksat. 

-Ideerne for et ”Fremtiden Landsby Børnecenter” i Fjelstrup vil blive formu-

leret og præsenteret. 

-Vi håber at kunne sætte de første ”landzone-byggegrunde” til salg. 

-Vi vil opsætte flag ved indfaldsvej og etablere flagallé. 

-Borgerbudgettering 2019 

-Fastelavnsfest 

…..og det skulle overraske om der ikke kommer nye ideer på bordet i løbet 

af 2019………….. 

Fjelstrup kåret som ”Årets Lokalsamfund i Haderslev Kommune” 

Aktivitetsniveauet i vort lille lokalsamfund er tilsyneladende ikke gået helt 

ubemærket hen i den øverste kommunale gemakker i Haderslev, -under alle 

omstændigheder fik jeg en aften i starten af november et opkald fra én der 

præsentere sig som Hans Peter Gejl. Jeg havde lidt travlt denne aften, og 

der ringer jo så mange sælgere på alle mulige tidspunkter på døgnet, så lag-

de måske ikke lige mærke til navnet og spurgte lidt kort for hovedet, ”Hva’ 

ka’ jeg hjælpe dig med – men gør det kort”. Lige da jeg havde sagt det gik 

det op for mig at det var borgmesteren. Han informerede mig om at et ud-

valg bestående at JyskeVestkysten, Landdistriktsudvalget og han selv havde 

kåret os til ”Årets Lokalsamfund”. Den 15. november var vi så i byrådssalen 

og blev beværtet med både kransekage og kaffe. Ca. 25 Fjelstruppere, re-

præsenterende mange forskellige foreninger og organisationer i vort lokal-

samfund deltog i seancen, hvor Johanne og jeg fik et håndtryk af borgme-

steren, ligesom der blev sat 25.000 kr ind på Lokalrådets konto. 

Sluttelig- 

I april 2018 barslede et af Regeringen nedsat udvalg med 17 anbefalinger.  

Overskriften var ”Landsbyerne – Nu og i fremtiden”. 

Det fremgår tydeligt, at dette udvalg ser et scenarie frem mod år 2030, hvor 

nogle landsbyer vil blomstre og udvikle sig, medens andre lige så stille bliver 

til en mere eller mindre tilfældig samling huse ude på landet. 

I Fjelstrup har vi mulighederne for at vort lokalsamfund blomstrer og udvik-
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ler sig. Vi er et af de få steder i kommunen for der er befolkningstilvækst, og 

vi har i det forgangne år formået at få politikerne i tale.   

Skal vi lykkes med at blive et lokalsamfund som blomstrer og udvikler sig, 

så kræver det, at vi fortsætter med aktivt at holde vind i sejlene og holde 

rorpinden på rette kurs, -også når vindene af og til skifter, eller vi måske får 

en uventet sø ind fra bagbord.  

Der er mange aktive og positive kræfter i vort lokalsamfund, så er jer sikker 

på at vi nok skal holde kursen og få skuden sejlet sikkert i havn.  

 

Svend Christensen 

Generalforsamling 26. februar 2019.     
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Avnevig-gruppen                 Leif Thomsen  

Snart har vi foråret henne om hjørnet, og vi kan igen sætte vores bænk op 

ved mindesmærkerne og foretage lidt nusseri omkring hæk og ukrudt. 

 

Ved juletid modtog vi den triste meddelelse om, at vor ven i England, Eric 

G. Thale, havde forladt os for at drage op til den store hangar der langt 

oppe. Han blev ca. 95 år gammel. Når man i sin tid spurgte ham om hans 

alder, sagde han altid ”I’m still 21”, det vil sige hans alder, da han fløj Lan-

caster i 1944. 

Han havde en lang karriere inden for 

flyvning: Lancaster og Mosquito under 

krigen, Sunderland ved Luftbroen 

1948, derefter British Airways, hvor 

han bl.a. fløj for kongehuset. 

Da vi lærte ham at kende, fløj han 

skrivebord på London Heathrow. Han 

var en flittig skribent og kunne glæde 

os med en masse detaljer om 625 

Squadron, hvor vores Lancaster hørte 

hjemme. 

Han deltog 2 gange i vor 15. februar 

højtidelighed.  

Nu er kontakten bevaret, idet hans 

datter Susan har overtaget. 

  

 

I 2006 fik Eric invitation til at gæste et af de fly, han fløj den gang. 

Her ses han ”ved pinden” 
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Dagplejen I Fjelstrup      Susanne Hvidsteen       

Julemand - julemand - julemand. 

Tirsdag den 11. december blev der holdt jule-

afslutning i legestuen. Børnene havde med-

bragt forældre og bedsteforældre til en dag i 

hyggens tegn. Der blev sunget, vi kaldte på 

julemanden, og dansede om juletræet sammen 

med julemanden. Alle børn fik en pose med en 

lille gave og noget hyggeligt til maven. 

Der blev snakket, spist æbleskiver og 

bare nydt at der var tid til at være. 

Dagplejerne vil gerne takke for sponso-

rat af juletræ fra Niels Jessen, Gammel-

bygård. 

Tak til Svenne, der i dagens anledning 

havde fundet julemandstøjet frem, samt 

til Ellas forældre der sørgede for sundt 

slik til alle børn 
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Dilletant           Lotte Schytt 

Ballade i sommerlandet 

Med Annemarie Madsen i spidsen, spillede 10 glade dilletanter lørdag 

den 26. januar stykket ”Ballade i Sommerlandet”. Det blev en stor suc-

ces hvor truppen spillede for 130 tilskuere om eftermiddagen, efterfulgt 

af næsten 100 gæster om aftenen, hvor der også blev serveret mad. 

Dejligt at se dilletant igen i Fjelstrup! 

Ballade i Sommerlandet!!! 

Der blev grinet rigtig meget og skuespillerne så også ud til at more sig. 

Med Annemarie og Dorthe i spidsen kan det kun blive en succes! 

Vi ses næste år 
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Fodbold                    Anne Bylling Hansen 

Generalforsamling 

Vi har lige afholdt vores årlige generalforsamling. Her blev 

der fortalt lidt om de ting vi har lavet i 2018 samt hvilke 

planer vi har for 2019. 

 

Vi er midt i inde sæsonen. Det er går godt. Vi er knap så mange børn 

som når vi er ude, men der er andre aktiviteter der også trækker. 

Lalandia Cup den 2. og 3. marts 

Den 2. og 3. marts drejer knap 40 børn og voksne til Lalandia Cup i Bil-

lund. Det er et stort stævne for indendørs fodbold. Vi er glade for at så 

mange børn skal med. Det kan kun lade sig gøre fordi vi har gode træ-

ner, samt forældre der bakker op om turen. Børnene skal spille kampe i 

haller i Billund og så skal de en tur i badeland i Lalandia. De glæder sig 

allerede og vi håber de får en rigtig god tur. 

