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Leder Svend Christensen

Kom maj du søde milde,

gør skoven atter grøn,

og lad ved bæk og kilde

violen blomstre skøn

Tæller jeg ordentligt efter, så har jeg nok boet i mere end ti forskellige lan-
de rundt i Verden, men findes der noget skønnere end en solskinsdag i maj
i Danmark?

Nej!

Når bladet udkommer, har vi allerede afholdt EU-valg og Grundlovsdag
skal vi så igen til stemmeurnerne.

Jeg håber at se rigtig mange af jer, der stemmer i Fjelstrup Forsamlings-
hus.

Æ Lokalblad i krise

Det kniber med at finde annoncører nok til at betale for udgivelsen af Æ
Lokalblad, så hvis vi ikke finder nye annoncører til 1. september når næste
udgave af bladet skal udgives, så bliver vi desværre nødt til at lukke for
bladet.

Roland, Niels og jeg selv fortsætter gerne med arbejdet, men vi har brug
for nogen der kan hjælpe os med at sælge annoncer til bladet. Jeg håber vi
kan finde 3-4 stykker, som vil forsøge hver især at sælge nogle annoncer.
Vi har brug for at der sælges omkring 10-12 annoncer mere end dem vi
allerede har.

KAN DU HJÆLPE OS?? Ring til Svenne på 21482889, hvis du vil
hjælpe os.

Har du forslag til hvad vi ellers kan gøre, så hører jeg gerne fra dig.

Det koster årligt omkring 50.000 kr at få bladet trykt. Opsætningen til tryk
klarer Roland og Ågge og hans team af frivillige sørger gratis for at bladet
bliver omdelt, så billigere kan det ikke gøres.
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Foråret der gik

Vi startede med kræmmermarked og fastelavnsfest i Hallen i begyndelsen
af marts og midt på måneden var der den årlige gymnastikopvisning for-
uden en masse generalforsamlinger også i marts.

Den første lørdag i April var der åben hus på Fjelstrup Kro, som nu har fået
nye ejere og hvor man har ønsker at starte Brænderiet Lillebælt. Det bliver
spændende ar følge udvikling her, -men dejligt at der igen er liv i kroen.

Palmesøndag var der koncert i kirken med efterfølgende frokost i forsam-
lingshuset – dejligt at se så mange.

Sidst på måneden var der igen koncert i kirken hvor 4 kor fra området sør-
gede for en dejlig musikalsk oplevelse. Maj måned startede med foredrag af
Falkemanden og ugen efter fortalte Kim om Konstantinopels fald, -Kampen
mellem Vesten og Islam. Dette initiativ fortsætter i efteråret, hvor der er
planer om at samle alle sådanne ”kulturelle” arrangementer under én hat,
der hedder Fjelstrup Kulturforum. Her vil der også blive arrangementer med
fællessang, musik og anden underholdning.

Sommeren der kommer

Der er igen mange aktiviteter i den kommende tid. For blot at nævne en af
de største, så afholdes der Fjelstrup Byfest midt i juni, -men om det og me-
get mere kan du læse om de omkring 25 indlæg som de flittige skribenter
har sendt ind denne gang. Tak, at I hver gang får sendt jeres indlæg.

God læselyst, -og god sommer

Svenne

Flagallé til konfirmation.

Søndag den 12. maj var der konfirmation
i Fjelstrup, og Mike og jeg nåede lige at
få stængerne samlet og gravet huller til
flagene, så det kunne se lidt festligt ud
på denne smukke dag.

Alleen er betalt med de penge vi fik ifm.
sidste års Borgerbudgettering og der er i
alt købt 30 flagstænger. Der er 6 stæn-
ger ved de tre indkørsler til byen, -fra
Haderslev, Anslet og Christiansfeld. De
resterende stænger opsættes langs Sta-
dion Allé op mod hallen.
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Avnevig-gruppen Leif Thomsen

Lidt om Avnevig mindesmærkerne.

Hvis der i de små hjem kommer besøg udefra, så send gæsterne ned til
Avnevig på en god dag, læs om begivenhederne, der ligger bag mindes-
mærkerne, og nyd så den smukke egn og lad tankerne gå tilbage til en
grum tid, der heldigvis fik en ende.

Vore mindesmærker har gjort vort sogn kendt ude i den vide verden, fordi
vi har kontakt med familier til de omkomne, unge mennesker, og også
kontakt til efterkommere, der havde noget med flyene at gøre.

Hvert år får vi f.eks. julekort fra familie til Robert Campbell, som kom fra
Scotland. Ligeledes fra en niece til 19- årige Harold Reardon, fra Wales.
Alle disse har besøgt stedet. En datter til Harry Proskurniak, som jo over-
levede, og et barnebarn er trofaste kontakter ovre fra Canada.

Flyet, der faldt i 1941 ude i Lillebælt, havde et par overlevende, og af dem
har en nevø til Alec Donaldson fra Derby besøgt stedet mange gange og
en datter til Jack Copley DFM ligeså.

Vi havde kontakt til Roy Calvert fra New Zealand, som fløj over 30 missio-
ner med ”vores” Lancaster R5402, og efter han døde en ganske naturlig
død, har datteren overtaget kontakten.

