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Leder                Svend Christensen 

Genforeningen 1920 i Anslet og Fjelstrup  

Indledende bemærkninger: 

H.P. HANSSEN, ZONEINDDELING OG DET MODERNE DEMOKRATIS 

FØDSEL 

 

H.P. Hanssen (1862-1936) var i særklasse den person 

og katalysator, der muliggjorde en afstemning om Nord-

slesvigs statslige tilhørsforhold. Han var redaktør på avi-

sen Hejmdal i Aabenraa og derudover medlem af den 

Preussiske Landdag fra 1896 til 1908, og ikke mindst 

valgt som rigsdagsmedlem i Berlin fra 1906 til 1919 af 

Nordslesvigs Vælgerforening.   

Han var således de dansk-sindede nordslesvigeres ube-

stridte leder.  

Den amerikanske præsident, Woodrow Wilson, havde allerede inden krigens 

afslutning i 1918 fremlagt en 14-punkts fredsplan for Europa, og heri indgik 

bl.a. princippet om folkenes selvbestemmelsesret, dvs. et nationalt mindre-

tals ret til bestemme hvilken stat de ville tilhøre. Efter krigens afslutning 

tøvede den danske regering, -de var betænkelige ved tyskernes reaktion på 

et sådant krav.  

Men H.P Hansen tøvede ikke. Vælgerforeningen for Nordslesvig vedtog på et 

møde på Aabenraa Folkehjem den 16. og 17. november 1918 ”Aabenraa-

resolutionen”, der krævede afstemning om statsligt tilhørs-forhold i det 

nordslesvigske område ned til den  såkaldte ”Clausen-linje”, der efter Clau-

sens studier var sindelagsgrænsen mellem dansk og tysk. Fra balkonen på 

Aabenraa Folkehjem den 17. november 1918 gav H.P. Hansen en tusindtal-

lig skare forhåbning om en genforening med Danmark. 

Den 21. november blev Aabenraa-resolutionen sammen med den tyske 

udenrigsministers tilsagn overrakt til den danske regering, som blev bedt 

om at rejse sagen ved den kommende fredskonference i Versailles. 

Nu så regeringen, og ikke mindst kongen, muligheden for at få en langt 

større bid af Slesvig, men H.P. Hansen stod fast på en demokratisk afstem-

ning, og sådan blev det også endeligt bestemt af kommissionen, som ud-

færdigede Versailles fredstraktaten i juni 1919.  
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H.V. Clausen, (1861-1937) der var dansk gymnasielæ-

rer og historiker, blev kendt for den såkaldte ”Clausen-

linje”, som han offentliggjorde allerede i 1901, og som 

var hans forslag til grænsedragning mellem Nord- og 

Sydslesvig. Dette var baseret på omfattende studier, han 

havde gjort omkring sprog- og ejendomsforhold i Sles-

vig.  

 

I 1919 blev han rådgiver for den danske gesandt under fredsforhandlinger-

ne i Paris og hans studier blev grundlaget for inddeling af Slesvig i de to 

zoner, hvor der blev holdt afstemning. I det store hele, kom vor grænse 

stort set til at ligge lige netop dér, hvor Clausen foreslog den skulle ligge 

allerede i 1901. 

Det moderne demokratis fødsel 

Grundloven af 1849 

Med Grundloven i 1849 fik vi en fri forfatning med overgangen fra enevælde 

til folkestyre, men i realiteten var det blot omkring 15% af befolkningen der 

opfyldte kriterier for valgret, og reelt bestemte borgerskabet og de velbjer-

gede politikken i Danmark frem til Genforeningen. 

Samtidig havde kongehuset fortsat stor indflydelse på den førte politik i lan-

det, og først da Christian den 10. udløste ”Påskekrisen” i marts-april 1920, 

blev monarkiet efterfølgende konstitutionelt, dvs. uden reel politisk magt.   