Udendørssæsonen 

Vi er så småt i gang med at tale om udendørssæsonen. Vi forventer at 

der er opstart ude efter turen til Lalandia.  

Vi er på enkelte hold ikke for mange børn. Vi arbejder derfor med at ind-

gå i et samarbejde med Christiansfeld til enkelte hold. Det vil betyde at 

træning og kampe både kan forekomme i Christiansfeld og Fjelstrup. Vi 

gør dette for ikke at lukke hold og for at give vores børn mulighed for at 
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spille på hold der passer til deres alder. Samarbejdet vil blive evalueret 

fra sæson til sæson, så vi er ikke bundne i flere år.  

Vi vil i foråret så vidt muligt forsøge at få sorte dommere på hjemme 

kampe til vores U10 hold og opefter. De er efterhånden så gode, at det er 

svært for forældre at dømme.  

Fodboldskole i Fjelstrup 

I sommerferien 2018 havde vi fodboldskole i uge 29. Vi arbejder på at få 

fodboldskole til Fjelstrup til sommer igen. Dog vil vi gerne ramme en an-

den uge af ferien. Det vil der komme mere om. 

Vi mangler hænder til at hjælpe os 

Vi søger en person der vil tage sig af hvervet som kampfordeler. En 

kampfordeler skal være kontakt til DBU og klubben angående hold tilmel-

ding, kampdage, flytning af kampe. Nærmere beskrivelse kan man få ved 

at henvende sig til Pia, Lisa eller Anne. 

Til den kommende udesæson savner vi en der vil være træner for vores 

yngste spillere – dem på 3-5 år. Vi har Mette der gerne vil hjælpe til/

være assistent. Du skal kunne sætte de små i gang med lege og små 

øvelser med bold. Det kræver ikke den store træner videnskab, blot en 

interesse for at lege og spille med de yngste. 
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Fjelstrup Vandværk               Per Søeberg  

Generalforsamling 21. marts  

Fjelstrup vandværk afholder ordinær generalforsamling torsdag den 21. 

marts kl. 19.30 i Fjelstrup hallens Klublokale.  

 

Fjelstrup Vandværk har fået ny hjemmeside 

Kig ind på Fjelstrup Vandværks nye hjemmeside: fjelstrup-vandvaerk.dk 

Her finder du alle relevante informationer om drift, vandanalyser, priser 

etc. 
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Gymnastik             Line Gaj Nielsen   

  
 

Generalforsamling 

Fjelstrup Gymnastik har her i det nye år, afholdt generalforsamling hvor vi 

også fik indviet idrætsforeningens nye junior fane.  

I selve bestyrelsen er der skiftet lidt ud da Ruth Kulmbach, Mie Scheibel 

og Heidi Brejnbjerg Nielsen trådte ud. Vi takker for jeres indsats! Malene 

Madsen og Joan Mink trådte ind – velkommen til, vi glæder os til samar-

bejdet.  

Med forårets snarlige komme nærmer slutningen sig også på gymnastik-

sæsonen og det betyder at det er ved at være tid til vores årlige opvisnin-

ger.  

Forårsopvisning i Haderslev 

Vi har igen i år et fælleshold med til gymnastik opvisning i Haderslev. Hol-

det Fjelstrup Mix består af Krudtugler 3- 4 år, Fjolletrolde 5-6 år, Tøserne 

og Fedtmuler 1.-3 kl, Powermix og Turbomix. I år er vores dansehold også 

med til opvisning i Haderslev så det betyder at det er et stort samlet hold 

der skal af sted. Instruktørerne fra de forskellige hold står i spidsen for 

holdet som har været samlet inden til den årlige gymnastik overnatning 

Fjelstrup Mix by Night hvor der er blevet øvet på fællesserien. De går på 

gulvet og viser deres serie samt masser af spring.  
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Opvisning i Fjelstrup   

Foreningens egne hold vil vise hvad de har arbejdet med gennem sæsonen 

samt besøg af et gæstehold. Der vil blive mulighed for at købe lidt let mad 

og drikke i kiosken under opvisningen og efterfølgende nyde en kop kaffe til 

vores kagebord i forsamlingshuset. Det hele foregår  

 

Lørdag d. 16. marts kl. 11 i Fjelstrup Hallen 

 

Vi håber at se så mange som muligt, så kom og oplev den gode 

stemning til gymnastik opvisning 2019! 

Som afslutning på denne sæson deltager vi i Haderslevs Talent og Frivillig-

heds Award 2019, hvor vi vil være med til at hædre Nils Hald og Joan Mink 

som har henholdsvis 30- og 10-års jubilæum i Fjelstrup Gymnastik forening. 

Mange år hvor der er lagt rigtig mange timer i bestyrelsesarbejde og gym-

nastikhold.  

Et kæmpestort skulderklap til jer!    
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FIF                                    Peter Kock Hansen 

Generalforsamling i Fjelstrup Idræts Forening 

Onsdag d. 20. marts kl. 19.30 er der generalforsamling i 

Fjelstrup Idræts Forening i Klublokalet 

Vi samler beretninger og økonomi fra alle afdelinger i 

FIF og håber interesserede vil høre mere om tankerne 

for en bedre organisering af vores idrætsforening. FIF 

skal igennem en reorganisering, vi skal gøre det lettere 

af være afdeling i FIF, vi skal gøre det lettere af være frivillig i FIF, og vi vil 

gøre det lettere være aktiv i flere afdelinger i FIF. Så kom og hør om vores 

ideer, byd ind så vi sammen kan styrke vores idrætsforening i Fjelstrup.  

FIF skal finde en ny sekretær til bestyrelsen. Heidi har ønsket at træde ud 

af bestyrelsen, og vi søger derfor en person til bestyrelsen, der primært 

har ansvar for dagsorden og referat sammen med formanden, og derud 

over aktivt kan involvere sig i de sager der drøftes og besluttes i bestyrel-

sen. Er du interesseret kan du rette henvendelse til formand Peter Kock 

Hansen på 20321418 eller møde op på generalforsamlingen.  

 

”Årets Fjelstrupper 2019” 

Igen i år skal vi sige tak til en person der har gjort en stor indsats or vores 

dejlige lokalområde.  

Årets Fjelstrupper skal indstilles hvorefter de tidligere vindere tre år tilbage 

tager den endelige beslutning. Derfor ønsker lokalrådet at foreninger og 

andre frivillige ildsjæle indstiller en person til prisen i år. Privatpersoner 

kan også indstille. Hædring finder sted i forbindelse med byfesten lørdag d. 

15. juni.  