Og nu ved juletid 2018 drog vor gode ven Eric Thale op til den store han-
gar, og herefter har hans to døtre meddelt, at de vil bevare kontakten.

Det, der er fælles for alle disse mennesker, er taknemmelighed over, at
mindet om deres kære holdes i hævd.
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Dagplejen I Fjelstrup Susanne Hvidsteen

Dagplejernes Dag
Onsdag den 8. maj havde vi dagpleje dag, hvor tea-
met var ”Krop og Bevægelse”. Vi mødtes om formid-
dagen kl 8 ved bålhytten på stadion.

Nogle startede dagen med en lille lur og andre løb
rundt og legede indtil vi skulle

have frugt.

Herefter gik vi gang med de forskellige aktiviteter, som var gå på line,
løbe gennem krattet, trække i reb og spille bowling. Nogen af børnene
var med til at bygge en ‘Græs trold’, hvor de fandt grene og græs til at
kunne bygge den.

Vi sang “hjulene på bussen” den er børnene godt kendt med, til at kunne
være med til mange af fagterne. Inden turen gik hjem igen, fik vi igen
lidt at spise.

Der var pølser, brød og rugbrød. Pølser og brød var en stor succes og der
blev spist rigtig godt hos mange af børnene. Så en rigtig god dag, med
glade og energifyldte børn og voksne
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Den Gule Sti Maryanne Mortensen

Så er bystien blevet indviet, og det kan ses at den bliver godt brugt for alt
græs er trampet ned. Ikke kun af de to-benede, men også rådyr, der går
på stien

Stitrolden nyder det gode venskab med alle dem, der skriver en hilsen i
bogen.

Den Gule Sti er nu udvidet til rundt om Gammelby og op ad Fjelstruprød-
vej og til venstre gennem skoven og ned til Jørgen Minks vendeplads,
hvor vi har fået lov at sætte en bænk op. Stor tak til Jørgen.

Nyd en af vores smukkeste udsigter, som vi har i Fjelstrup.
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FIF & 24/7 Peter Kock Hansen

Foredrag med Falkemanden

Vinder af Alene i vildmarken 2019
FIF havde igen i 2019 fundet vej til at underholdende foredrag, denne
gang med Flemming ”Falkemanden”, der med stor humor og fortællinger
bag hans 60 dage i vildmarken, gav de 60 fremmødte en oplevelse. Afte-
nen bød på historier fra kampen om at komme med i programmet, de
mange dage alene, og ikke mindst hvordan TV er et medie der ikke altid
viste hvad deltagerne følte.

Falkemanden er en stor underholdningsfaktor, og de mange gode historier
blev krydret med filmklip over turen til Norge, om at være i sig selv, sulte
i 9 dage, og mødet med familien selv om han ikke synes ”ferien” var slut
da han blev hentet som vinder af konkurrencen i 2019.

FIF ser frem til at kunne byde på andre interessante tiltag, og vil arbejde
på at give byen og vores medlemmer lidt mere end de gode timer på træ-
ningsbanen og i hallen. Gode ideer til hvad vi kan arbejde med, er altid
velkommen. Giv lyd til en afdeling eller bestyrelsen i FIF, og vi vil se på
mulighederne.
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Nyt tiltag til familietræning

Det er nu muligt for unge medlemmer at starte i 24/7 alle-
rede seks måneder før man fylder 14 år. Beslutningen er
taget fordi mange unge gerne vil starte tidligt, der er stor
ventetid i en årgang på at komme til at træne med ven-

nerne, og så vil vi gerne opfordre familier til at få nogle gode timer sammen
i 24/7.

Man kan tilmelde sit barn seks måneder før fødselsdagen, der bliver lavet
intro og så skal det unge medlem, indtil 14 år, træne med en forælder. Vi
håber at det måske også sætter lige det sidste skub i jer gode forældre, og I
finder vej til træningen igen.
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Fjelstrup Nødbehandlerbil Marie Jessen

Så nærmer vi os sommerferien, og sikke et godt forår i vi har haft!

Vi er så heldige at der er mange der støtter os. Både private og virksom-
heder.

Det er vi meget taknemmelige for, da det er med til at sikre vores eksi-
stens. Fredag d. 26. april var vores formand Finn Schmidt på besøg ved
Odd Fellow Logen i

Haderslev, for at modtage 10.000 kr. til bilen. Stor tak til Odd Fellow Lo-
gen. I foråret har vi ligeledes afholdt vores årlige bankospil i Fjelstrup For-
samlingshus.

Tusind tak til alle sponsorerne, som sponsorerede mange flotte gevinster.
Både til bankospillet og amerikansk lotteri.

Mandag d. 29. april havde vi besøg af Mandags Klubben fra Rosenvang i
Fjelstrup.

Det var et rigtig hyggeligt besøg, hvor vi både fik fortalt om Fjelstrup Fri-
villig Brandværn og Nødbehandlerbilen.

Næste arrangement er fællesspisning torsdag d. 13. juni kl. 17.30 i Fjel-
strup Forsamlingshus.

