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Leder                Svend Christensen 

Kathrine og Svend Aage Sørensen er flyttet fra Knud Lyng til et  dejligt rækkehus med udsigt over Haderslev Dam. 

De er her fotograferet på terrassen. Susanne Præst og jeg besøgte parret en varm sommerdag for at sige tak for 

de mange år i spidsen for distributionen af både Kirkebladet og Æ Lokalblad og for de mange andre indsatser, som 

lokalsamfundet har haft stor gavn og glæde af. 

Velkommen til en ny Svend Aage 

Inden Svend Aage Sørensen stoppede som chef for bladuddelingen, tog han 

kontakt til en anden Svend Aage, nemlig Svend Aage Griepentrog, -bedst 

kendt af alle som Ågge. 

Det er vi rigtig glade for, -Ågge er nemlig også en af dem, man aldrig går 

forgæves til, når der er brug for hjælp. 

Et stort velkommen ligeledes til Arne Nielsen –”neje fra æ Lyng”- , som har 

overtaget Svend Aage Sørensens rute for udbringningen af både Æ Lokal-

blad og Kirkebladet. 

Sommeren der gik 

Shu-bi-dua skrev engang en sang der hed ”Ta’ til Costa 

Kalundborg, hvor de slanke palmer står”. Tja, med sådan 

en sommer som vi netop har haft, kan man vel sagtens 

forestille sig, at der pludselig begynder at gro palmer ved  

Sandersvig Strand. Selv for en mand i min forholdsvis 

fremskredne alder, har  jeg ingen erindring om at vi har 

haft en lignende sommer. For dansk landbrug og andre 

som er afhængige af regn hen over sommeren,   har det 

naturligvis været et forfærdeligt år. Jeg har netop været 2 uger på en kaffe-

farm i Tanzania, som jeg er tilknyttet. Her gik jeg i samtlige 14 dage med 

en sweater på hele tiden, og på farmen har vi for året frem til 1. august fået 

1050 mm regn mod gennemsnitlig 550 mm. I skrivende stund begynder 

vejret dog at ligne sig selv her midt i august, hvor jeg kan se skolebørnene 

fra mit kontorvindue. Sommerferien er slut og Lisbeth melder ovre fra sko-

Tak til Svend Aage! 

Svend  Aage Sørensen, -”neje fra æ Lyng”- har i en lang årrække 
været chef for den frivillige distribution af Æ Lokalblad og Kirkebla-
det.Uden dette initiativ ville det ikke være muligt at drive Æ Lokal-
blad. 

Svend Aage var fra 1993 og en årrække frem formand for FIF, så 
han har altid været en arbejdsom ildsjæl, som aldrig siger nej når 
der er brug for hjælp. 

Svend Aage fik i juni overrakt Lokalrådets æresdiplom for sin store 
indsats for lokalsamfundet i Fjelstrup. 
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len, at der i år er startet 13 børn i 0. klasse. Hverdagen har indfundet sig 

igen, og det er slet ik’ så ring’ endda…………! 

 

Aktivitetskalenderen de næste tre måneder 

WOW – Tak for alle de mange fine indlæg! 

Kigger jeg hen over aktiviteterne de næste tre måneder, så tæller jeg ikke 

mindre end 40 begivenheder eller event. Det må siges at være mere end 

godkendt i betragtning af, at de tre måneder tilsammen består af i alt 91 

dage. September starter med Høstdag på Sillerup Mølle, og mange af 

idrætsforeningens afdelinger har også sæsonstart i september, -nogle end-

da slutningen af august. 

September slutter med høstgudstjeneste (-med efterfølgende folkedans på 

kroen), foruden Nødbehandlerbilens store halbal, UGLY-Festen. 

 

Både gymnastikafdelingen og Motion 24/7 har nye tiltag på programmet. 

Det drejer sig om Floorball for kvinder med sæsonstart den 11. september, 

og Yoga i forsamlingshuset hver onsdag, -med start den 3. oktober. Derud-

over vil der nu være 2 hold til børnedans, og jeg har hørt rygter om at der 

måske også starter et dansehold for voksne, -vi får se hvad der sker!! Det 

lyder spændende. 

Både Centerledelsen og Mandagsklubben på Rosenvang har som sædvanlig 

tætpakkede og spændende programmer, so du kan læse mere om inde i 

bladet. 

Nødbehandlerbilen arrangerer fællesspisning 6. september og 29. novem-

ber. 

Damerne store brag af en fest, er den årlige Damefrokost 9. november. 

Herrefrokosten, -efter sigende udsættes den lidt endnu….. vi håber da sidste 

års gode start følges om igen i år. 

Rigtig god læselyst 

Hilsen 

Svenne 
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FIF Badminton                             Morten Olesen 
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Fjelstrup Skole                          Lisbeth Huss Malmvig 

MIDDELALDER PÅ SKOLEN 

I sidste blad lovede jeg at fortælle 

om Middelalderugen, som blev af-

holdt i juni.  

Hele ugen blev der arbejdet i 

værksteder med temaer fra Mid-

delalderen. Der var smykkeværk-

sted, madlavning, våbenproduktion 

og tøjproduktion – hvor eleverne 

på skift fik produceret materialer, 

så de var klar til den store Middel-

alderfest fredag.  

Mandag den 13. august kom der atter liv på skolen, hvor vi bød helt særligt velkommen til 13 nye 

børn i 0. klasse. Det var rigtig dejligt at se alle børn efter en varm og afslappende sommerferie. 
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Fredag var værkstederne åbne for besøgende, og derudover kunne man 

deltage i drabelige dyste på sportspladsen. Der var rebslagning, pandeka-

gebagning over bål, et lille middelalderorkester, og hvis elever eller gæ-

ster blev for frække, kom de en tur i gabestokken.  

Konstant var der en dejlig duft af den helstegte pattegris, som blev stegt 

mens Birte Dixen bagte rustikke fladbrød i bålhytten.  

 

Sidste skoledag for 6F 

Sidste skoledag bød 6F på rundstykker til lærerne og bagefter havde de 

arrangeret aktiviteter for os alle på sportspladsen. Der var samarbejde og 

latter – og da fodbold/vandkampen hvor lærerne kæmpede mod 6F gik i 

gang, steg stemningen gevaldigt med høje heppekor, masser af vand og 

en hel masse snydetricks på fodboldbanen. Hvem der vandt? Det taler vi 

ikke så højt om :-) 

 

Bueskydning  Rebslagning  Smykker  

Som afslutning på ugen 

blev den meget vel-

smagende gris og brød 

fortæret til et stort 

fællesmåltid på sports-

pladsen i strålende 

solskinsvejr.  

En rigtig god uge var til 

ende 
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Den nye skoleår starter med lejrskole på Bornholm 

I den første stjerneuge i det nye skoleår skal 5/6F på lejrskole på Bornholm. 