For at indstille en person til årets Fjelstrupper 2019 skal man gøre følgen-

de: 

1. Navn og kontaktoplysninger på den der indstiller årets Fjelstrupper 

2. Navn på kandidaten til årets Fjelstrupper 

3. Begrundelse hvorfor kandidaten skal hædres i år 

4. Indstillelse af kandidater sendes til Svend Christensen, formand for 

lokalrådet, eller lægges i Fjelstruphallens postkasse. Mail til Svenne: 

fjelstruphallen@gmail.com 

5. Indstillelse skal indsendes senest 1. juni  
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Håndbold           Mette Rudbeck  

Håndboldafdelingen sover tornerosesøvn………….. 

Vi ska´ha´gang i håndbold igen! 

De sidste hold spillede turneringskampe i foråret 2017, og de sidste fem, 

i THT annoncerede, generalforsamlinger har ikke haft deltagelse af andre 

end bestyrelsen/udvalget.  Derfor synes vi nu, at tiden er moden til at 

spørge ud i æteren, om der skulle være nogen derude, som kunne tænke 

sig at stille sig i spidsen for en genstart af aktiviteterne? 

 

Det aktiv der er, er en bankkonto, bolde og nogle grønne trøjer, så der er 

rig mulighed for at sætte et personligt præg…. Så ildsjæl, ring til Jens 

Henrik Feldstedt på 2239 7627, hvis det er noget for dig! 

Mange mennesker i Fjelstrup og omegn har haft gode oplevelser i forbin-

delse med håndbold i hallen og på stadion, så derfor synes det ikke ligetil 

bare at lukke ned. Opsparingen står i FIF-regi, men der står håndbold på 

kontoen, men det er ikke en holdbar situation, at sidde som passiv besty-

relse i en ellers aktiv idrætsforening. 

 

Vi skal finde en løsning nu! 

Vi har truffet en fælles beslutning om at, hvis der ikke kan blive startet 

hold op til sæson 2019/20, så skal kontoen lukkes og pengene tilgå FIF´s 

hovedafdeling, så de kan være til gavn og glæde for idrætsaktiviterne i 

vores by. 
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Fjelstrup Kro             

Cecilie, Charlotte & co. overtager Fjelstrup Kro…… 

Den 1. februar blev Fjelstrup kro overdraget af tidligere til nye ejere.  

Det foregik på hyggeligste vis på kroen, over en Fuglsang øl, ledsaget af 

”røverhistorier”, og lokal-snak fra deres tid som kroejere. Vi er ikke 

’oprindeligt lokale’, så vi var lutter øren og glæder os over, at få indblik 

i, hvad der rør sig i lokalområdet og at høre om den til alle tider store 

opbakning til alt det, der allerede foregår i Fjelstrup.  

 

Vores foreløbige planer med kroen er, at leje de smukke lokaler ud til 

fødselsdag, konfirmation og andre arrangementer. Måske vil der være 

interesse for en fredags-fyraftens-øl i krostuen eller kaffe og kage i 

weekenderne, julestue mm. Vi vil rigtig gerne dele herlighederne og er 

åbne for nye idéer og måder, at bruge kroen på. På sigt vil kroen kom-

me til at huse Brænderiet Lillebælt.  

Hvad dette bringer med sig af muligheder, må fremtiden vise, så fort-

sættelse følger……  

Vi har mødt stor interesse fra de lokale i Fjelstrup og har fået en helt 

særlig hjælpsom modtagelse fra Svenne, som om nogen ved, hvad der 

sker i lokalområdet og har styr på praktiske udfordringer i forbindelse 

med udlejning af lokaler mm.  

Tak til jer alle!  
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Fjelstrup Kultur-& Idrætscenter                Søren Lei 

Fase 1.: Ombygning og renovering er i gang. 

De der dagligt har deres gang i hallen eller passerer den via Favstrupvej, 

vil have bemærket at håndværkerne er i gang. 

Fase 1 (Facade- og energirenovering) er godt på vej. Begge gavle har 

fået afmonteret de gamle plader og den gamle isolering, ny isolering er 

på plads, og vi afventer nu montering af de nye facadeplader. Parallelt er 

den nordlige langside ligeledes ved at blive klargjort til isolering og mon-

tering af facadeplader. Vi er så spændte på det nye udtryk hallen vil få, 

når vi forhåbentligt er færdige inden gymnastikopvisningen. 

Fase 2.: Nye faciliteter 

Det kommunale budget (Kultur & Fritid) og det bevilligede beløb på 16 

mio. for 2019-20 er nu fordelt blandt projekterne i Fjelstrup, Starup og 

Kajak klubben. Projektet i Fjelstruphallen har fået 6 mio., Starup og Ka-

jak klubben har fået tildelt 5 mio. hver. Vi takker Haderslev kommune og 

ser frem til samarbejdet de næste mange måneder. 

Det betyder at vi arbejder videre med vores Fase 2 i projektet 

(Nedrivning af gammelt og nybyg af nye servicefaciliteter i hallen). Vi 

arbejder målrettet på, at få løst de forskellige udfordringer vi naturligt 

møder, skal forholde os til og løse i et så omfattende bygge projekt. Mål-

sætningen er stadig, at vi kommer i gang med Fase 2 i efteråret 2019. 
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Fjelstrup Hallen afholder Generalforsamling i forsamlingshuset d. 18. marts 

kl. 19.00. Efterfølgende afholdes der samme sted, Generalforsamling for 

Fjelstrup Forsamlingshus kl. 20.00. 

Jeg er som formand glad for at kunne oplyse, at hele bestyrelsens medlem-

mer har meddelt, at de ønsker at fortsætte og bidrage til det gode arbejde. 

Mød op og få mere dybdegående information om halprojektet. 
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Fjelstrup Skole                          Lisbeth Huss Malmvig 

På skolen har vi lige afholdt årets fest – nemlig den 

traditionsrige skolefest. Eleverne i 5/6F har i januar 

knoklet med at få skuespillet ”Celle nr. 13” klar til 

generalprøven torsdag i uge 6, hvor forestillingen 

blev opført i forsamlingshuset for børnehavebørn, 

bedsteforældre, kammerater fra Favrdalskolen og mange andre.  Om 

aftenen blev stykket igen opført for alle skolens elever og forældre, og 

det med stor succes. Tak til lærere, elever og forældre der kæmper med 

at få replikkerne indøvet, kostumerne klar og stykket sat op, så traditio-

nen kan holdes i hævd. 

Den efterfølgende skolefest i gymnastiksalen 

På skolen var der efterfølgende fællesspisning med stort tag-selv bord, 

tombola, spøgelseshus, disco og konkurrencer af forskellig art i alle klas-

selokaler. F.eks. var der følekasser, for dem som turde sætte hånden ned 

i en kasse uden at vide, hvad der gemte sig deri, der var dåsekast, skyd-

ning, dart, flødebollekastemaskine – og det hele blev krydret med duften 
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af popcorn. 2Fs forældre havde lavet de lækreste lagkager til det flotteste 

kaffebord.  