Menuen er denne gang kyllingefilet, råstegte kartofler, salat og flutes.
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Fodbold Anne Bylling Hansen

Samarbejde med Christiansfeld
Vi har i denne sæson indledt et samarbejde med Christiansfeld
for u10 drengene og u11 pigerne, det har vi gjort, fordi vi kun
har få spillere på de to årgange. Målet er, at de kan spille fod-
bold med flere jævnaldrende og for at sikre, at de kan stille hold hver gang.
Det går rigtig godt. Vi har hørt fra både børn og forældre, at de er glade for
samarbejdet.

Træning af de mindste
Hos de mindste 3-6 år, har vi været lidt udfordret på træner delen. Først
stod vi uden træner, men heldigvis kunne Mette og Charlotte træde til. Nu
er de så begge blevet syge og har måtte melde fra. Heldigvis har vi nogle
rigtig gode forældre, der bakker op samt Martin og Tobias, som med kort
varsel er trådt til, så vi nu har træningen fordelt på 4. Tusind tak til jer alle
– og god bedring til Mette og Charlotte.

U8-drenge
Vores U8 drenge og piger har vi ændret træningstid på. De kunne ikke stille
hold, og vi erfarede at hvis vi flyttede træningsdag, kunne der komme et
par stykker mere. Det er heldigvis lykkes, så de også kan komme ud og
spille kamp.

Senior herrer fodbold
Vi har også fået et senior herrer hold. De træner om onsdagen. Dejligt at se
de unge drenge kommer ”hjem” og spiller igen. De vil rigtig gerne stille et
11-mandshold efter sommerferien, og de kunne godt bruge nogle flere spil-
lere så kig endelig forbi dem om onsdagen til træningen.

Fodboldskole
I uge 32 – den 5. til 9. august - afholder vi fodboldskole i Fjelstrup. Alle
mellem 6 og 16 år kan deltage. Man får udleveret et sæt spillertøj, drikke-
dunk, fodbold og et par strømper. Tilmelding kan ske via denne hjemmeside
https://www.dgi.dk/fodbold/fodbold/arrangementer/fodboldskoler

Vi håber på at se mange børn til en sjov uge med fodbold.

God sommer på fodboldbanen
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Formiddagsidræt Frede Jørgensen

Vi er nu på sommerferie.

Vi holdt afslutning den 28. marts i hallen hvor
Svenne og hans hjælper Mike havde lavet inden-
dørs krolf, et rigtig sjovt spil som vi morede os me-
get over.

Vi spiste i fodboldlokalet, hvor Svenne havde dækket op til os. Tusind tak
for det og i det hele taget tak for i vinter.

Jeg vil også gerne sige tak for de fine fugle jeg fik, og tak for den fine ga-
ve vi fik til vores nye hjem, -det var en flot Bjørn Wiinblad- vase.

Hvis alt går vel begynder vi igen

den19 september kl. 9.15

og jeg håber alle, og gerne nye, møder op til en hyggelig formiddag.
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Rosenvang Lokalcenter Margit Rasmussen

Centerbestyrelsens Formiddagshygge

Vi mødes kl. 9.30 til kaffe og et ½ rundstyk-
ke m/ ost . Derefter er der foredrag, video
eller underholdning.

Kl. ca. 11.30 spiser vi middag fra Seggelund
cafeteria. Pris for deltagelse er 80 kr. men
der er også mulighed for at deltage uden
middagsmad kun kaffe/m ½ rundstykke m/ost og foredrag til 20 kr. - til-
melding nødvendig til :

Margit tlf. 21845177 eller mail margit.rasmussen@hotmail.dk

Efterlønner og pensionister over 60 år er meget velkomne.

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.

Hilsen fra centerbestyrelsen

Siden sidst
Februar: Karin og Kisser Hørlyck fortalte om deres vandring og oplevelser
på Caminoen i Spanien. Gode fortællere og spændende billeder. Hvis I ser
TV- Syd kan I se Karin og Kisser møde Anne, som går på Caminoen på Ha-
derslev Næs.

Marts: Agnes Svendsen fortalte og Jens Ratzer viste billeder om ”Den glem-
te historie om Skrydstrup”- om den store indflydelse, som 2. verdenskrig fik
– ikke mindst for Skrydstrup by og nærmeste omegn – på grund af tysker-
nes anlæg af flyvepladsen og flygtningelejrene. Mange af tilhørerne kendte
ikke til den triste historie – så det blev et meget oplysende foredrag.

April: Bent Wind fortalte om ”Et liv fra at fodre kalve på æ Lyng –til at be-
spise hotelgæster på Postgaaden” Vi oplevede hans barndom, ungdom og
hotel leder. Det blev et genkendelses møde også med lidt billeder.
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Program 2019
Onsdag, den 19. juni kl. 19.00:

25 års PLÆNEKONCERT med det fantasti-
ske kor

før var navnet

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

I tilfælde af dårligt vejr går vi ind i cente-
ret. Kaffe, øl og vand kan købes.

Onsdag, den 14. august kl. 9.00 :

Heldagsudflugt til Zeppelin museet i Tøn-
der.

Middag på Hostrups hotel, som ligger i
flotte omgivelser tæt på gågaden. Kaffe og
lagkage på Øster Højst kro. Pris for kørsel,
indgang og rundvisning, middag og kaffe
med lagkage 250 kr.