 

Kvinder og tyende får stemmeret i 1915 

Kvinder over 25 år fik i Danmark stemmeret i 1915, og kvinder i Tyskland 

fik stemmeret i 1919. Det som ofte glemmes er, at ”tyende” i Danmark lige-

ledes fik stemmeret i 1915. Før 1915 kunne tjenestefolk, ansatte i landbru-

get og almindelige arbejdere ikke stemme. 

 

Afstemningen i Sønderjylland danner rammer for det moderne dan-

ske demokrati 

Punkt 3 i Aabenraa-resolutionen krævede at alle mænd og kvinder over 20 

år havde stemmeret.  

Derudover også personer, der havde boet mindst 10 år i Nordslesvig, eller 

personer født i Nordslesvig før 1. januar 1900, men udvist at magthaverne. 

Punkt 3 blev mere eller mindre ordret indskrevet i Versailles fredskontrakten 

vedrørende reglerne for afstemningen i Slesvig.  
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Genforeningen blev således en særdeles markant demokratisk pilepæl, idet 

en langt større del af befolkningen fik reel indflydelse på politiske forhold, -

og som mange historikere med rette hævder-, dannede genforenings-

afstemningen således rammen for det moderne demokratis fødsel i Dan-

mark.  

FORBEREDELSERNE TIL AFSTEMNINGEN I ANSLET OG FJELSTRUP 

 

25% tilrejsende 

Omkring 25% af dem 
der stemte, var tilrej-
sende som var beretti-
get til at stemme. 

Højeste stemmepro-
cent 

I alt afgav 91,5% af de 
stemmeberettigede i 
Zone 1 deres stemme. 

Det er den højeste 
stemmeprocent, der 
nogensinde er opnået i 
Danmark – selvom Zone 
1 på daværende tids-
punkt jo ikke var dansk. 
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Forberedelserne i Fjelstrup Sogn 

Myndighederne havde bestemt, at der i Fjelstrup Sogn skulle være 4 af-

stemningssteder; Fjelstrup Kro, Anslet Gymnastikhus, Sillerup Station og 

Knud Skole, og alle steder var der stor aktivitet for at få afviklet afstem-

ningsdagen og forberedelserne var mange. 

Indkvartering af tilrejsende 

Ikke mindst var der planlægningen af indkvartering af de mange tilrejsende 

med stemmeret, der vendte tilbage til deres hjemegn for at stemme. Der 

blev udarbejdet indkvarteringslister, og stort set alle havde tilrejsende bo-

ende. Selv i min oldefars lille hus i Anslet, kan man fra listerne se, at der 

blev 2 personer indkvarteret, så der har været trangt i de dage hos oldefar 

Johan ”Træskomand” i Anslet. 

Der var en livlig trafik op til grænsen for at hente de mange tilrejsende , -

også Hejlsminde og grænseovergangen ved Kær Mølle var blevet åbnet i 

dagene op til afstemningen. Men flertallet ankom med tog til stationen i 

Taps for at komme over ved Høkkelbjerg. Nogle fik også lov at fortsætte 

med tog til Fjelstrup eller Haderslev. 

 

Flag og flagstænger 

Efter 56 år, hvor det kun var lovligt at hejse 

det tyske flag, så havde de færreste et brug-

bart Dannebrog, så derfor var efterspørgslen 

på et Dannebrog stor i hele Zone 1, hvor der 

nu på afstemningsdagen blev tilladt at hejse 

det danske flag. Og fordi ingen havde haft lyst 

til at hejse det tyske flag, så fandtes der stort 

set ikke en flagstang i hele sognet, så de unge 

mænd blev sendt i skovene for at fælde gran til flagstænger og til de mange 

æresporte, der blev opsat mange steder. Jørgen From bemærker, at de næ-

sten fældede en hel skov nede ved Avne. 

     

 

 

En købmand fra Esbjerg, der var født i Fjelstrup Sogn, forærede sognet 100 

flag, så det var jo en glæde at få fat på så mange flag. Men disse skulle 

transporteres, og i øvrigt skulle de også over den dansk-tyske grænsen. 

 

Grænseovergang ved Høkkelbjerg 
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På gården Bjerghave, som ligger ned af vejen bag Eskegaard i Ll. Anslet, 

boede Jørgen Lindberg, og han har jo nok været en rimelig velhavende 

mand, -under alle omstændigheder var han én af de få, som havde en bil. 