Tak for det! Igen i år en rigtig dejlig aften med et rigtig flot fremmøde og 

en følelse af fællesskab og glæde i Fjelstrup. 
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         Maryanne Mortensen 

I December blev der hygget… 

I december hygges der altid lidt ekstra på skolen. Bla. afholdes den store 

juleklippedag, hvor alle klasser klipper og klistrer, så skolen bliver flot pyn-

tet op. Årets juletema var snemænd, så alle eleverne skulle lave en sne-

mand efter eget design, inden der var frit slag for anden julepynt i klasser-

ne. Snemændene hænger på skolen endnu, for mon ikke der snart kom-

mer noget sne, så vi kan få bygget nogle rigtige snemænd?  

Det er der i hvert fald en del elever, der håber på.   

Sidste skoledag inden jul var vi i kirke, hvor 2F og 3F på flotteste vis opfør-

te krybbespil over julens budskab. Børnehaven havde øvet sig på ”Dejlig af 

jorden” og tilsat fagter, som vi alle måtte prøve at følge. Også dagplejen 

og mange forældre og bedsteforældre var mødt op, igen et godt billede på 

at samarbejde og fællesskab bliver vægtet højt i byen. Måske nogle af 

dem, der var med i kirken, lagde mærke til, at vi havde vi en særlig ”gæst” 

med? Vi har fået en robot på skolen, så vi kan kommunikere med en elev, 

som pga. sygdom ikke kan deltage i undervisningen på skolen. Robotten 

kan hun styre fra hjemmet, så den kan dreje hovedet frem og tilbage og 

op og ned og på den måde følge hele seancen på IPad hjemmefra 

 

Januar – det nye år er i fuld gang 

I januar har der været afholdt to minikoncerter med 0.-3F. I år har vi to 
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sangklasser på skolen i et samarbejde med musikskolelærer Johanna. Til 

koncerten blev der naturligvis sunget sange, men der blev også vist små 

bidder af al den spændende musikteori, som eleverne det sidste halvår har 

arbejdet med.  

De er virkelige blevet dygtige. 

2F og 3F går efter vinterferien i gang med at øve på en musical, som Fjel-

strup Kirkes organist Krista har skrevet særligt til dem. Det er 3. gang at vi 

har et samarbejde med Krista, og det plejer at blive rigtig godt, så det kan 

I glæde jer til. Denne gang handler musicalen om, hvad der på Jesu tid 

skete på de forskellige påskedage, og der bliver arrangeret en åben kon-

cert i kirken i starten af april.  
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Fjelstrup Spejderne                       Jeanette 

Opstart efter Vinterferien 

Så er spejderne atter på banen. Vi er veloplagte og klar på en masse nye 

udfordringer.  

Vi starter onsdag den 27. februar, hvor der skal slåes katten af tønden.  

 

Husk at vi altid har plads til en lille ny bæver eller junior. 

Så skulle du sidde med en spejder i maven så meld dig endelig til. 

Vi søger stadig nye ledere til vores spejdere. 

Så skulle du have lysten til at være en del af vores gruppe så kon-

takt Line på 2127 8184. 

 

Onsdag den 27. februar holder vi generalforsamling,  

hvor vi skal afholde valg til bestyrelsen.  

Vi garanterer masser af hyggelige,  

spændende og kreative stunder. 
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Kreative Aftener       Birthe Dixen  

Velkommen til Kreative Aftner  

i Fjelstrup!  

Kig ind og se hvad vi laver! 

 

Hvor?   Fjelstrup SFO 

Hvornår?  Kl. 17.00 til 20.00 

Hvem?  Alle voksne og børn fra 2. klasse ifølge  

   skab med en voksen. 

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

  er inkluderet hotdogs og frugt samt kaffe 

  eller the. Alle materialer kan købes af mig. 

 

SÆT KRYDS I KALENDEREN: 

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

Tirsdag 30. april:  Maleri ”Pouring” på kort. Rikke kommer 

   med smykker 
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Lokalhistorisk Arkiv            Anne Marie Jacobsen 

Hans Aage Froms fortælling om Jørgen Friis 

Tirsdag den 29.januar 2019 afholdt Fjelstrup og 

omegns lokalhistoriske arkiv/forening mødeaften 

og generalforsamling. 

 

 Hans Aage From fortalte om ”Fjelstrup under 2. 

Verdenskrig iflg. daværende sognefoged Jørgen 

Friis”. Jørgen Friis var sognefoged i Fjelstrup fra 

1920-1960.  

Der blev vist lysbilleder og ellers fortalt ud fra 

de notater, som Jørgen Friis har lavet i sin tid 

som sognefoged, og som er i familiens eje.  

Hans Aage fortalte levende om alle de gøremål, 

en havde under krigen.  

Tiden under 2. Verdenskrig med bombenedslag, 

flystyrt, indkvarteringsplaner, organisering af et 

vagtværn, modstandsbevægelse m.m. var me-

get speciel for en sognefoged. Skulle der f.eks. 

besked ud i sognet eller til Haderslev, foregik 

det på cykel, og ofte måtte hans døtre hjælpe til 

med at cykle rundt.  

Iflg. arkivalier i arkivet var Jørgen Friis også én af initiativtagerne til at få 

sat mindestenene ved Avne over de engelske flyvere, der måtte lade livet 

i et flystyrt ved Avne Vig den 15.2.1944.  

Fotos:  

Øverste: Historisk Samfund for Sønderjylland har i bogform udgivet brev-

vekslingen under 1. verdenskrig mellem Inger og Jørgen Friis. 

Nederste foto er af Jørgen Friis i hans velmagtsdage som Sognefoged i 

Fjelstrup Sogn.  

Generalforsamling og nye bestyrelsesmedlemmer 

Generalforsamlingen blev afholdt under kaffen og blev styret af Jens 

From. Alice Johansen og Anne Marie Jacobsen, hhv. sekretær og formand 

var på valg, og ønskede ikke genvalg. Valgt blev suppleant i bestyrelsen 

Ove Kristiansen, Doddy Møller Bach og på en vakant plads efter Inger 

Petersen blev Dorthe Petersen valgt ind. Genvalgt blev Thora Ravn som 
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Generalforsamling og nye bestyrelsesmedlemmer 

Generalforsamlingen blev afholdt under kaffen og blev styret af Jens From. 

Alice Johansen og Anne Marie Jacobsen, hhv. sekretær og formand var på 

valg, og ønskede ikke genvalg. Valgt blev suppleant i bestyrelsen Ove Kri-

stiansen, Doddy Møller Bach og på en vakant plads efter Inger Petersen 

blev Dorthe Petersen valgt ind. Genvalgt blev Thora Ravn som suppleant, 

Esther Petz som revisor og Lorenz Refsgaard som revisorsuppleant.  Et par 

mindre vedtægtsændringer blev vedtaget, og vi kan oplyse, at kontingen-

tet fortsat vil være 75 kr. 