Onsdag, den 18. september kl. 12.00:
25 års jubilæumsfest.

Sang og underholdning af Kurt Rasmussen og Ove fra Svendborg. Middag,
dessert og kaffe.
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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 Rosenvang-
centeret. Er der lavet aftale om at parkere på Avnøvej, på siden uden for-
tov, hvor der er grus. Det er tilladt at køre ind og ”læsse af”. Husk at re-
spektere skiltene ved renovationen

Program Sommer 2019
Vi holder sommerferie fra 20. maj til 3. september.

Vi starter med:

3 september kl. 14. Hygge. Kaffe 5 kr. Der er tilmelding til vores ud flugt.

9 september kl. 14. Banko. 1 kort 10 kr. - 6 kort 50 kr. Gratis kaffe.

17 september Udflugt.

Bemærk at det er en tirsdag. Vi kører i bus fra Rosenvang kl. 12,30. Ud-
flugten går til Hjemsted Oldtidspark ved Skærbæk. Det bliver mest museet
vi koncentrerer os om. Der vil komme en guide, der vil fortælle og vise os
rundt. Vi drikker også vores kaffe der. Hjemkomst kl. ca. 17,30. Prisen for
turen er 100 kr., som betales i bussen.

Resten af efterårsprogrammet 2019 kommer i næste Lokalblad.
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Gymnastik Tina Köning

Foråret der gik
I februar havde vi Fjelstrup Mix By Night med overnatning for de hold
der skulle til forårsopvisning i Haderslev. Fredag aften med aftensmad,
øve fællesserie i hallen og efterfølgende leg og spring i gymnastiksalen.
Overnatning i forsamlingshuset med film på storskærm.
Vi sluttede af lørdag formiddag med morgengymnastik inden fælles mor-
genmad.
I marts var vi til Forårsopvisning i Haderslev. Vi havde vores Fælleshold
Fjelstrup Mix med.

Bestående af krudtugler, fjolletrolde, tøserne, fedtmulerne, powermix,
turbomix og danse holdet.
Weekenden efter var der Lokalopvisning Fjelstrup. Foreningens hold viste
hvad de havde arbejdet med gennem sæsonen. Årets gæstehold var HaPS
fra Haderslev. Vi takker for det store fremmøde og den flotte opbakning.

Hæder til Nils og Joan
Vi deltog i talent og Frivillighed Award 2019 i Haderslev for at hædre Nils
og Joan som har haft henholdsvis 30 og 10-års jubilæum i Fjelstrup Gym-
nastik Forening, og for at afslutte sæsonen for ledere og takke for deres
store arbejde sæsonen igennem.

Sæsonstart

Sæsonen starter igen i uge 37 - 2019.
Hold der udbydes i sæson 19/20, kan snart ses på vores hjemmeside:
fga.fjelstrup.dk og på Facebook.

Vigtige datoer i 2020
Generalforsamling 30. januar 2020
Fjelstrup Mix by Night 21.-22. feb. 2020
Opvisning i Haderslev Idrætscenter 7. eller 8. marts 2020
Opvisning i Fjelstrup Hallen 14. marts 2020.
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Lokalhistorisk Arkiv Doddy Møller Bach

Ny bestyrelse
Siden sidst er der sket det, at bestyrelsen har
konstitueret sig. Lokalhistoriske arkiv har fået ny
formand. Det blev Ove Christiansen.

Næstformand og sekretær blev undertegnede (Doddy) og Else Friis Jen-
sen blev arkivleder. Kasserer og ansvarlig for medlemslisterne blev Dorthe
Pedersen. Solveig Thomsen er bestyrelsesmedlem, og Thora Grønbæk
Ravn er suppleant sammen med Niels Dixen, som samtidig også er IT-
ansvarlig. Esther Petz er valgt som revisor og Lorenz Refsgaard er revisor-
suppleant.

I bestyrelsen har vi sagt farvel til Anne Marie og Alice, men heldigvis ny-
der vi godt af deres ekspertiser i hverdagen. Hvad den ene ikke kan, det
kan den anden. Og sådan er det hele vejen rundt. Arkivgruppen supplerer
hinanden godt på hver sin måde.

Arbejdet i Arkivet
Så vidt det er muligt, møder hele gruppen ind hver mandag formiddag,
hvor dagen starter med én kop kaffe og gennemgang af indkomne emner/
materialer. Er vi heldige, er der én, som har brød/kage med. Nogle har
måske været på kursus i Arkibas, som er det Edb-program alle arkiver
anvender. Det gør, at vi kan ”snakke sammen” computermæssigt. Der
sker hele tiden ændringer, og det er nødvendigt at holde sig opdateret på
det nye. Dog har vi hver især vores lille arbejdsområde, som vi beskæfti-
ger os med. Man skal jo gøre det man er bedst til. Niels arbejder med at
lægge billeder ind på Arkiv.dk via Arkibas. På den måde, kan alle menne-
sker, både i Danmark og i hele verden (hvis de kender noget til Fjelstrup)
gå ind og søge på netop det, der er lagt ind. Vi vil opfordre jer til at gå på
opdagelse i Fjelstrups billedgalleri fra en forgangen tid. Der ligger mange
fine billeder, og der kommer hele tiden nye til. Søg på Arkiv.dk og skriv
hvad I søger.