Klasserne der er tilbage på skolen vil arbejde med skolens værdier, som 

består af de tre ord: Fællesskab, fordybelse og glæde. Vi vil snakke og for-

tolke ordene, ligesom der vil komme udsmykning på skolen, som kan lede 

tankerne hen på værdi-ordene. Ordene er fælles for Favrdal og Fjelstrup 

Skole, og vi synes, at de passer rigtig godt til den måde, som vi ønsker at 

drive skole på.  
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Avnevig-gruppen                 Leif Thomsen  

Besøg fra England. 

Nogle vil nok huske, dengang vi i 2012 indviede en ny mindesten for 3 

engelske flyvere, der forsvandt i Lillebælt med deres fly i 1941.  

En af de overlevende kom ind ved Sandersvig, det var Alec Donaldson, 

og hans nevø Rob Thomas fra Derby var med til at afsløre mindestenen. 

 

Rob Thomas har på mange måder fulgt sin onkels fodspor, og han fandt 

da også frem til Asta, den dengang 17 årige, der kunne snakke med on-

kel Alec. 

Han bor på Sandersvig Camping med sin campingvogn, der bliver trukket 

af en Landrover Defender.  

Og hans tur til Danmark er for øvrigt en 50 års fødselsdagsgave fra ko-

nen, der blev hjemme med drengene på 2 og 4 år. 

Rob dykker efter flyvrag fra 

2. Verdenskrig. 

Rob Thomas har for nogle år siden taget 
dykker-licens, og via venskab med Middelfart 
Dykkerklub har han dykket på stedet, hvor 
onkels fly forsvandt.  
 
I år har han gæstet vennerne i Middelfart, og 
han har dykket sammen med dem i Lillebælt 
på tyske vrag. 
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Fjelstrup Børnehus             Morten Lyck 

Afsløring af nyt skilt til Fjelstrup Børnehus 

Tale til afsløringen for børn og voksne…! ☺ 

Den lille by lå et stykke vej fra en 

noget større by der hed Haderslev 

I Fjelstrup havde de deres egen sko-

le, hal, forsamlingshus og en lille 

købmand hvor man bl.a. kunne købe 

mælk, rosiner, havrefras, havregryn 

og mange andre gode sager.  

Folk i Fjelstrup behøvede derfor ikke så ofte at tage til Haderslev og var 

faktisk rigtig glade for og stolte af, at de kunne få tingene til at fungere 

selv. 

Børnehaven havde været der i rigtig mange år og der havde i disse mange 

år været mange børn der havde gået der.  

Vi snakker om så mange år, at de børn der engang havde gået i børneha-

ven, nu selv havde fået børn der gik i børnehaven. 

 

Børnehaven lignede på mange måder det den altid havde gjort. Der blev 

stadig leget rigtig meget og spist lige så mange leverpostejmadder som 

der altid havde gjort.  
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Samtidigt var der også sket mange forandringer i årenes løb. 

Farverne på væggene havde forandret sig nogle gange endda. 

Meget af legetøjet og spillene havde forandret sig.  

Legestativerne på legepladsen var blevet udskiftet 

Måden børn skulle være børn på havde måske også ændret sig, så faktisk 

var det lidt som om, at dagligdagen i børnehaven havde forandret sig flere 

gange i årenes løb. 

 

Forandringerne skete dog ikke kun i Fjelstrup Børnehus, faktisk var der for-

andringer at mærke alle steder man kom. Man kunne ikke altid se det med 

det samme, men hvis man stod og kiggede lidt, kunne man godt få øje på 
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det. Og hvis man spurgte de folk der var de forskellige steder, svarede de 

alle det samme, at der var sket mange forandringer i den tid de havde væ-

ret der. 

Nu er det sådan med forandringer, at de fungerer lidt ligesom stoledans. For 

at blive i legen må man skynde sig at få en stol at sidde på når musikken 

stopper.  Og nærmest lige når man er kommet ned og sidde, så starter mu-

sikken igen! 

Legen er den samme gang for gang, men modspillerne der er tilbage, er de 

hurtigste eller de smarteste.  

Derfor fik nogen så en dag den ide, at hvad nu hvis de samlede sig i et hold, 

så hvis bare nogle fra holdet fik en stol, så kunne hele holdet sidde der og 

dermed blive i legen.  

Ideen spredte sig fordi at når man var alene, så risikerede man hurtigere at 

ryge ud af legen, men sammen var man meget stærkere. 

De nye fællesskaber blev kaldt for Børneunivers. Der var et i syd og der var 

et i øst, men der hvor Fjelstrup lå på landkortet ift. Haderslev, der blev det 

kaldt for Børneunivers Nord. 

Fjelstrup Børnehus havde fundet sig nogle gode medspillere og sammen var 

de blevet til et stærkt hold.  

Fjelstrup Børnehus var på de fleste områder stadig Fjelstrup Børnehus, men 

noget havde også forandret sig! 

Hvad disse forandringer ville komme til at betyde var nu op til dem selv, 

men det er en helt anden historie og den er vi først lige begyndt med at 

skrive, så den må I få en anden gang. 



September • Oktober •  November 2018  
 15 

 



 September • Oktober •  November 2018 16 

 

Gymnastik                

  
 

Gymnastiksæson 2018-19 med tre nyheder 

 

1. To dansehold i kommende sæson 

Vi har udvidet danseholdet til 2 aldersgrupper så 0-3 klasse og 4-7 klasse 

kan gå til dans i Fjelstrup. 

 

2. Floorball for kvinder 

Derudover starter vi floorball op for kvinder +18år. Så kom og få motion 

med et grin sammen med andre kvinder, stor som lille, tyk som tynd, det 

er med et smil på læben. Da vi lægger vægt på det også skal være hyg-

geligt er der mulighed for en 3 halvleg for dem der skulle have lyst. 

Vi ved endnu ikke med sikkerhed om det er i hallen eller gymnastiksalen 

der skal være floorball, men vi regner med at det bliver hallen. 

 

3. Tre instruktører til Powermixholdet 

Vores powermixhold fra 7.klasse og opefter er nu med 3 instruktører. Der 

skal arbejdes med teknikker så man kan udvikle sig og udfordre sine ev-

ner samtidig med at man har det sjovt og lærer nye spring og seje serier. 

 

Der vil være mulighed for at motionsdamerne og herreholdet ved 2. gym-

nastikgang kan betale deres kontingent kontant eller få hjælp til elektro-

nisk indbetaling, da der vil møde et bestyrelsesmedlem op til formålet. 
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24/7 - Rigtige mænd er fra Fjelstrup 

Vi starter op i uge 37 

Tilmelding foregår på  

www.fga.fjelstrup.dk  

fra den 15. AUG. 2018 

 

Vi glæder os til at tage imod alle til et nyt spændende gymnastikår. 

Du kan også finde os på vores hjemmeside: http://fjelstrup-if.dk/gymnastik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så er det nu du skal komme på banen, vi mødes 2 gange om ugen: 
Tirsdage:   Fjelstrup Hallen    kl. 19:00-20:30 + hyggetid 

Torsdage:  Fjelstrup Skole gymnastiksal  kl. 19:00-20:30 + hyggetid 

24/7 har besluttet, at du kan komme og være med gratis i september må-

ned, og se om det er noget for dig. Vi der er med lige nu, syntes godt vi 

kunne få lidt flere at lege med, og få lidt sved på panden.  