I skrivende stund har den nye bestyrelse ikke konstitueret sig. 

Efter næsten 35 år i bestyrelsen, heraf 6 år som formand efter Anne Kir-

sten Glumsø, har jeg (Anne Marie) valgt at stoppe. Arkivet har fået tilført 

nye kræfter, og jeg ser, det er et stærkt hold, der nu sidder i bestyrelsen. 

Det er tilfældigt, at både sekretær og formand holder samtidig, men det er 

en beslutning, begge meldte ud for et år siden. Selv om vi begge stopper i 

bestyrelsen, fortsætter vi med at arbejde i arkivet.  

Tak til Alice 

Alice Johansen rettede en flot tak til mig på generalforsamlingen og jeg vil 

her gerne benytte chancen til at sige Alice tak for dine 7 år i bestyrelsen, 

hvor du overtog sekretærposten efter Kirsten Degn. Du er altid mødt op 

med et frisk ”Go morgen”, et stort smil og et godt humør, der smitter. Du 

har ufortrødent kastet dig over opdateringen af arkivets oversigt over huse 

i Fjelstrup og omegn. Samtidig var du også drivkraften ved vores 30-års 

jubilæum, hvor vi fik at se, hvordan det så ud med forretninger/

virksomheder i Fjelstrup 2015. – Var Fjelstrup ved at lide landsbydøden 

eller…? Ud fra dine opdateringer kunne vi til vores overraskelse konstatere, 

at der var flere virksomheder i Fjelstrup i 2015 end i 1985,- de var blot 

anderledes.  

Tak til Inger Petersen 

Også tak til Inger Petersen, som ikke har ønsket at fortsætte sin bestyrel-

sesperiode ud. Det er vi selvfølgelig kede af, for vi kunne godt fortsat have 

brugt dit indgående lokalkendskab, når der skal sættes navne på begiven-

heder og på personer på fotografier. Et lokalkendskab, som andre af os 

savner, og som er uvurderligt i arkivsammenhæng. Det beviste du bl.a. 

med din artikel i ”Æ lokalblad” om ”Familien Møller – Fjelstrup bageri”, 

hvor du som bagerdatter havde en stor baggrundsviden. 
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Fondsmidler fra Velux Fonden 

Vi har været så heldige at få tildelt 20.000 kr. fra Velux Fonden gennem 

”SLA”, - Sammenslutningen af Lokalarkiver. Det betyder, at vi har råd til 

at deltage i kurser i registrering af arkivalier og registrering af fotografier 

og ikke mindst til, at Else og Doddy kan fortsætte deres arkivlederuddan-

nelse.  

Det var en meget velkommen ”saltvandsindsprøjtning”. 

Hermann Putz’ fortælling 

Vi har gennem længere tid bragt udsnit af Hermann Putz’s ”Barndoms- og 

ungdoms-erindringer”, som han har beskrevet det. Hermann Putz døde 

den 10. december sidste år, og heldigvis nåede vi at sende ham hele den 

renskrevne beretning i god tid inden hans død. Vi vil fortsat bringe uddrag 

af beretningen, som giver et fint indblik i en landarbejderfamilies liv, der 

er så vidt forskelligt fra det, vi kender i dag. 

Her kommer uddraget:  

”Far dyrkede osse solsikker, og da havde han en slags, der blev højst 2 m, 

men de fik nogle store hoveder, og når de var modne, fik hønsene et ho-

ved, og så hakkede de alle frøene ud. Han dyrkede også majs, og kolberne 

kogte mor i saltvand og dem spiste vi så som slik, nogle fik lov til at stå til 
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de var helt modne, og dem såede han så året efter. Han satte dem altid til 

spiring ved skorstenen, men så et år fik de det for varmt og blev ødelagt, så 

dyrkede han ikke majs mere, for det var også en egen slags. Mor havde 

mange forskellige stauder, og foran huset – i hele længden – var der en 

rabat på 1½ m med stedmoderblomster, de kom hvert år.  Og hvor der var 

grønsager havde hun rækker med Zenia, Ranunkler, morgenfruer, Nelliker 

og Sommerflouers, så der var altid en buket til dem, der ikke havde noget 

og i hele den tid, der var blomster, cyklede hun op til Willys gravsted på 

Fjelstrup kirkegård med en buket. Han døde kun 22 år gammel af bughinde-

betændelse. Erika og jeg fik et lille stykke jord, som var vores have, og der 

havde vi forskellige ting, som vi selv sku passe og holde ren, så det med 

haven startede tidlig. 

Sillerup Skole 

Meget af tiden var vi jo i skole, 30 timer om ugen, og så havde vi altid me-

get lektier for, og lang vej at gå havde vi også, og om vinteren, når vejene 

var fyldte med sne, måtte vi ind over markerne, det var strengt for i skole 

sku vi, det var ingen grund til at blive hjemme. I skolen skete der mange 

ting, vi havde regning, læsning, geografi, Danmarkshistorie, bibelhistorie, 

verdenshistorie og mange salmer, vi sku lære uden af, og så gennemgik 

læreren altid, hvad digteren måske havde tænkt, da han skrev  

Lajse Lund og Hermann 

Putz, fotograferet juli 2013. 

Lajse og Hermann var sam-

me årgang.  

De gik i samme klasse og 
blev også konfirmeret sam-
me dag. 

Sillerup Skole, opført 1911 
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Om sommeren havde vi også botanik og en lørdag gik vi til Keldet skov, og 

der skulle vi finde glasbiller, som sad på træerne, og vi legede forskellige 

ting, det var rigtig dejligt, ellers havde vi altid gymnastik om lørdagen i 

den sidste time, og dem der fejlede lidt, sku så rive legepladsen, og det 

var utrolig, hvad vi kunne fejle, og en lørdag var der næsten ingen, der ku 

lave gymnastik, og jeg havde osse stillet mig i rækken, selvom jeg godt ku 

lide gymnastik, men da lærer Eriksen så det, blev han fuldstændig tosset 

og råbte ”Sådan en flok uopdragne unger” og så blev der delt lussinger ud. 

August Freese fik en i nakken, så han kurede hen ad gulvet og så smutte-

de jeg forbi, og tog opstilling ved ribberne, hvor gymnasterne sku stå, og 

til slut måtte læreren udtage et par stykker til at rive, for der var ingen 

syge. Vi havde osse forskellige lege, så vi fik motion, og om vinteren hav-

de vi sløjd, det var han osse dygtig til, og vi lavede osse dilletant, og alle 

fik en rolle, alt efter alderen, og det var en stor dag, når der var opvisning 

i forsamlingshuset. 