Det arbejder vi med lige nu
Jeg selv arbejder med at registrere bygningstegninger over huse bygget
af Bygmester Johannes Dixen i årene 1900-1935. Nogle af husene er utro-
lig smukke med udsmykninger, og man kan stadig genkende nogle af
bygningerne rundt omkring. Dixen har bygget huse både i og uden for
nærområdet.

Alice arbejder fortsat med vej- og husopdatering i hele vores område. Det
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vil sige, her registreres hvad der er noteret omkring div. huse og deres eje-
re. Et arbejde, som Vagn Rasmussen og Leif Anker lavede for mange år si-
den.

Thora er i gang med at renskrive de hæfter, som ”Martin Smej” har skrevet
ned af tanker, mens han levede.

Else registrerer indkomne arkivalier og fotografier sammen med Dorthe. Det
er Solveig også i gang med.

Thora er i gang med at renskrive det ”Martin Smej” har skrevet ned af tan-
ker i nogle hæfter.

Anne Marie arbejder hårdt på at lægge gamle sager/arkivalier ind i Arkibas.
En dag bliver vores tid også gamle dage. Derfor er det vigtigt, at I husker at
gemme noget af det, der præger hverdagen i dag til fremtidens børn. Som
rosinen i pølseenden laver Ove formandsarbejde og er i gang med at ren-
skrive div. ting, som trænger til en opdatering.

Hermann Putz’ fortælling
Fortsættelse: Fra Vadhuset og til Anne og Peter Holm gik der en offentlig sti
og der købte vi mælk hver dag kl. 17.30 for da malkede de. De havde 5
voksne børn og de to yngste, Nis og Andreas arbejdede både ude og inde,
da forældrene var ved at være op i årerne. Så var der også en datter, der
var ude for at tjene. Hun hed Ellen og når hun var hjemme på ferie, kom
hun altid og gav os mælken. Vi betalte hver dag og når hun fik pengene,
gav hun os nogen af dem igen. Jeg syntes hun var så sød.

Der var osse en datter Johanne, hun blev gift med en gårdmand i Kabdrup,
han hed Adolf Petersen.
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Vores nærmeste nabo var Freese på Sillerup Mølle og så Grethe og Peter
Petersen.

Han var fra Skærbæk og Grethe var datter af karetmager Bucholt i Sillerup,
som hed Søren og hun hed Mette. De havde en datter, Mie, hun var gift
med Nikolaj og de boede i Vadhuset, som min far købte.

Bucholts ældste søn arbejdede i værkstedet som han senere overtog. Den
yngste passede landbruget og røgeriet som han overtog efter sin mor.

Lidt længere hen ad vejen mod Ørby på den venstre side lå et pænt, gam-
melt stråtækt hus.

Der boede gamle frk. Lauesgård, -jeg mener hendes far havde været lærer.

Når vi var ude at sælge de forskellige mærker, købte hun altid 1 stk. og når
vi bankede på døren, lukkede hun op og sagde: ”Goddag og et øjeblik” . Så
løb hun op ad trappen og hen i den anden ende af loftet, tilbage igen, ned
ad trappen, stoppede i gangen og sagde: ”Det var lige 117 skridt”.

I hånden havde hun en tiøre og købte så et mærke.

Hun havde mange blomster i sin have, blandt andet en masse kamilleblom-
ster. Dem plukkede hun hovederne af og tørrede dem i solen. Hun havde
syet små stofposer, hvor hun puttede dem i og så gik hun rundt og forære-
de dem til familier, der havde børn. Vi fik altid en pose, så mor kunne lave
te til os børn, når vi fik ondt i halsen.
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Ja, så skal vi ha` lidt fra skolen igen.

Der var et drenge-wc med et stk. tagrende vi ku` tisse i og en kasse med et
hul foroven, der kunne lukkes med et bræt. Pigerne havde kun et par kas-
ser. De stod på et cementgulv og nedenunder var der støbt et stort kælder-
rum. Jeg tror det var 2½ m. dyb og gik et stykke udenfor bygningen, hvor
det var lukket med 2 bliklåger.

En gang om året blev det så tømt, så kom der en mand med hest, vogn, en
ajletønde og ajlepumpe.

Så pumpede han det op i tønden. Når den var fuld, kørte han det hjem på
marken, det var vist den første gylleprodukt. Det ord kendte vi ikke den-
gang. Da var det møg og ajle. Jeg tror manden, der kørte det væk, var Jør-
gen Grundahl fra Fjelstrup. Om vinteren var hele skide-kælderen frosset og
de modigste drenge hejste sig ned i armene og så gik de hen og så på pige-
numser,

Jeg mener ikke det blev opdaget, men jeg indrømmer gerne, at jeg ikke
hørte til de modigste.

Tiden gik og jeg blev ældre og en sommer fik vi to piger (seminarister) på
skolen, en mørkhåret og en lyshåret og hun hed frk. Jerri. Hun var en pæn
og sød pige og lidt interesseret i mit skolearbejde, så jeg blev sørme forel-
sket i hende.