Jørgen Lindberg var ikke sen til at tilbyde sin assistance for at få hentet fla-

gene. Der blev fremstillet en trækasse der kunne spændes fast under bilen, 

og så tog Lindberg til Esbjerg for at få hentet de mange flag. Han blev stop-

pet ved grænsen, så det var nok med en vis hjertebanken han gjorde holdt. 

Det viste sig imidlertid at tolderne var mere interesseret i selve bilen, -et 

særsyn på den tid- end i at undersøge bilens last. Flagene kom sikkert til 

Anslet, og herfra fordelt i hele sognet. 

 

Festprogrammer og indkaldelse til afstemningen. 

Jørgen From fortæller, at 12 unge karle til hest drog gennem hele sognet. 

Forrest var 2 hornblæsere, som ved hvert hus og hver gård kaldte folk sam-

men, og opfordrede dem til alle at møde op på afstemningsdagen. De fleste 

steder hvor de mødte frem, blev de budt på en forfriskning, så turen gen-

nem sognet blev vist ganske festlig. 

 

 

 

Privatfoto, Margit Rasmussen: 3 ryttere under æresport ved Anslet Gymnastikhus, 10.2.1920. 
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Både i Anslet og Fjelstrup blev der trykket 

programmer til afstemningen. Om der 

findes lignende trykte programmer for 

Knud og Sillerup ved jeg ikke, men hører 

gerne fra dem, som måtte have kendskab 

til programmer for Sillerup og Knud.  

 

Programmerne for Anslet og Fjelstrup 

ligner hinanden en hel del, - fælles er 

under alle omstændigheder, at alle opfor-

dres til at hejse Dannebrog præcis kl. 8 

om morgenen og den store mindeguds-

tjeneste kl. 14 i Fjelstrup Kirke. 

 

I Anslet blev det besluttet, at alle skole-

børn skulle køres i hestevogne gennem 

sognet, ”for at denne Dag skal staa som 

en Højtidsdag i vore Børns Erindring”. 

Anslet Mejeri og Anslet Forsamlingshus (i tysk tid hed det gymnastikhus, da forsamlingshuse var forbudt) 
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Den 8. februar var førnævnte Jørgen Lindberg ved Høkkelbjerg-grænsen for 

at hente gæster, der skulle indkvarteres på Bjerghave. Her mødte han en 

flok drenge i FDF-uniformer, og han henvendte sig straks til dem for at høre 

om de havde et orkester, og om de kunne tænke sig at komme til Anslet og 

spille den 10. februar til afstemningsfesten. Her trådte forstanderen for 

drengehjemmet Landerupgaard frem og hilste på Lindberg. Forstanderen 

hed Boje Rasmussen, en mand der allerede var stærk optaget af den søn-

derjyske sag, og både forstander og drengene var straks fyr og flamme. Jo, 

de havde et orkester, og de ville meget gerne komme til Anslet. ”Men vi har 

jo ingen pas”, sagde en af de kvikke drenge. ”Det lader sig nok ordne”, 

mente Lindberg. Det blev så aftalt at de allerede næste dag skulle møde op, 

og næste dag holdt der hestevogne klar til at afhente drengene, medens 

Boje og konen blev fragtet i Lindbergs bil, der iflg.  beskrivelserne havde 2 

udendørs gear og 2 gaslygter, som sjældent virkede.  

Hvordan handlings mand, Lindberg, fik drengene over grænsen melder hi-

storien ikke noget om. 

Det skulle vise sig, at Lindbergs møde med Boje Rasmus-
sen, blev til en lang, fast tradition, idet Landerupgaard 
drengene helt op til omkring 1960  hvert år spillede til 
Genforeningsfest i Anslet Forsamlingshus den 10. febru-
ar. 
 