Det ene år var mor syg og pludselig stod søster Erika og kusine Hilda op 

bag ved scenen og græd, og så sagde de, at mor var ved at ”dø”, så jeg 

løb fra forsamlingshuset og til Vadhuset i et træk, og hele vejen så bad jeg 

til Gud, at han ikke måtte la mor dø, da jeg kom ind, ku mor og far ikke 

forstå det, det var noget pigerne selv havde fundet på, så de fik skæld ud, 

da de kom tilbage. Da jeg kom til forsamlingshuset igen, fik jeg lov til at 

hvile lidt, jeg sku nemlig optræde flere gange sammen med Ester Degn, 

hendes forældre havde et husmandssted på Keldet. Om sommeren kom 

der også brændsel til skolen, og det var træ og masser af tørv, der sku 

meget til, både lærerens og lærerindens lejlighed og to skolestuer, og det 

sku vi store børn så hjælpe med at bære ind, det var faktisk ret streng, så 
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vi svedte og var beskidte, så den ene gang fik vi lov til at komme i lære-

rens brusebad, jeg havde aldrig set et brusebad, og så bade sammen med 

læreren helt nøgen, det var godt nok grænse overskridende.  

Skolerne sku nu også sælge forskellige mærker, som Dybbøl- og Gigt-

mærker, og så udtog læreren nogle børn til at sælge dem, og vi sku gå to 

sammen. Så et år sku Ejnar Bojsen og Peter Petersen fra Keldet, og Au-

gust Freese og mig fra Sillerup gå sammen, og når vi så var færdig, sku vi 

mødes på skolen, og pengene og de resterende mærker sku lægges i ka-

tederet, og dagen efter talte læreren op, og de to, der havde solgt flest, 

fik en sølvmedalje, de andre to en bronze. Vi kontrollerede selv, og Peter 

og Ejnar havde solgt flest, og det ærgrede os, da vi kom tilbage på møl-

len, fik Augusts store søster Anne Kjerstine en fantastisk ide, hun sagde 

løb ned på skolen igen og hent mærkerne, det gjorde vi, og så købte fa-

milien Putz og Freese en hel del mærker, og vi fik udsolgt, så løb vi ned 

på skolen igen og puttede pengene i katederet. Næste morgen, da bøn-

nerne var bedt og salmen var sunget, åbnede læreren katederet for at 

fortælle resultater, og det blev: August og Hermann fik solgt alle mærker, 

de får sølvmedaljer, Ejner og Peter bronze, så Ejner blev så sur og gal, at 

tårerne de trillede ned af kinderne og det var lige før, han ikke ville mod-

tage den. Lærerparret havde en lille dreng, der hed Steen og på skole-

pladsen var der lagt grus og dem smed han sommetider med, og så sagde 

hans far, Steen du må ikke smide med dem der, vi syntes det var et 

mærkeligt navn. 

En dag i løbet af sommeren fik vi en tur til Hejlsminde, det var vores årli-

ge udflugt, og det foregik i hestevogn, og nogle cyklede, og det var med 

forældre, så jeg havde mor med, far ville aldrig nogen steder, han ville 

hellere lave noget derhjemme, og det var osse nok at se til, det var først, 

da han ikke arbejdede mere, så ville han godt med. Nå, men eftermidda-

gen gik med sanglege i hotellets have, og de voksne sad på tæpper i 

skyggen på græsplænen under træerne, og jeg fik en rund is til 15 øre og 

2 røde sodavand, jeg husker ikke, hvad de kostede. Vi var osse ude og 

bade og det var Mads Dahl fra Sillerup også, han var en stor bredskuldret 

mand og havde et langt træben, han havde mistet benet i første verdens-

krig, han humpede ned til stranden, spændte benet af, og kravlede ud i 

vandet, og det blev så lidt dybere og så svømmede han afsted og det gik 

hurtig, og jeg syntes, det var fantastisk. Mads var gift med Ditte, og de 

havde Holger, Åge og Viggo, og de blev alle sømænd, og så pigen Inge, 

hun legede meget med Erika, Jo, det var en rigtig dejlig udflugt… fortsæt-

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

kl. 10-12. 

Støt dit lokalhistoriske Arkiv med et medlemskab 

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

beløb eller blive medlem for 75 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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FIF & 24/7           Peter Kock Hansen 

Generalforsamling 24/7 

Onsdag d. 6. marts er der generalforsamling  

i 24/7 kl. 20.00 i Klublokalet. 

 

Generalforsamlingen afvikles i henhold til foreningens vedtægter, og vi hå-

ber der er mange der vil komme og høre om vores ambitioner og planer for 

foreningen. Der er valg til bestyrelsen hvor Mette og Brian ønsker genvalg. 

Alice Marek træder ud af bestyrelsen, og vi siger tak for indsatsen. Er der 

interesserede der vil ind omkring beslutninger og udviklingen af 24/7 er 

muligheden åben.  
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Nordeas Kystprojekt          

Kystpuljen vil have flere med til at realisere projekterne 

Vi skal bruge flere aktive til at realisere vores kystprojekt 

                                                                   

DET ER NU DET GÆLDER!! 

Vores tre aktiviteter skal realiseres og 

derfor er det nu vi skal have ny til at 

hjælpe os med dette.  

Kajak, shelter og mobil sauna skal 

igangsættes og derfor skal vi have 

flere til at hjælpe os. 

 

Pengene er på plads, og det er nu de 

sjove praktiske aftaler og detaljer skal 

klargøres så vi kan bruge kysten endnu 

mere. Vi laver tre mindre arbejdsgrupper 

så du kan involvere dig i det der interes-

serer dig.  

Vil du høre mere eller være med til en af 

de tre aktiviteter så kontakt:  

Peter:   2032 1418 

Jesper: 5115 7084 

Svenne: 2148 2889 
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Biblioteket på Rosenvang      Margit Rasmussen 

 

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. 2184 5177 eller  mail margit.rasmussen@hotmail.dk    

Efterlønner og pensionister over 60 år er meget velkommen.  

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

centeret – er der lavet en aftale med husejerne på Avnøvej  -  at man må 

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

af”   Husk: At respektere skiltene ved renovationen og Anitas P-plads.                                                                

 

Siden sidst:  

November:  Bo fortalte; ”Nysgerrig på livet  - fra Keldet – mellemlanding i 

USA Hvide Sande- Aarhus og så til Fjelstrup.” Alle syntes, at det var en 

spændende beretning – også hans mor. 

December: Sognepræst Henriette Öberg fortalte om sit livsforløb bla. 14 år 

som præst i Sverige. Det var spændende, at høre om den svenske kirkes 

traditioner – god fortæller. 
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Program. 