Så går du og tænker??  

Hvad er det for en slags mænd? 

Vi er nogle, som får rørt os lidt og gør med mange sjove ting.  

Vi griner med hinanden og af hinanden.  

Et godt grin gør noget mænd siger man, -jeg kan bare sige, at det passer.  

Der er plads til flere mænd, som vil gøre lidt ved deres helbred og kondi.  

Håber det har givet dig, lyst til at møde op. 

Kig indenfor og se hvad vi laver, og du må også gerne ringe til holdkaptajn 

Bjarne, hvis du vil vide mere. 

Bjarne, tlf.: 28434631 
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FIF Fodbold                 

 

 
 
 

Pia Rasmussen 

Anne Bylling Hansen 

Lisa Damkjær 

 

Fodboldskole i Fjelstrup 

 

Fodboldklubben har af-

holdt DGI fodboldskole i 

uge 29 med deltagelse af 

19 børn.  

 

Det var en rigtig god uge, 

og børnene hyggede sig 

meget. 

 

Om fredagen var der 

vandkamp, og det var 

tiltrængt ovenpå en me-

get varm uge. 

 

Alle spillerne fik et flot 

spillersæt og en fodbold.  

 

Næste år vil vi prøve at 

flytte fodboldskolen, så 

den ikke ligger midt i 

sommerferien. 
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Pige fodbold 

Vi vil rigtig gerne have mere pigefodbold i Fjelstrup, og derfor er det et fo-

kuspunkt, som bestyrelsen vil arbejde med. Klubben er blevet kontaktet af 

HFK, som vil afholde et informationsmøde omkring udvikling af pigefodbold. 

Vi har et pigehold i Fjelstrup, men vi mangler spillere for at de kan stille 

hold – så piger kom endelig om i klubben og hør nærmere. 

 

Har du lyst til at blive træner? 

Vi har rigtig meget brug for trænere og hjælpetrænere til den kommende 

vintersæson samt forår. Vi kan allerede nu se, at vi kommer til at mangle 

flere trænere.  

Man behøver ikke have erfaring, DBU har lagt træningsprogrammer ud. Da 

vi er med i det Sønderjyske samarbejde, tilbyder de også sparring til vores 

trænere.  

Det kan være forældre såvel unge under uddannelse bare lysten er der, skal 

vi nok hjælpe på vej. 
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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 13. september:      Maleri uden pensel, såkaldt ”Pouring”.  

          Bente kommer og underviser. 

 

Tirsdag 18. oktober:         Maleri, tryk på bluser og kort. 

 

Torsdag 15. november:       Maleri, kort. Rikke kommer med smykker. 

Tilmelding til Birthe på tlf.: 3029 5793 
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Fjelstrup Kreagruppe              Lotte Schytt 

Sidder du hjemme i stuen og 

strikker - hækler - broderer - knipler 

eller laver papirklip? 

 

Har du lyst at være sammen med andre om dine nørklerier? 

Har du lyst til at være sammen med andre om dine sysler, så er mulighe-

den her.  

Vi er et par damer der tænkte det ville være fantastisk med et sted, hvor 

vi kunne mødes og nørkler sammen,  -inspirere hinanden og hjælpe hin-

anden.  

 

 

Fjelstrup Kreagruppe mødes den første torsdag i måneden 

Er det lige noget for dig, så mødes kreagruppen den første torsdag i hver 

måned kl. 19.   

Stedet er pt Gammelbyvej 12. Der arbejdes dog på andre løsninger.  

Find den lukkede gruppe på facebook. Fjelstrupkrea, hvor der bliver delt 

flere oplysninger om tid og sted.  

Kontakt gerne Lotte Schytt på tlf.: 4222 1371 
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Sillerup Mølle          Willy Freese 

Høstdag på Sillerup Mølle den 2. september  

 

 

 

Gratis adgang 

Sillerup Mølle holder Høstdag søndag den 2. September kl. 10 til 17. 

Der vil være mulighed for at opstille kræmmerbod for kr. 50.  

(Kontakt Willy: 2044 5374) 

Hestevogns kørsel, underholdning, spise boghvedegrød, mølle-boller, brød 

og wienerbrød m.m. Rundvisning i møllen og opstart af vores Fritz diesel-

motor årgang 1914.  

En super hyggelig dag for hele familien! 

Kornet køres hjem og…………………………………………………….der lægges i tærskeværket 
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100 ÅR SIDEN VÅBENSTILSTANDEN 

Mindet om den 11. november 1918 

-af Leif Gr. Thomsen 

 

Flaghejsning den 11. november 

Tager man turen op omkring Genforeningsmuseet lige nord for Christians-

feld den 11.november om formiddagen, vil man se, at flaget er sat på halv. 

Når klokken slår elleve, vil flaget blive sat på hel stang og være således til 

solnedgang. Og hvorfor nu det? 

Jo, datoen 11.11. klokken 11 er for sønderjyderne et meget betydningsfuldt 

tidspunkt, en omstændighed, der ikke kendes i kongeriget som sådan, og 

for mange, selv i Sønderjylland, er tidspunktet ved at gå i glemmebogen. 

1. Verdenskrig begyndelse. 

For 100 år siden udkæmpedes den store krig, som vi i dag kalder den første 

verdenskrig. Den startede 1. august 1914 med Kaiser Tysklands indmarch i 

Belgien, hvorfra man ville overfalde Frankrig nordfra og således omgå de 

mange forter i det østlige Frankrig. England blandede sig, og snart var den 

store verdensomspændende konflikt en realitet. 

 

30.000 sønderjyder deltog – 5.500 kom ikke hjem 

I og med 150 året for 1864 i 2014,  fik vi repeteret den ulykkelige historie 

om, hvorledes Sønderjylland blev tysk, og da Tyskland kom i krig i 1914, 

måtte sønderjyderne gøre krigstjeneste al den stund, de jo var prøjsiske 
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undersåtter. Altså deltage i en krig, som man på ingen måde følte var de-

res. Vi regner med i dag, at cirka 30.000 sønderjyder måtte af sted, og af 

dem vendte 5500 unge mænd ikke tilbage. De fandt en grav derude i Vest-

frontens mudrede morads, eller de gik til på Østfronten eller også fandt de 

den våde grav på havet. Gå en tur til en hvilken som helst sønderjysk kirke 

og se mindetavlen for sognets faldne, det er bevægende læsning. 