Bent Rosenmejer, anbragt på Landerupgaard fra 1946 til 
1953 fortæller:  
 
”Jeg var i flere år med til, sammen med vores orkester, at spille 
ved Genforeningsfest i Anslet i Sønderjylland. Vi øvede hele vin-
teren, så vi kunne blive rigtig gode. I Anslet blev vi indkvarteret 
i de forskellige hjem og blev rigtig forkælede. Det var altid i 
februar, så nogle gange blev det snestorm, så vi måtte blive et 
par dage ekstra, -ih hvor vi nød det”. 

 

Afstemningsdagen  

Afstemningsdagen startede med regn og voldsomt blæsevejr, og som Jør-

gen From bemærkede, så blev det for mange første og sidste gang de kun-

ne hejse deres nye flag, for de fleste flag blev flænset i stykker af det vold-

somme vejr i løbet af dagen. 

Anslet: På Bjerghave, hvor Boje Rasmussen og Landerupgaard drengene var 

indkvarteret, fik gamle Hans Jørgen Lindberg lov at sætte Dannebrog, og 

Boje erindrede at tårerne trillede ned af kinderne på den gamle mand me-

dens han hejste flaget. Derefter gik orkesteret op til Anslet skole, hvor der 

var flaghejsning kl. 8.30. Men først samledes alle i skolestuen, hvor en lille 

pige læste Henriks Pontoppidans nyskrevne digt i anledning af afstemnin-

gen, ”Det lyder som et eventyr”. Så gik turen tilbage til Gymnastikhuset, 

Boje Rasmussen (1884-1966) 
 Forstander Landerupgaard 

Fra 1913 til 1956 
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hvor der var opstillet en stor æresport. Her 

stod der 40-50 hestevogne klar til at køre 

alle skolebørnene gennem hele sognet, 

for, -som der stod i programmet- ”at den-

ne Dag skal stå som en Højtidsdag i vore 

Børns Erindring”.  

I forreste vogn stod Landerupgaard-

orkesteret og spillede under hele turen, 

gennem regn og blæst. 

Boje Rasmussen fortalte, at der i Anslet 

kun var en syg og sengeliggende kone på 

95 år, der ikke stemte. Derimod bar man 

en ældre mand, Lauge Lund, der havde 

været sengeliggende i mange år, hen til 

Gymnastikhuset – han ville stemme! I 

mange år efter afstemningsdagen prydede 

de mange plakater væggene i Gymnastik-

huset, der umiddelbart efter Genforenin-

gen blev omdøbt til Anslet Forsamlingshus. 

Fjelstrup: Allerede kl. 8 begyndte den lille kirkeklokke at ringe, og det blev 

den fremdeles ved med indtil kl. 9. Det var kun den lille klokke som ringede, 

for den store klokke havde tyskerne taget ned og smeltet om til kugler og 

kanoner. 

Kl. 9 blev flaget hejst på skolen, hvor alle børn var samlet, og derefter gik 

alle til festsalen på Fjelstrup Kro, hvor der blev serveret kaffe. På dette tids-

punkt, kl. 9, blev der åbnet for afstemningen, der fortsatte frem til kl. 20.00 

om aftenen. Under hele afstemningen var der gratis kaffebord og lokale 

kræfter sørgede for musikunderholdning i festsalen. 

Gudstjeneste: Det var aftalt, at hele 

sognet skulle hejse flagene på halv 

stang fra kl. 14 til 15. Her blev der 

holdt mindegudstjeneste i Fjelstrup 

Kirke til ære for de 19, der faldt under 

1. verdenskrig. Gudstjenesten var med 

et bysbarn, Pastor Skøtt fra Sindal, der 

var født i Fjelstrup Sogn, og kirken var 

fyldt til bristepunktet.  

Der var sang i kirken ”som havde det 

været i selveste Grundtvigs Vartov Kirke”, skriver Jep Hagedorn i et brev til 
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danske slægtninge i USA.   I kirken var kirkens gamle Dannebrog igen ble-

vet hængt op. Det havde været gemt på en bondegård i 56 år, -siden 1864.  

(t.h.: Foto af mindetavle i Fjelstrup Kirke) 

Gudstjenesten blev afsluttet med ”Dejlig er Jorden”, og her gik alle skole-

børn op til alteret og hentede kranse, der var hængt rundt ved knæfaldet. 