Onsdag, den 13 marts kl. 9.30:   Agnes Svendsen fortæller og Jens 

Ratzer viser billeder fra ”Den glemte historie om Skrydstrup” – om den 

store indflydelse, som 2. Verdenskrig fik – ikke mindst for Skrydstrup by 

og nærmeste omegn – på grund af tyskernes anlæg af flyvepladsen og 

flygtninge lejrene. 

Onsdag, den 10. april kl. 9.30:  

Bent Wind fortæller om” Et liv fra at fodre kalve på æ 

Lyng til at bespise hotelgæster på Postgaarden”. 

 

 

Onsdag, den 19. juni: 

25 års Jubilæums plænekoncert   

  med    -  som er et fantastisk blandet kor fra Kolding      

       

Det er 4. gang de kommer og synger for os -  Kom og syng med 

 Navnet var før  

 

Der er gratis 

adgang for alle - børn, unge og ældre og dem midt imellem. I tilfælde af 

dårlig vejr går vi ind i centeret. Kaffe, kage, øl og vand kan købes. 

 

 

. 
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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, un-

derholdning, sang, udflugter og modeopvisning. I december måned holder 

vi julehygge og julefrokost. 

 

Priser 

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

5 kr.  

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

 

Kontakt 

Formand Annette Jacob.        23 23 58 22 

Næstformand Ulla Lorensen 23 64 38 87 

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

vangcenteret. Er der lavet aftale om at parkere på Avnøvej, på siden 

uden fortov, hvor der er grus. Det er tilladt at køre ind og ”læsse af”. 

Husk at respektere skiltene ved renovationen. 
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Program Forår 2019 

 

4 marts kl. 14.  Hygge. Kaffe 5kr. 

                           Tilmelding til Ældre Caberet. 

11 marts kl. 14.  Underholdning med Tanja Hansen og Willy Freese. 

                           1 afdeling vil Tanja fortælle lidt om Rusland og sit liv.  

   Hun vil synge nogle russiske sange. 2 afdeling. Fælles 

   sang med Tanja og Willy på dansk. 

                           Kaffe og kage 20kr. 

 

Ældre Caberet?  Datoen senere. Vi kører i egne biler. 

 

18 marts kl. 14. Generalforsamling. 

                           Efter generalforsamlingen vil Paul Jacob vise billeder  

   fra vores udflugter. Gratis kaffe og bolle. 
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25 marts kl. 14.   Banko. 1 kort 10kr. 6 kort 50kr. Gratis kaffe. 

1 april kl. 14.   Modeshow – SENIOR SHOPPEN sælger Laila Iver 

    sen. Kom og forny jeres forårs garderobe. Gratis  

    kaffe og kage. 

8 april kl. 14.   Hygge. Kaffe 5kr. 

                            Tilmelding til virksomhedsbesøg på brandstatio 

    nen her i Fjelstrup. 

 

15 april kl. 14.   Påskebanko. Der vil være 10 påskedekorationer  

    og 10 +1 pengegevinst. 

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

 

22 april.    Påskefri. 

 

29 april kl. 14.   Virksomhedsbesøg på Fjelstrup Brandstation. 

                            1 afdeling vil der blive fortalt om nødbehandler  

    bilen. 

                            2 afdeling vil vi høre og se nærmere på brandbi 

    lerne.  

                            Vi vil drikke kaffe til medbragt kage på stationen. 

                            Kaffe og kage 20kr., som vil gå til nødbehandler 

    bilen. 

 

 6 maj kl. 14.   Foredrag med Peter Schaffer Hansen om   

    ”Kleinbanen fra Haderslev til Christiansfeld” 

                        Peter viser billeder og fortæller om ”Æ Kleinban”, 

    som blandt andet kørte gennem Fjelstrup. Kaffe  

    og kage 20kr. Tilmelding til udflugt. 

 

13 maj kl. 14.      Banko. 1 kort 10kr. 6 kort 50kr. Gratis kaffe. 
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Fjelstrup Skat Klub                             Arne Juhl 

20 maj kl. 12.30.  Udflugt. Pris 100 kr. 

                            Busturen går til Olsens Paradis i Vejrup. Vi går  

    rundt og kikker på haven. Der vil være mulighed  

    for at sætte sig, hvis man bliver træt.Der er man 

    ge siddepladser i haven. På turen hjem, vil vi få  

    voreskaffe og lagkage i Skovpavillionen. Hjem 

    komst kl. ca. 17,30.  

 

    Sommerferie. 

 

Overlever vi i 2. Division? 

Vi ligger pt. nr. 7 med en spillerunde tilbage i anden 

division, -så vi overlever måske………………. 

Juleafslutning 

Vi afholdt juleafslutning hvor vi var 19 ud af 21 

mellemmer.  

Der blev der også udelt års præmie:  

 Nr. 1 Bent Sørensen. Nr. 2 Leif Ågård. Nr. 3 Erik Hansen.  

Generalforsamling mandag den 4. marts 

Vi holder generalforsamling mandag den 4. marts efter vi har spillet 

skat.vi er pt. 21 medlemmer, men der er plads til flere.  

Påske Skat og DM i Skat 

Vi holder Påske skat, 2. påskedag, mandag den 22. april 2019 med ind-

skrivning fra kl 12:00 og spillestart kl. 13:00. Vi spiller 2 x 36 spil efter 

dansk unions regler,  

Der bliver afholdt DM i skat søndag den 24 marts i Aabenraa med start fra 

kl 09:00 så slut for denne gang  
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Sillerup Mølle          Willy Freese 

Bestyrelsen ønsker godt nytår og TAK til alle, som i 

2018 på den ene eller anden måde støttede det 

store arbejde omkring Sillerup Mølles bevarelse.  

Sillerup Mølle er blevet en stor succes, og besøgs-

tallet og interessen fra børnehaver, skoler, forenin-

ger, plejehjem og turister er stor. Så stor at de aktive møllevenner har 

brug for hjælp og flere aktive medlemmer, der kan hjælpe med at være 

kustoder og rundviser, køre med vores Deutz dieselmotor, køre med vin-

gerne og kværnene, hjælpe med at vedligeholde vores mur og træværk, 

tænde op og bage i vores sten ovn eller hjælpe med billetsalg og servering 

ved vores arrangementer. Derfor har vi brug for din aktive hjælp!!! Ring til 

Willy Freese hvis du har interesse i at være aktiv mølle ven på 20445374. 

Sillerup Mølles Venner inviterer til aktiv medlemshvervning og information 

mandag den 11. marts 2019 kl. 19 på Sillerup Mølle med kaffebord. Tilmel-

ding til Willy. 

 

2018 har været et godt år for besøgende og afholdte arrangementer.  

 

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

ne imponerende indsats for at bevare og videreudvikle vores fælles kultur-

arv Sillerup Mølle. TAK til alle, der støtter og hjælper os. Uden mølle ven-

ner går det ikke. 