 

Der indgås våbenstilstand 

Men så tilbage til den 11.11. kl. 11, hvorfor er det tidspunkt så vigtigt? Jo, 

Kaiser-Tyskland var blevet træt af det hele, kejseren med familie var flygtet 

til Holland, og i selve landet var der revolutionsstemning. USA var med i 

krigen, og præsident Wilson havde nedfældet nogle meget kradse betingel-

ser for en afslutning på krigen, betingelser, som Tyskland havde svært ved 

at sluge, men som de til sidst måtte gå ind på. Med de nye ansvarlige aftal-

tes der våbenstilstand, og den skulle træde i kraft på et tidspunkt, man si-

den ville kunne huske, selv af skolebørn, som i mange år fik det indterpet, 

at 11.11. kl. 11 skulle de huske. 

 

Soldaten i skyttegraven 

Og hvis nogen kunne huske tidspunktet, så var det soldaten derude i skyt-

tegravene, hvor han stod i mudder, og hvor han kunne høre kanonernes 

buldren til alle sider, mens han døjede med krudtlugten og ikke mindst lug-

ten fra alle de døde ubegravede, der lå derude i ingenmandsland. Den 11. 

november kl. 11 hørte al skydning op, der blev helt stille, og der gik vel en 

20 minutter, så kunne man høre fugle, der sang. Man kan tænke sig solda-

tens taknemmelighed over selv at have overlevet og hans sorg over alle 

kammeraterne, der forsvandt. Derhjemme var glæden lige stor, for nu var 

det helt sikkert, at en kær fader eller broder kom hjem, og bedre tider på 

alle måder kunne imødeses. 

  

Foreningen Dansksindede Sønderjyske Krigsdeltagere 1914-18 

De sønderjyske krigsdeltagere havde ikke brug for at fortælle meget om 

deres grufulde oplevelser, det ville være bedre at kunne samles blandt lige-

sindede, og den 11. november 1936 dannede de foreningen "Dansksindede 

Sønderjyske Krigsdeltagere 1914-18", noget af det mest dansknationale, 

der har eksisteret. Her opretholdt man mindet om dem, der gik til, og man 

plejede kammeratskabet blandt dem, der kom hjem, mange af dem med 

skader på legeme og sjæl. 
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I Frankrig og England holdes traditionerne i hævd 

På den anden side Nordsøen og Atlanten i de engelsktalende lande og i fx 

Frankrig er glæden over våbenstilstanden uformindsket stor selv efter alle 

disse år, og dagen højtideligholdes med arrangementer af mange slags. I 

England f.eks. sælges i god tid før emblemer til både knaphul og bilens kø-

lergril forestillende valmueblomsten. Og hvorfor valmuen? 

 

Symbolikken i Valmuen 

Allerede før våbenstilstandsdagen fik en amerikansk dame, Miss Moina Belle 

Michael, den bragende gode ide under indtryk af John McCraes digt, at The 

Poppy skulle være en national mindeblomst. Ideen fængede, og i løbet af 

tyverne syede enker og faderløse i f.eks. Frankrig små poppies af silke, som 

blev solgt til fordel for veteranerne og de krigsskadede. 

 

Og sådan er det den dag i dag, op imod 11. november sælges overalt pop-

pies til knaphullet eller til bilens kølergril. Og skulle man tage turen til slag-

markerne, så kan man medbringe små kors med en Poppy på, og som man 

kan anbringe på oldefars grav eller på det frontafsnit, hvor han faldt og må-

ske aldrig blev fundet. 

 

John McCraes berømte digt 

I Canada, i byen Guelph, Ontario, fejres John McCrae af sin hjemby, idet 

hans hus er omdannet til et lille museum, hvor man kan se en mængde ting 

Jo, valmuen blev i løbet af årene efter den store krig symbolet på 

de millioner af mænd, der gik til i skyttegravenes mudder. Op-

havsmanden til symbolets opståen siges at være den canadiske 

læge, major John McCrae, som fungerede i både Flandern og i 

Frankrig. Det tog hårdt på ham at færdes blandt de hundreder af 

frygteligt lemlæstede soldater, der fyldte felthospitalerne, og 

under indtryk af tabet af en god ven, skrev han i 1915 sit digt 

"In Flanders Fields". Digtet beskriver, hvorledes de blodrøde 

valmuer (poppies) dukker op på de friskgravede soldatergrave, 

og hvor han lader de døde tale gennem de blomstrende poppies. 

Digtet tryktes i Punch og blev omgående det digt, der bedst kun-

ne beskrive soldatens forhold i den frygtelige krig. McCrae blev i 

1917 angrebet af astma og bronkitis, som forværredes, og i for-

året 1918 blev han indlagt med lungebetændelse, hvoraf han 

døde. Men forinden nåede han at opleve sit lille digts succes. Han 

ligger begravet i Wimerieux ved Boulogne. 

JOHN McCAEN 

Major og læge i den 

canadiske hær 
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med tilknytning til personen, ikke mindst hans medaljer, som var forsvundet 

for en tid, men som dukkede op og blev købt tilbage af en velstillet herre, 

for et betragteligt beløb. Netop i år, hundredåret for digtet, er i Guelph rejst 

en statue af byens berømte søn, en statue forestillende digteren, der sidder 

derude i Flandern og skriver sit berømte digt, som man næsten ikke nænner 

at oversætte: 

 

 

In Flanders' Fields 

In Flander's fields the poppies blow 

Between the crosses, row on row, 

That mark our place; and in the sky 

The larks, still bravely singing, fly 

Scarce heard amid the guns below. 

 

We are the dead. Short days ago 

We lived, felt dawn, saw sunset glow, 

Loved, and were loved, and now we lie 

In Flander's fields. 

 

Take up our quarrel with the foe: 

To you from failing hands we throw 

The torch be yours to hold it high. 

If ye break faith with us who die 

We shall not sleep, though poppies grow 

In Flander's fields. 
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Dilletant           Lotte Schytt 

Fjelstrup dilletant melder klar!  

Vi er klar igen 

Efter en vinter, hvor vi desværre ikke kunne 

mønstre nok skuespillere, er Fjelstrup dilletant 

klar igen.  

Nye unge talenter har meldt sig på banen og sammen med de gamle 

skuespillere er de max klar til at give alle en god humørfyldt aften. 

 

Vi starter i uge 43 

Vi starter i uge 43 med et planlæg-

ningsmøde og derfra vil der ca. blive 

øvet 2 gange om ugen. 

 

Kunne du tænke dig at være med? 

Skulle der nu sidde nogen derude der 

tænker de også gerne vil være med til 

at spille dilletant, så ring endelig. 

Kontakt Lotte Schytt, tlf.: 4222 1371 

Vi ser frem til en vinter med gode grin 

og hårdt arbejde.  

 

Forsamlingshuset er booket! 