Da vi spillede rundbold en dag faldt jeg med vilje og hun kom jo straks lø-
bende og hjalp mig op.

Så sku` jeg lægge armen om hendes skulder og så humpede jeg over på
græsset og blev anbragt i skyggen under et kastanjetræ. Så blev jeg rigtig
pylret om af søde frk. Jerri og glemte helt, at det sved i mine skrammer.
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Tiden gik, det gør den jo, og jeg sku` hjælpe til derhjemme. Far ryddede en
masse hegn for bønderne for der var rigtig mange hegn mellem markerne
og nu sku` en del ryddes, så markerne blev lagt sammen. Det lettede
markarbejdet.

Alle rødder og stubbe blev kørt hjem til far, som stablede dem op i en mæg-
tig lang høj og bred stak.

Så ku` de stå der og tørre.

Når der så blev forår, sku kartoflerne i jorden, far gravede huller efter en
snor, så der var nøjagtig lige langt mellem rækkerne .

Afstand mellem kartoflerne havde han på nøjagtigt øjemål . Jeg sku` lægge
en kartoffel midt i hullet med de fleste øjne opad. Øjne, var de små fordyb-
ninger på kartoflen, hvor spirerne kom.

Kartoffelsorten hed Majstik, den var lovpligtig, fordi den var brokfri.

Når kartoflerne blomstrede, kom de fra myndighederne og kontrollerede og
var der en enkelt, hvor blomsterfarven var anderledes, blev den rykket op.

Kartoflen var lidt melet og smagte godt, så den sort beholdte far resten af
sit liv.

Ja, mine forældre var selv-forsynende med grønsager, frugt, bær og blom-
ster. Jeg plukkede mange bær for mor. Jeg fik et blik-litermål med hank og
så stak jeg min livrem gennem hanken og spændte den omkring maven. Så
havde jeg begge hænder fri til at plukke med og når jeg havde en liter,
tømte jeg det i et stort lerfad. Mor havde den store zinkbalje stående ude
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ved pumpen. Flaskerne sku` gøres rene i sæbevand og med flaskerenser,
de sku` skylles og stikkes ned i tjørnehække med bunden opad og når de
var tørre, blev de sat ind i vaskerummet.

Når bærrene var kogt, blev de siet igennem saftposen, Så blev saften kogt
igennem , tilsat sukker, flaskerne skyllet med Atamon og så blev saften
hældt i og flaskerne lukket og sat på hylden i spisekammeret.

Når agurkerne sku syltes, blev de plukket, skrællet, skåret over på langs og
alle kernerne skrabet ud.

Så blev de saltet og til sidst blev der kogt en lage med eddike og der var
også en blanding af frø og krydderurter. Så ku` de holde sig i rigtig lang
tid.

Græskarrene blev syltet på samme måde, de små grønne agurker blev syl-
tet hele og blev så til sure agurker. Rødbederne sku bare opbevares frostfrit
og så blev de syltet, når man havde brug for dem.

Stangbønnerne fik lov til at modne og blev anvendt i suppe om vinteren.

Snitbønnerne blev plukket og begge ender skåret af . Så blev de skåret i ca.
1½ cm. stykker og saltet ned i en lerkrukke med en lille stump bræt og en
sten på, så de ku blive under saltlagen.

På den måde ku de holde sig til vi fik nye bønner igen. Når de sku bruges,
tog mor en portion op, kom dem i rent koldt vand og de blev skiftet nogle
gange og næste dag ved 10- tiden var de klar til brug.

Så blev de kogt og blandet ned i en dejlig opbagt hvid sovs. Det kaldte vi
bønnesovs.

I dag hedder de jo stuvet bønner. Dertil fik vi kartofler, frikadeller, stegt
flæsk eller banket kød. Der var også røget skinke, som var banket og pane-
ret og stegt dejligt brun på begge sider.

Jo det var sandelig noget, der smagte.

Så et år til jul gav Willy mor en bønnesnitter.

Den sku spændes fast på bordet og der ku puttes en bønne i af gangen. Den
blev så skåret når man drejede på et lille håndsving. Erika og jeg skiftedes
til at dreje og putte i.

Mor lavede meget forskelligt mad. Vi fik supper af høns, okse, rødbeder,
kålrabi, pastinak, gulerødder, ærter, bønner og hvidkål m.m. Sødsuppe fik
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vi, alle bær og frugter og ligeledes grød. Noget jeg godt ku lide var pære-
suppe. Pærerne blev skrællet, skåret og kogt, så blev suppen jævnet. Æb-
le- og pæresuppe fik vi osse om vinteren. Hele efteråret skrællede mor
dem og tørrede dem i bageovnen og så blev de hængt op i melposer ved
skorstenen.

Ugens første 5 dage savede vi brænde , mor og jeg.

Det var de rødder far havde ryddet og der sku jo bruges brænde hver dag
til madlavningen, så vi savede en masse hver gang og det overskydende
blev gemt til vinter.

Så havde vi en stor stak granris og en huggeblok, som vi huggede det i
stykker på og det blev så brugt til optænding.,,,, Fortsættes i næste nr.
af Æ’ lokalblad.