 

I det kommende år 2019 kører vi et aktivitetsprogram, som du kan se ne-

derst i brevet. Sidste år 2018 er det lykkedes at få møllehuset udlejet over 

Airbnb og til lokale med et overnatningsbehov til gæster. Møllehuset 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 repareret døre, porte og bænke. Alt murværk er rengjort for alger og 

klinet med hydraulisk pudsmørtel. Vores Deutz dieselmotor trænger til et 

par reparationer omkring dieselpumpen og luft kompressoren. Det laver 

Henrik Højer fra Dansk Motor og Maskinsamling for os i løbet af vinteren. 

 

Til slut vil jeg endnu engang sige TAK til Sillerup Mølles Venner for hjælp 

og støtte i 2018 og vel mødt i 2019. Og til allersidst en hilsen fra kassere-

ren, der beder jer om at betale kontingent på vedlagte girokort, minimum 

50 kr, eller bankkonto nummer: 9737 8845629146.   
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Hjælp os med et ekstra beløb til vores investeringer i fremtiden. På forhånd 

TAK. 

Arrangementer 2019: 

Aktiv medlemsmøde:  Mandag den 11. marts 2019 kl.19 på Sillerup Mølle 

    med kaffebord 

Generalforsamling:     Tirsdag d.7. maj 2019 kl. 19.30 på møllen. Sillerup 

    Mølles Venner                                          

Dansk Mølledag:         Søndag d.16. juni 2019 kl. 10 til 17 på møllen. Fæll

    es spisning for aktive mølle venner.  

Turistdage tirsdage:     Tirsdag den 2. juli, 9. juli,16. juli, 23. juli, kl. 10 til 

    13 Rundvisning, brødbagning for børn,        kaffe 

    bord 

Høstmølledag:             Søndag d.1. september 2019 kl. 10 til 17 på møllen. 

    Fælles spisning for aktive mølle venner. 

Julebagedag:                Søndag d.8. december 2019 kl. 13 til 16 på møllen. 

Møllen er åben:            Søndage fra d.9. juni til og med d. 25. august 2019 

    kl. 13-16 eller efter aftale med Willy Freese            

    tlf. 20445374 eller Lorents Refsgaard tlf. 2126 1134 

     

www.sillerupmoelle.dk 

 

Kontingent:            Bliv medlem og støt med minimum 50 kr. Betalt  

    kontingent giver gratis adgang til møllen.  Kontakt 

    kasserer Hans Aage From på mail: sillerupmo 

    elle@gmail.com  eller mobil:          23969153. Frøs 

    Herreds Sparekasse:  

    Kontonummer: 9737  8845629146  

Bliv aktiv medlem i vores møllelaug:  

Ring til Willy Freese tlf. 20445374, e-mail: wfreese57@gmail.com  
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Nødbehandlerbilens Støttegruppe Marie Jessen 

Så er vi kommet godt i gang med det nye år, og Støtte-

gruppen er ved at planlægge hvilke arrangementer, der skal 

afholdes det kommende år.  

 

 

Burgere Nytårsdag, juletræsindsamling og flæskesteg 

til Nytårskoncerten 

Vi startede året med at lave nytårsburgere d. 1. januar, hvor vi havde ca. 

100 bestillinger. Derudover har vi haft vores årlige juletræsindsamling og 

lavet flæskesteg til musikerne til nytårskoncerten i Fjelstrup Hallen.  

Fællesspisning og Kræmmermarked 

De næste arrangementer der afholdes, er fællesspisning d. 26. februar og 

markedsdag d. 2. marts i hallen. Til markedsdag vil støttegruppen sælge 

grillpølser m. brød, stå for kaffebord i forsamlingshuset og så vil der gå et 

par nødbehandlere rundt i hallen, som vil være klar til en snak.  

Vi vil gerne takke alle de frivillige der har bagt kage og boller til vores kaf-

febord. Det er vi rigtig glade for!   

Pris fra GF Sønderjylland 

Fjelstrup Nødbehandlerbil har vundet GF Sønderjyllands ”Tak for dit over-

skud-prisen”, så torsdag d. 21. februar var vi og modtage et diplom og 

5.000 kr. Vi er utrolig stolte og glade for prisen.  

 

Bankospil den 9. april 

Tirsdag d. 9. april afholdes der det årlige bankospil i Fjelstrup Forsamlings-

hus kl. 19.00. Der vil være mange flotte præmier og amerikansk lotteri i 

pausen.  

 

Følg os på Facebook 

Husk at følg os på Facebook ”Fjelstrup Nødbehandlerbil” – her kommer der 

løbende informationer om Støttegruppens arrangementer og hvad de fri-

villige nødbehandlere går og laver.  
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24/7                   Peter Kock Hansen  

Generalforsamling 24/7 

Onsdag d. 6. marts er der generalforsamling i 24/7 kl. 

20.00 i Klublokalet. 

Generalforsamlingen afvikles i henhold til foreningens 

vedtægter, og vi håber der er mange der vil komme og høre om vores am-

bitioner og planer for foreningen. Der er valg til bestyrelsen hvor Mette og 

Brian ønsker genvalg. Alice Marek træder ud af bestyrelsen, og vi siger tak 

for indsatsen. Er der interesserede der vil ind omkring beslutninger og ud-

viklingen af 24/7 er muligheden åben.  
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Æ’ Lokalblad udkommer 4 gang årligt, i marts, juni, september og december. 

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

området mellem Haderslev Fjord i syd og Hejlsminde Nor i nord. Redaktion, op-

sætning og distribution foregår udelukkende ved hjælp af frivillig arbejdskraft. 

Alle foreninger, institutioner, klubber mm i området er særdeles velkommen med 

indlæg til bladet. Også PRIVATPERSONER er meget velkommen til at bidrage 

med et indlæg. Fat pennen eller din computer, hvis du har en god fortælling, som 

du mener er egnet til Æ’ Lokalbladet, gerne med et par fotos.  

 

Ring til Svend eller send dit indlæg til:  

fjelstruplokalnyt@live.dk  

 

Bladansvarlig:  

Svend Christensen, St. Anslet.  

e-mail: fjelstruplokalnyt@live.dk  

Tlf.: 2148 2889  

Annoncesalg:  

Niels Jessen, Gammelby.  

e-mail: nje@jessen.mail.dk  

Tlf.: 2122 4769  

Desktop-Publishing:  

Roland Strodthoff, St. Anslet.  

e-mail: roland@webjoy.dk  

Tlf.: 4183 8080  

 

Omkostninger til trykning af Æ’ Lokalblad dækkes udelukkede gennem 

velvillige lokale annoncører, -derfor:  

 

STØT DET LOKALE ERHVERVSLIV – DE STØTTER OS!  

 

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

Bladet udkommer:       1. Juni  2019  
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