Forsamlingshuset er booket til den 

25. og 26. januar 2018, så da kan 

man igen se dilletant i Fjelstrup. Sæt 

gerne kryds i kalenderen nu. 
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Lokalhistorisk Arkiv            Anne Marie Jacobsen 

 

 

 

 

 

 

Sommeren går på hæld 

Sommeren går på hæld, og hvilken sommer! Som ens barndoms somre – 

jeg har tit tænkt på, hvor skønt det ville være igen at kunne opleve denne 

fornemmelse af uendelig tid, som man kunne føle som barn. Den dag man 

fik fri fra skole med hele sommeren liggende foran sig - dage hvor man ba-

re cyklede til stranden med badedragten rullet ind i et håndklæde, flasken 

med patentprop med hjemmelavet jordbærsaft og en franskbrødsmad med 

sukker på bagagebæreren. Og man behøvede ikke at være hjemme før til 

aftensmaden, som blev spist ude på terrassen. Denne sommer, hvor man 

hver morgen har stået op til solskin dag efter dag, har bragt nogle af de 

mindelser frem igen. 



 September • Oktober •  November 2018 30 

 

Vi er klar igen efter sommerferien 

Arkivet har også holdt sommerferie, men lige inden var bestyrelsen med 

ægtefæller på besøg i Søstrehuset i Christiansfeld, hvor vi fik en rigtig 

spændende rundvisning i det flotte, nyrenoverede hus; de medbragte mad-

pakker blev fortæret i Comeniushaven, og turen sluttede med et besøg på 

Tyrstrupgård, en rigtig fin dag. Vi arbejder på at få oprettet en hjemmeside 

– mere om det i næste nummer af Æ’ lokalblad. I begyndelsen af august gik 

vi så småt i gang med arkivarbejdet igen, vi har været i gang med at finde 

materiale frem til en emneuge om Fjelstrup til en klasse på skolen -  og 

sidst men ikke mindst har vi været i sving med støvsuger, spande og klude, 

så det dufter rent og frisk, når vi for alvor begynder på efterårssæsonen 3. 

september. 
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Herman Putz’ erindringer 

I forrige nummer af lokalbladet bragte vi første afsnit af Hermann Putz’s 

erindringer, vi lovede en fortsættelse, den kommer her: 

… ”I skolen havde jeg lærerinde frk. Mathiasen og hende var jeg rigtig glad 

for, hendes søster var gift med Ejner Hansen fra Kabdrup, de havde et land-

brug. 

Min store søster Frida tjente ved Vilhelmine og Frederik Thomsen i Kabdrup, 

det var lige på den anden side af Sillerup bæk, og der gik en sti fra køb-

mand Peter Viuf og bro over bækken til Frederik Thomsen. Frida og frk. Ma-

thiasen var veninder, og en ting jeg husker tydelig var, at de to cyklede til 

Haderslev og købte hver, en spadseredragt, der var sat ned i prisen, fordi 

der var kommet ny mode.  

Da de kom hjem, kom de ind til mor, og der sku de låne symaskinen, ne-

derdelen til dragterne var nemlig lange, og den nye mode var, at den sku 

gå lige neden for knæene, så blev de klippet af, og sømmet op, og der stod 

et par pæne piger, i moderne dragter. Jeg var glad for at gå i skole, og 

somme tider efter skoletid, måtte jeg komme med frk. Mathiasen op i lejlig-

heden, og så bagte hun småkager, og dem fik jeg så nogle af, sammen med 

saftevand, men jeg sku altid først løbe hjem og spørge om jeg måtte. Lære-

ren var dengang Jens Christensen, og hans kone var fra Vendsyssel, så vi 

syntes, hun ikke var så nem at forstå, men hun var meget fin på det. Far og 

mor hjalp dem en del, far forsålede sko, og når de sku ha hønsekødsuppe 

var det mor, der sku gøre dem ren, det ku fruen ikke, og det var læreren, 

der kom med dem. Efter en tid rejste frk. Mathiasen, og den nye lærerinde 

hed Rande Andersen. Vores post var jo Mads Smidt, og han havde jo avisen 

”Der Nord Slesviger” med til Frederik Thomsen, så han gav mig en kobber 5 

øre, som jeg puttede i min lille post sparebøsse, og så løb jeg over med avi-

sen, og så ku post Smidt, gå ind til Peter Viuf, og købe sig et par bajer og 

sådan lidt, dem ville han nu gerne ha. Sparebøssen har jeg endnu. Det var 

lidt særlig ved den lille ejendom i Kabdrup, som lå i udkanten af Bjerning 

sogn, og de ville ikke hente mælken og Fjelstrup ville heller ikke, så Frede-

rik Thomsen, havde selv købt en centrifuge en svensk ”Alfa Laval” og en 

kærne, et smørtrug, og en smørske og en vægt, så de producerede, sød-

mælk, skummetmælk, fløde, kærnemælk og smør. Der blev centrifugeret 2 

gange om dagen, og kærnet 2 gange om ugen. Hver mandag cyklede Fre-

derik til Haderslev, med smørret, som han solgte til sine faste kunder. 

Smørret var i en special flettet kurv, som stod på en stor jernbagagebærer, 

der var fast spændt til styret. Noget af mælken blev solgt til dem, der ville 

købe. Ja det var et stort arbejde, og rigtig meget rengøring, at have et lille 

hjemmemejeri. På den lille ejendom som kaldtes et ”Boelsmands sted” var 
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der en hest, tre køer, 1 kalv, 6 svin, 10-15 høns og 2 katte. Ejendommen 