Støt Lokal Arkivet

Har du noget, som du vil forære Arkivet, træffes vi hver den første mandig
i måneden mellem 10-12.

Du kan støtte dit lokalhistoriske Arkiv med et medlemskab.

Såfremt nogen skulle have lyst til at støtte vores frivillige arbejde med et
beløb eller ved at blive medlem, koster det kr. 75,- årligt. Det er muligt at
indsætte beløb på arkivets konto:

Reg. nr. 1551 konto nr. 445 220 977 2.

Lokalhistorisk arkiv har fået en hjemmeside, som du finder under Fjel-
strup.dk. Her skal du ind under ”om Fjelstrup” og derefter trykke på for-
eninger og til sidst lokalhistorisk arkiv. Vi har også fået en Facebook side.
Den er der ikke så meget spræl i endnu. Men det kommer forhåbentligt. Jo
flere der melder sig ind i gruppen og deltager med små fortællinger eller
billeder, jo mere levende bliver den.
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Sillerup Mølle Willy Freese

Dansk Mølledag søndag den 16. juni fra kl. 10 til 17 på Gratisadgang
oggratiskræmmerboder til børnmedforældre.

Gratis adgang og gratis kræmmer boder til børn med forældre.

Hestevogns kørsel, Deutz dieselmotor kører.

Underholdning, brød fra sten ovn sælges og der serveres kaffe, te brød,
kringle m.m. i vores lade. Kom og støt os.

Træ til vores stenovn efterlyses

Vi efterlyser træ til vores stenovn! Paller eller andet træ der er ubehand-
let.

Ring til Willy på 2044 5374

Udlejning af Møllehuset

Vi lejer vores Møllehus ud for kr. 450 i døgnet. Du tager selv sengelinned
med m.m. og gør rent efter dig. Se billeder på www.sillerupmoelle.dk

Generalforsamling Sillerup Mølles Venner

Sillerup Mølles Venner har lige haft generalforsamling tirsdag den 7. maj
og den nye bestyrelse ser sådan ud: Formand: Tanja Hansen, kasser Hans
Aage From, Rasmus Eggers Hansen, Gitte Iversen og sekretær Willy Free-
se.
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Fjelstrup Skole Lisbeth Huss Malmvig

I sidste blad lovede jeg at 2F og 3F
ville lave et brag af en mini-musical i
kirken – og det gjorde de! Ved for-
middagens generalprøve den 3. april
blev kirken fyldt med elever fra Favr-
dalskolen, bedsteforældre og andre
interesserede. Sammen med orga-
nist Krista og lærere Henrik spillede

og sang 2/3F sig gennem påskens mærkedage på en spændende og flot
måde. Til aftenens koncert var kirken igen fyldt op, denne gang med
forældre, søskende og flere bedsteforældre – og endnu en gang fremfør-

te eleverne Påskespillet på flotteste vis. På
skolen er vi meget glade for samarbejdet
med kirken og Krista. Tænk sig, at hun
hvert år skriver en ny mini-musical, som vi
må være med til at fremføre for første
gang. Det er da fantastisk, og vi glæder os
allerede til næste forår.

FN´s 17 verdensmål
I uge 15 har vi på skolen arbejdet med
FN’s 17 verdensmål. Verdensmålene udgør
17 konkrete mål og 169 delmål, som for-

pligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i
verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til
alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

De fokuserer ligeledes på
at fremme fred og sikker-
hed og stærke institutio-
ner, og på at styrke inter-
nationale partnerskaber.
Den nye dagsorden aner-
kender således, at social,
økonomisk og miljømæs-
sig udvikling, fred, sikker-
hed og internationalt
samarbejde er tæt for-
bundne, og at det kræver
en integreret indsats at
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opnå holdbare udviklingsresulta-
ter.

Men hvordan få så mange flotte
ord og budskaber og omsætte
deres nye viden til noget, som
kunne formidles til andre?

Det satte vi os for at arbejde
med i lærergruppen, og det viste
sig at være en spændende, men
svær opgave. Det var vigtigt for

os, at alle aktiviteter blev omsat til noget ”større” end de sædvanlige pro-
jekter og forsøg. At aktiviteterne blev sat ind i en global sammenhæng, og
efterhånden fik vi os snakket frem til gode faglige og kreative undervis-
ningsforløb.

Det hele resulterede i flere små
udstillinger, som forældre og bed-
steforældre kunne komme og se
fredag formiddag. Der var gen-
nem ugens løb arbejdet med
mange verdensmål, så fredag
kunne man se legetøj lavet af
genbrugsmaterialer, hjemmelave-
de rensningsystemer som kunne
rense vand fra søen til drikke-
vand, flotte plancher med idéer til
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at stoppe madspild, glas med planter i et lukket økosystem, stopmotion-film
om sult og tørke, lege og spil om rig og fattig, sortering af affald, produktion
af snobrød og pandekager med tørrede insekter (CO2 venlig mad).