Blomsterkransene blev derefter båret ud på kirkegården og lagt på gravene 

for sognets unge mænd, der havde mistet livet under krigen. 

Den tyske præst, Pastor Wassner, der stadig havde til huse i præstegården i 

Fjelstrup foretrak at blive i præstegården. Her var alle tyske forsamlede, og 

iflg. Jørgen Friis, kom de i samlet trop til kroen for at stemme. 

Afstemningsresultaterne: Den såkaldte Festsal på Fjelstrup kro, var på da-

værende tidspunkt mere noget der lignede en lade eller bræddeskur. Jørgen 

From fortæller, at stedet faktisk virkede skummelt med blot en enkelt pe-

troleumslampe og nogle få stearinlys, og det trak ind overalt gennem den 

utætte trævæg. 

Men som Jørgen Friis sagde, ”vi var glaj, -så glaj” – glæden overgik både 

uvejret og festsalens mangler. 

I Anslet Gymnastikhus spillede Landerupgaard drengene hele dagen, og 

omkring kl. 20.30 forventede man at få resultatet, så alle ventede i spæn-

ding. Da røg døren op, og møller Thuesen sprang op på den stol og råbte: 

237 stemmer for Danmark og 9 stemmer for Tyskland. Jublen ville ingen 

ende tage, og da man endelig kunne få lidt ørenlyd, stemte både orkester 

og tilhører i med ”Der er et yndigt land”. 

I Fjelstrup havde Jørgen Friis været med i valgbestyrelsen, og han kunne 

under samme jubel meddele forsamlingen at resultatet for Fjelstrup blev 

318 danske og 22 tyske stemmer. 

 
I Sillerup blev resultatet 155 danske og 15 
tyske  stemmer. 
 

 

 

I Knud blev resultatet 99 danske stemmer og ingen 

tyske. En anekdote fortæller, at en tysk lærerinde 

var ankommet til Knud et par dage før afstemnin-

gen, men da hun blev klar over at hun nok var den 

eneste i Knud, der ville stemme tysk, så besluttede 

hun sig for at rejse hjem igen.  
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Talerne og sangene i Fjelstrup og Anslet ville ingen ende tage, og Boje Ras-

mussen fortalte senere, at alle taler var gode, for de kom direkte fra hjertet, 

og han konstaterede at det blev den bedste dag i hans liv. Jørgen From for-

tæller, at selvom den utætte lade i grunden var ganske ugemytlig, så bevir-

kede den indre varme og glød, at ingen bemærkede det.  

”Åel var så glae, så glae og det blew sil, -møj sil-, innen vi kom hjem den 

auten” 

 

Drengene fra Landerupgaard blev i Anslet til 12. februar, og deres sidste 

koncert inden afrejsen blev på græsplænen udenfor Lauge Lunds sovekam-

mervindue. Det syntes de, at de skyldte ham, og de rejste hjem med et af-

givet løfte om at komme igen næste år til Genforeningsfest i Anslet, -og de 

blev de så ved med i næsten 40 år. 

 

Et ordsprog siger at ”om 100 år er alting glemt”, men Genforeningen vil for 

altid gå over i historien, og når man læser de mange beretninger om Gen-

foreningen, kan man fortsat mærke den eufori og de stærke følelser, som 

udsprang af krigens gru i skyttegravene og den efterfølgende genforening 

med Danmark. 
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Bålhytten                                                                   Svend Christensen  

BÅLHYTTEN I FJELSTRUP ER FOR ALLE 

Bålhytten er et resultat af borgerbudgettering og kan benyttes af alle i lokal-

området. Ligeledes er det blevet vedtaget, at man kan booke bålhytten en 

hel dag hvis man ønsker at benytte hytten til fx en familiesammenkomst 

eller lignende. 

Bookning foregår ved henvendelse til Svenne, tlf.: 2148 2889. 
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Dagplejen I Fjelstrup                          Susanne Hvidsten 

Juleafslutning i Legestuen 

Så fik vi holdt vores årlig juleafslut-

ning med alt hvad dertil hører en dej-

lig formiddag med forældre og deres 

skønne nissebørn.  