var den eneste i Kabdrup, med adr. pr. Fjelstrup, og den lå skån, i et vej-

sving, og markerne gik ned til Sillerup bæk, og der ku man se 6-8 storke, 

der gik og fiskede Elriser og Hundestejler. På Bagge Hansens skråning ned 

til bækken havde Grævlingen sin hule, og en søndag blev den røget ud af 

”Ludvig Rospendovski” som fulgte efter den på marken, og slog den med en 

hegnspæl, til sidst ku den ikke løbe mere. Det så vi fra stationen, og min far 

gik derned, og skar halsen over på den og begravede den. Mekaniker Max 

Mikkelsen, så det også og ringede til politiet, som kom, og far måtte grave 

den op igen, og de tog den med til undersøgelse. Nogle dage efter blev Lud-

vig hentet, og kom på opdragelsesanstalt i flere år, og der fik de prygle når 

de ikke var ordentlig, men han var ikke en rar dreng. Lærerinden boksede 

han også på brysterne. Ellers havde far lavet vipper og gynger, og når Ring-

rider dagen nærmede sig, lavede han en galge, så vi kunne træne på cyk-

len. Trude og Frida var ude at tjene, og de tre drenge arbejdede en hel del 

ved landmændene uden for skoletiden, men Emma legede meget med Elise 

Lund og Mary Herbs, de var på samme alder. Så rejste lærer Jens Christe-

sen, og vi fik en lærer fra Ballum, der hed Jørgen Eriksen, en rigtig dygtig 

lære. Sillerup station blev solgt til maler Erik Skovlund, og efter et stykke 

tid, satte han huslejen op, det sagde han, da mor betalte for en ny måned, 

og det er op til jer, om i vil blive eller rejse, så da mor kom ind igen, ville 

hun fortælle far det, men mor ku godt somme tider forsnakke sig, så det 

blev til ”Erik han sagde ” I ka flyt, men I ka også rejs”, nå så far, så ved vi 

jo hvad vi ska. Far var det, man kaldte løsarbejder, og det var: når land-

mændene havde brug extra hjælp, det ku være til møddingen når den sku 

køres ud, roearbejde, kartoffel, og høstarbejde, og i nogle år passede han 

det store tærskeværk, det ku de landmænd leje, der ikke selv havde tær-

skeværk, jeg ved ikke, hvem der ejede det, men den der sku bruge det, sku 

selv hente det, samt halmpresseren og den store Benzol Mafor, der var 

monteret på en specialbygget vogn, med tag over, og udstødningsrøret, gik 

op gennem taget. Og når det hele hentet, kom min far ind i billedet, han 

sku sørge for, de tre ting, blev koblet sammen, og stod fuldstændig fast, og 

stod i vatter, dernæst sku alle sold være rene, alle smørekopper fyldt op 

med fedt, og smørekanderne med olie, der sku være bindegarn i halmpres-

seren, og den automatiske kniv sku være rigtig skarp. Benzolmotoren blev 

startet af to mand, og et håndsving, der sad på det store svinghjul, mens 

far justerede brændstofblandingen. Når der sprang en rem sku den samles, 

med remsamleren. I middagspausen sku far, så ha det hele smurt og set 

efter, så de ku starte kl. 13.00. Han sku også føre regnskab med, hvor me-

get Benzol de blev brugt, men far var god til det, da han var meget pligtop-

fyldende. Jeg var tit med og se til min far, når han tærskede i nærheden, 
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jeg syntes det var, så storslået, hvordan det hele fungerede. En sjov ting 

jeg husker var: da han tærskede hos Hans Nissen i ”Bileth”, da var vi nogle 

drenge nede ved Sillerup bæk, den løb tæt forbi, hvor de tærskede, så vi 

drenge to skoene af, og tog ud og soppe, men der var en, der ikke ville 

med, for han ku ikke snører skoene, når han sku ha dem på igen, det var 

første gang, jeg så Kaj Ravn, som voksne, kom vi en hel del sammen. Mens 

vi boede på Sillerup station, blev der indlagt elektrisk lys, elektrikeren kom 

fra Haderslev og hed Ejner Frank, jeg fik en messing dæksel, til en kontakt, 

jeg tror, jeg har den endnu. Det dejlig med el og far købte en radio, ved 

cykelhandler Morten Madsen i Fjelstrup, den hed ” Alweis Cyglop, og som 

den ku spille…..” fortsættes 

 

Træf os på Arkivet 

Vi vil igen kunne træffes på arkivet den første mandag hver måned kl. 10-

12, eller efter aftale på tlf. 24475275. 

 

Støt os på Arkivet 

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

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

muligt at indsætte beløb på arkivets konto:  

Reg. nr. 1551  

konto 445 220 977 2. 
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  25 års           

Jubilæum 

Su- sanne Hvidsten 

Tirsdag den 29. maj havde Su-

sanne  

25-års jubilæum som dagplejer i 

Fjelstrup. 

 

Tillykke 

Fjelstrup Forsamlingshus, Tirsdag den 29. maj 
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NORDEA SPONSERERING AF INDOOR CYCLING 

24/7              

Tak til Nordea-fonden, som tidligere på året støttede 24/7 Indoor Cycling med hele 

16.000 kr. På billedet modtager Brian Christensen fra 24/7 det rare beløb fra  

Nordea direktør, Lars Gellert. 
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24/7             Peter Kock Hansen 

Yoga i Fjelstrup 

 

 

 

24/7 følger op på den store tilslutning til vores yoga, og byder medlem-

mer indenfor igen i år.  

Yoga følger vores vintersæson fra oktober til april, så vil du med på yoga-

holdet skal der tegnes helårs eller vintermedlemskab i foreningen. Med-

lemskab giver adgang til alle foreningens aktiviteter. Vi får igen i år hjælp 

fra Gitte Sørensen i opstarten af sæsonen, hvorefter vores to egne uddan-

nede instruktører tager over. Vi er rigtig glade for at Anja og Inga tager 

ansvaret for tilbuddet, og ser frem til de kommer hjem efter deres uddan-

nelser med gode ideer og øvelser til alle.  

Rigtige mænd Fjelstrup 

Yoga onsdage fra 18.30 – 19.30.  

Sæsonstart er onsdag d. 3. oktober i forsamlingshuset.  

Husk medbring måtte/underlag, tæppe og drikkedunk. 

De stærke, energifyldte, morsomme og sociale mænd er igen klar i 

Fjelstrup. Vi byder nye mænd velkommen til en masse aktivitet, styrke-

øvelser, floorball og sikkert også et par småløb og sjove stævner i 

kamp mod andre rigtige mænd.           

Tirsdage:   Fjelstrup Hallen   19.00 – 20.30   

Torsdage:  Skolens Gymnastiksal  19.00 – 20.30          

Der er fri træning for de rigtige mænd i september og fra oktober er træningen for medlemmer 

af 24/7, enten helårsmedlemskab eller vintermedlemskab. Tilmelding kan ske på: 

www.fmf.fjelstrup.dk   

http://www.fmf.fjelstrup.dk
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Indoor Cycling– motion med muligheder. 

gratis i hele september. 

Igen i år er der åben for alle i 24/7 Indoor Cycling i hele sep-

tember måned. En enestående mulighed for dig der gerne prøve denne 

motionsform, eller som kombination til din styrketræning, cykelturene på 

landevejen/ skoven eller lignende. Indoor Cycling er godt for din kondition 

og din udholdenhed.  

Det styrker de store muskler i benene og skaderisikoen er meget lille.  

 

Vi starter op: Mandag kl. 17.15 – 18.15 og torsdag kl. 19.00 – 20.00 

I september er timerne delt ud mellem instruktørerne, så du har mulighed 

for at kører med alle.  

Timerne køres så alle kan være med og få en god oplevelse. 

Der er sko i træningslokalet, som du kan låne. Er du helt ny, så skriv ”NY” 

ved tilmeldingen og mød op 15 minutter før timen starter, så gennemgår 

instruktøren cyklen med dig og du vil få hjælp til at indstille den korrekt 

inden timen starter. 
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Er du allerede medlem har du mulighed for at tilmelde dig selv, men også 

op til 2 gæster. SÅ tage gerne naboen eller en god ven med. Minimumsal-

der 14 år. 

Medbring vand og et håndklæde. 

 

Tilmelding: 

Medlemmer tilmelder som de plejer + gæster via vores hjemmeside 

https://fmf.fjelstrup.dk/Activity/ActivityView  

Ikke-medlemmer sender SMS til instruktør Søren Lorenzen på   

mobil 2349 9207 indeholdende navn og dato.  

Fra d. 1. oktober og til nytår er programmerne følgende: 

 

Mandage Kl. 17.15 - 18.15 ved Brian Christensen 

  Kl. 19.00 - 20.00 ved Michael Andersen 

 

Tirsdage Kl. 17.30 – 18.30 ved Uffe Jensen 

 

Onsdage  Kl. 17.15 – 18.15 ved Carsten Hansen 

  Kl. 18.30 – 19.30 ved Lene Kræmer – Indtil hun har fået  

  uddannelsen vil der være andre instruktører på. 