Det hele resulterede i flere små
udstillinger, som forældre og bed-
steforældre kunne komme og se
fredag formiddag. Der var gen-
nem ugens løb arbejdet med
mange verdensmål, så fredag
kunne man se legetøj lavet af
genbrugsmaterialer, hjemmelave-
de rensningsystemer som kunne
rense vand fra søen til drikke-
vand, flotte plancher med idéer til
at stoppe madspild, glas med
planter i et lukket økosystem,
stopmotion-film om sult og tørke,
lege og spil om rig og fattig, sor-
tering af affald, produktion af sno-
brød og pandekager med tørrede

insekter (CO2 venlig mad). hele resulterede i flere små udstillinger, som
forældre og bedsteforældre kunne komme og se fredag formiddag. Der var
gennem ugens løb arbejdet med mange verdensmål, så fredag kunne man
se legetøj lavet af genbrugsmaterialer, hjemmelavede rensningsystemer
som kunne rense vand fra søen til drikkevand, flotte plancher med idéer til
at stoppe madspild, glas med planter i et lukket økosystem, stopmotion-film
om sult og tørke, lege og spil om rig og fattig, sortering af affald, produktion
af snobrød og pandekager med tørrede insekter (CO2 venlig mad).



Juni • Juli • August 2019 39



Juni • Juli • August 201940

Fjelstrup Spejderne Jeanette

Den årlige Generalforsamling
Vi startede traditionen tro med at holde generalfor-
samling. Henrik Iversen valgte at trække sig som
medlem. Vi vil gerne sige tusind tak til Henrik for
hans gode arbejde. Ida Braasch Fredslund genop-
stillede, som kasserer, et år mere. Et stort tak til
Ida for dette. Vi var så heldige at få et nyt medlem
i bestyrelsen. Mia Østergaard Sørensen kom i be-
styrelsen, og dette er vi meget taknemlige for. Vi
ser frem til et rigtig godt samarbejde.

Familielejrtur til Tonneshus
Efter stor succes forrige gang, valgte vi at lave en familielejrtur. Denne
gang gik turen til Tonneshus ved Råde strand. Der var god opbakning og
alle havde det super hyggeligt. Vi startede stille og roligt ud fredag aften
med hjemmelavede madpakker. Derefter kunne man se film på storskær-
men, mens der var kaffe og kage til alle. Lørdag morgen startede vi ud
med fælles morgenmad. Derefter stod den på flaghejsning og løb. Ved mid-
dagstid blev der tændt op i bålet, og der blev serveret snobrød og pølser.
Efter lidt afslapning og lækkert mad stod den på gruppearbejde, hvor vi
skulle lave underholdning til om aftenen. En gåtur til stranden blev det og-
så til. Super skønt. Efterfølgende arbejdede vi på træværkstedet. Der blev
lavet nogle super fine skærebrætter. Vi havde fået lov til at låne to brænde-
re fra Fjelstrup skole, så man kunne brænde motiver og navne på skære-
brætterne. Til aftensmad var vi så heldige at få sponsoreret en gris fra
Avlscenter Eskegaard, så den stod på helstegt pattegris i foliebakker, over
bål. Og, -nøj var det bare lækkert. Et stort tak skal det lyde fra os alle. Ef-
ter aftensmaden var der underholdning. Bæverne og juniorerne havde vir-
kelig forberedt sig godt og det samme havde forældrene. Alle var bare su-
per dygtige.

Alle os fra spejderbestyrelsen vil gerne sige tak til alle der valgte at deltage,
og håber i har lyst til at tage med en anden gang.

Spejder-mærker
Hos spejderne er vi nu i fuld gang med at tage mærker. Bæverne er i gang
med eventyr mærket og juniorerne er i gang med Entertainment-Mærket.
Der bliver arbejdet flittigt på at få sit mærke. De er alle sammen rigtig go-
de.
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Ku’ du tænke dig at blive spejder, -eller spejderleder?
Vi håber at vi efter sommerferien kan starte et nyt bæverhold op. For at
dette skal kunne lade sig gøre, mangler vi ledere. Så har du eller skulle du
kende en der har lyst til at være leder så ring eller skriv endelig til Line Gaj
Nielsen på 21278184. og husk vi har altid plads til en ny bæver eller junior.
Så skulle dit barn gå med et ønske om at prøve at være spejder, så kan
han/hun nu komme til prøvespejder resten af vores sæson. Og det er helt
gratis. Vi forlanger dog en indmeldelse efter to prøvegange, men det er sta-
dig gratis. Der er spejder hver onsdag fra kl. 16.00 til kl. 17.30. For de for-
ældre der har børn i Fjelstrup SFO, vil der være kørelejlighed. Vi har nemlig
to spejderledere der henter børnene hver onsdag når der er spejder. Så
hold jer endelig ikke tilbage. Vi garanterer masser af hyggelige timer, mas-
ser af god læring og masser af bålhygge og udeaktiviteter.

Årets sommerlejr går til Stenderup Hage
Dette års sommerlejr går til Stenderup Hage. Det bliver fra den 28-30 juni.
Så sæt allerede nu X i kalenderen. Mere info omkring sommerlejr og invita-
tion kommer senere. Vi håber igen på god opbakning og ser frem til en
masse hyggelige stunder med jer. Efter sommerlejren holder spejderne
sommerpause. Men vi starter stærkt op igen efter sommerferien med ny
energi og masser af gåpåmod.
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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. aug. 2019

Bladet udkommer: 1. sep. 2019
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