 

Torsdage Kl. 18.50 – 19.40 ved Søren Lorenzen 

  Kl. 19.45 – 20.35 ved Søren Lorenzen 

 

Fredage  Kl. 16.15 – 16.45 HIIT ved Mette Jørgensen. 

 

Vi glæder os til at få gang i cyklerne sammen med Jer.  

Så velmødt til nye og nuværende medlemmer. 

https://fmf.fjelstrup.dk/Activity/ActivityView
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Dagplejen I Fjelstrup      Susanne Hvidsteen       

 

Dagplejen på besøg i den Børnene var meget opmærksomme og sad bare 

så fint og lyttede og kunne da også kende mange af dyrene.  

Vi var selvfølgelig også en tur 

gennem krattet og der var også 

tid til leg. Vi afsluttede med den 

medbragte mad, super skøn dag 

og et fantastisk sted der er blevet 

lavet, det er ikke sidste gang vi 

laver en udflugt derover. Flot 

stykke arbejde til alle dem der 

har haft en finger med i dette 

projekt.  
nye bålhytte  

Onsdag den 27. juni.  
 
Vi har pakket madkassen og 
er taget over i den 
nye bålhytte,  
som ligger over ved krattet 
på sportspladsen.  
 
Vores lille udflugt havde et 
formål. Vi skulle snakke om 
forskellige dyr.  
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Formiddagsidræt          Frede Jørgensen       

Velkommen til formiddagsidræt i Fjelstrup hver torsdag i  

Fjelstrup Hallen 

Du er også meget velkommen til at kigge forbi og se hvad 

vi laver. Så kan du se om det måske er noget for dig. FIF 

Formiddagsidræt er en rigtig god blanding af hygge og 

motion hvor alle kan være med. 

Vi mødes kl. 9.30 og starter med lidt fælles opvarmning. Derefter er der 

forskellige aktiviteter, bl.a. badminton, dartspil, tæppecurling eller hvad 

deltagerne nu har lyst til. 

Kl. 10.30 samles vi i hallens cafeteria og drikker sammen formiddagskaf-

fe, hvorefter vi fortsætter med aktiviteterne. Vi slutter typisk formiddagen 

omkring kl. 11.30. 

Sæsonen 2018-19 for Formiddagsidræt starter  

TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER  Har du spørgsmål, så ring til  

Frede: 6154 5604 
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24/7 - Petanquebaner              Mette Juhl  

Fjelstrup Spejderne             Line Gaj Nielsen 

Vi spiller hver onsdag kl. 19.00 på petanquebanerne. 
Husk vi har næsten alt hvad vi har brug 

for - vi mangler blot lige dig og din nabo, 

ven, barn... 

Det er GRATIS og vi har det vildt hygge-

ligt. Har du lyst til at have kaffekurven 

med eller et glas vin –  

er du også velkommen til dette. Der fin-

des borde og bænke ved hallen hvor det 

medbragte kan nydes 

 

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

Tilmelding ikke nødvendigt 

Spejderne er i gang igen vi startede i uge 34 - men alle er 

stadig velkommen… 
 

Mødetider 

Vores bæver er årgangen 2013 - 2010 og vi mødes hver 

onsdag fra 16.00-17.00 og vi henter gerne i børnehaven 

og sfo’en i Fjelstrup. 

De store har møde fra 17.15 - 18.45 også om onsdagen. 

Kontakt gerne Line ved spørgsmål på 2127 8184 

Inden sommerferien havde vi lejr ude på Ørbyhage spejdercenter. 

De store startede lejren om fredagen sammen med spejdere inde 

fra Hertug Hans i Haderslev. 

Lørdag gik de til Ørby og byggede tømmerflåde og sejlede over til 

Avnø og nogen få stykker svømmede retur. Der var højt humør da 

de returneret til spejdercenteret.  

Bæverne ankom lørdag morgen sammen med deres familier. 

Dagen blev brugt på forskellige aktiviteter. Om aftenen lavede vi 

mad over bål inden lejrbål, med sang frugt, kager, skumfiduser og 

pølser i baconsvøb. 

Alt i alt en rigtig hyggelig weekend.  
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Urtepotter i overskud? 

Igen i år vi julesalg, lørdag i den sidste weekend op til første søndag i ad-

vent. Derfor søger hvis nogen har nogen urtepotter i overskud, så vil spej-

derne meget gerne overtage dem. I er meget velkommen til at stille dem 

ved spejderhuset ellers kontakt Line på 21278184 så henter vi gerne :-) 

Alt overskud fra julesalget går til spejderlejre.  

Vi glæder os til en ny sæson med masser aktiviteter og oplevelser. 
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Fjelstrup Kultur-& Idrætscenter   Svend Christensen 

Tak til Hans og Ingrid Jensen Fond 

Hans og Ingrid Jensen Fond, der er hjemmehørende på Toldbakken i 

Hejlsminde, har tilgodeset center-projektet med et anseeligt beløb. Den 

slags glædelige overraskelser er vi naturligvis særdeles taknemmelige 

for, og hele bestyrelsen ønsker her at benytte lejligheden til at sige man-

ge tak for fondens støtte. 

Den lokale indsamling 

Men rent faktisk er der rigtig mange vi skylder stor tak, for rigtig mange i 

vort lokalområde støtter op om projektet. I skrivende stund har det sam-

lede beløb netop oversteget 700.000 kr.  

Der kommer fortsat indskudsbeviser ind, så det ser rigtig godt ud. Tak 

for jeres støtte. 

Fase 1 – Facade- og energirenovering 

Planen er fortsat at Fase 1 iværksættes i 4. kvartal i år. 

Fase 1 er facade- og energirenovering af hallens to gavlender og væggen 

ud mod Favstrupvej. 

Det videre forløb 

Vi har mødt stor velvillighed fra de politiske udvalg i kommunen, -og vi 

har stort set haft dem alle på besøg i Fjelstrup. Der er selvfølgelig mange 

ting, der endnu skal falde på plads inden den største del af projektet kan 

sættes i gang, -Fase 2- , men vi er fortrøstningsfulde, og satser naturlig-

vis på at alle de positive tilbagemeldinger vi har fået fra politisk hold om-

sættes til virkelighed.  
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Rosenvang Lokalcenter     Margit Rasmussen 

Centerbestyrelsens formiddagshygge.    
Pensionister og efterlønner over 60 år er meget velkommen. 
Vi kl. 9.30 til kaffe og ½ rundstykke. Derefter er der fore-
drag, video eller underholdning. Kl. 11.30 spiser vi middag 
fra Seggelund Cafeteria Pris for deltagelse er 80 kr.,  
inkl. kaffe og middagsmad du blot kaffe og rundstykke er 
prisen 20 kr.   
Tilmelding Margit:  
tlf. 21845177 eller margit.rasmussen@hotmail.com 

Siden sidst 

Juni- Plænekoncert:  

Tro det hvem der vil  - det var for koldt og blæsende til at være udendørs netop den aften 

– trods  den varme sommer med den sparsomme regn.  Koncerten blev afholdt indendørs 

og ”Folmer og Basserne” spillede og sang godt, så det blev en hyggelige aften for de 50 

personer, som var mødt op. 

 

Efterårets Program 

Onsdag, den 19. september kl. 18.00:  

Fødselsdagsfest – middag, desset med kaffe.  Underholdning af syngepigerne fra Kolding.  

Vi synger også sammen med pigerne. 

 

Onsdag, den 10. oktober kl. 9.30:  

Tove Udsholt, Gilleleje fortæller om ” Det gemte barn” hvordan, det var at blive overladt 

til en fremmed fiskefamilie, medens hendes mor måtte flygte til Sverige og hvordan, det 

har præget hele hendes liv. 

 

Onsdag, den 21. november kl. 9.30:  

Bo Morthorst Rasmussen ”Nysgerrig på livet – fra Keldet – mellemlanding i USA – Hvide 

Sande – Aarhus og så til Fjelstrup” 

 

Onsdag, den 12.december kl. 9.30:  

Henriette Öberg, sognepræst ved Moltrup/Bjerning Kirker. Hun fortæller om sit livsforløb 

bl.a. 16 år i Sverige, hvoraf 14 år som præst. 
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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, underholdning, 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 

———————————————————————————— 

Efterårets Program 2018 

3. sept.  Kl.14.  Hygge. Kaffe 5 kr. Tilmelding til busturen til Søgaardlejeren og Frøs-

   levejeren. Pris 100 kr. som betales i bussen. 

10. sept. Kl.14 Banko. 1 kort 10 kr. 6 kort 50 kr. Gratis kaffe. 

 

17. sept. Kl. 9.30  Bustur til Søgaards - og Frøslev lejeren. Leif Anker og Anders Olsen 

   guider og fortæller. Kl. 12 vil der blive serveret en lille frokost. Der 

   bliver mulighed for at se nogle af barakkerne i lejeren. På tilbageve

   jen kører vi til Røde Kro og får  kaffe og lagkage.  Hjemkomst 

   kl. ca. 17.30. Pris for turen 100 kr. 

  

24. sept. Kl. 14.  Foredrag.” Barndomsminder” med præst Kristian Grøn. Kaffe og  

   kage 20 kr. 

 

1. okt. Kl. 14.  Hygge. Kaffe 5 kr. 

 

8. okt. Kl. 14.  Banko. 1 kort 10 kr. 6 kort 50 kr. Gratis kaffe. 

 

15. okt. Kl. 14.  Underholdning med ”De glade pensionister” som består af 11 perso-

   ner. De underholder med sang, musik og sketch.  

   Kaffe og kage 20 kr. 
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22. okt. Kl. 14.  Skystyle Elektromassage med Susanne Kûpper. En blid massage,  

   der tager fat i musklerne på en meget effektiv måde. Alle interes 

   serede får lov at prøve helt gratis. Kaffe og kage 20 kr. 

 

29. okt. Kl. 14.  Hygge. Kaffe 5 kr. Tilmelding til virksomhedsbesøg på Rockwool. 

 

5. nov. Kl. 14.  Underholdning. Med Flemming ”Elvis” Gammelholm. Musik  

   og sang, som vi alle kan nikke genkendende til. Mellem   

   numrene vil der blive fortalt vitser og historier om    

   nogle af sangerne f. eks. John Mogensen og Otto Branden- 

   burg. 

   Kaffe og kage 20 kr. 

 

12. nov. Kl.14.  Foredrag. ”De russiske krigsfanger” med N.P.Wiborg. Sønderjylland 

   eller Nordslesvig var indtil Genforeningen 1920 tysk område. Og fra 

   1915 kom der til landsdelen et stigende antal krigsfanger, især  

   russiske, fra 1 verdenskrigs slagmarker. Kom og hør hvad dette  

   betød for befolkningen og landsdelen. 

   Kaffe og kage 20 kr. 

 

19. nov. Kl. 13.00  Virksomhedsbesøg på Rockwool i Vamdrup. Lille rundvisning og  

   fortælling om virksomheden. Der vil blive serveret kaffe og kage. Vi 

   kører i egne biler. Her om senere. 

 

26. nov. Kl. 14.  Julebanko. Der kan vindes juledekorationer  (10 stk.) og  penge  

   gevinster. 

   1 kort 10 kr. 6 kort 50 kr. Gratis kaffe. Tilmelding til julefrokost.  

   Pris 100 kr. som betales ved tilmeldingen. 

 

29. nov. Kl. 14.  Julesang i kirken med vores præst Susanne. Efter 1 times tid går vi 

   over på Rosenvang og drikker kaffe og spiser kage.  

   Kaffe og kage 20 kr. 

 

3. dec. Kl. 14.  Julehygge med gløgg og æbleskiver. Der vil blive vist en jule film, 

   og måske vil der komme et blæseorkester, som spiller julesange.  

   Kaffe og kage 20 kr. 

 

10. dec. Kl. 12.00 Julefrokost, Amerikansk lotteri + let underholdning. Pris 100 kr. 

Juleferie. 
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Nødbehandlerbilens Støttegruppe Marie Jessen 

Så er sommerferien ved at være forbi, og vi 

skal til at i gang med efteråret og vinterens 

program. 

 

Fællesspisning i Fjelstrup Forsamlingshus 

6. september og 29. november 

Torsdag d. 6. september afholdes der fælles-

spisning i forsamlingshuset. Menuen står denne 

gang på helstegt pattegris, som var et ønske 

ved sidste fællesspisning.  

Årets sidste fælles spisning bliver afholdt d. 29. november. Menuen er 

endnu ikke fastlagt, så hold øje op vores Facebook side, hvor det vil blive 

offentliggjort, når vi nærmer os.  

 

UGLY-Festen den 29. september 

D. 29. september afholdes der UGLY-fest i hallen. Vi håber på stor opbak-

ning fra jer, og håber i vil være med til at skabe en god fest. Der vil i lø-

bet af aftenen blive afholdt en lille aktion, og så vil der være præmie for 

bedste udklædning. Daniel Mailand vil være DJ og spille op til fest og far-

ver, så find jeres bedste dansesko frem, og meld jer til ved en af vores 

ambassadører.  

 

Den årlige indsamling 27. oktober 

D. 27. oktober afholdes der den årlige indsamling. Vi havde stor opbak-

ning sidste år, og håber på samme antal indsamlere i år.  

Så har du mulighed for at hjælpe med en rute, så henvend dig til:  

Ejgil Jessen på tlf. 27 10 65 18 eller send os en besked på Facebook.  
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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 vel

-villige lokale annoncører, -derfor:  

 

STØT DET LOKALE ERHVERVSLIV – DE STØTTER OS!  

 

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

Bladet udkommer:       1. December 2018  
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