 

Vi siger tak for juletræet og til jule-

manden. 

 

 

Vækning af Volmer  

Sammen med børnehaven fik vi også vækket 

Folmer. Inde i laden blev der serveret æble-

skiver, saftevand og kaffe. Inden vi gik hjem 

fik alle børn en fin julegave. Vi siger tusind tak 

til Land og Fritid fordi vi måtte komme , det 

var et meget flot arrangement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så fik vi endelig tildelt to ladcykler her i  Fjelstrups dagplejere 



Marts • April • Maj 2020  
 17 

 



 Marts • April • Maj 2020 18 

 

Fodbold                       Anne Bylling Hansen 

Forårssæsonen 

Lige efter nytår, så begynder de første forberedel-

ser til fodboldens forårssæson. Samtidig så er vin-

tersæsonen inde stadig i fuld gang. Dejligt med liv 

i hallen og snart på fodboldbanerne ude.  

Samarbejdet med Christiansfeld 

Vi har fortsat et godt samarbejde med Christians-

feld. Der er træning og kampe i både i Christians-

feld og Fjelstrup. Vi er jo privilegeret af at have gode træningstider og træ-

ningsforhold, så det nyder samarbejdet rigtig godt af.  

I forårssæsonen vil der også blive træning ude med U13 drengene. De skal 

spille 11 mands fodbold og starter op ude i uge 8. Det samme gør U11 

drenge. 

Det er ikke alle hold der har samarbejde med Christiansfeld. Når forårssæ-

sonen går i gang har vi et rent Fjelstrup drengehold der hedder U6/U7 

Pigefodbold 

Vi vil også gerne have gang i de yngste piger. Vi arbejder lige nu på at få et 

U9 pigehold.  

Fælles generalforsamling i FIF 

Vi har den 30. januar holdt generalforsamling i fællesskab med gymnastik 

og 24/7. Det var en rigtig god løsning og noget vi helt sikkert vil bakke op 

om igen til næste år.  

Vi mangler to bestyrelsesmedlemmer – er du frisk på at 

træde til? 

Til generalforsamlingen trådte Pia og Lisa ud af vores bestyrelse. Tusind tak 

for jeres indsats. Desværre kom der ikke to nye ind i vores bestyrelse, som 

lige nu består af Bjarne (regnskabs ansvarlig) og undertegnende der tager 

resten. Vi vil gerne have to nye ind, så kunne du tænke dig at hjælpe med 

at få vores fodboldafdeling kørende og fortsætte vores gode samarbejde 

med Christiansfeld så kontakt mig på 24 25 09 49. Lykkes det os ikke at 

finde nye medlemmer, kan det i værste fald ende med at vi må lukke ned 

for fodbold i Fjelstrup. Det vil jeg personligt være rigtig ked af. 
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Formiddagsidræt            Frede Jørgensen 

Kommende års udvalg 

Vi har holdt møde om hvem der skulle 

sidde i udvalget næste år.   

Jeg blev genvalgt som formand, det gør 

jeg så et år endnu. Randi blev genvalgt 

som kasserer . 

Anne Nymark overtog fra Kalle udvalgs-

post for et stykke tid siden, da han gerne 

ville stoppe som festudvalgs medlem. 

Jeg vil gerne takke Kalle for det store arbejde du har gjort i mange år.  

Anne blev genvalgt sammen med Randi til at sørge for at vi fik nogle gode 

afslutninger. 

 

Ellers går det stille og roligt, vi har ind til videre  i år ikke fået nogle nye 

deltagere.  

Jeg takker for det gode samvær vi har hver torsdag og fordi i møder så tro-

fast op. 
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Sidste Marked i Fjelstrup Hallen…..?? 

Vores fine kræmmermarked gennem rigtig mange år er presset ! 

Tilslutningen fra både kræmmere og besøgende har desværre været falden-

de gennem de seneste år. Det betyder, at det hele kan slutte i år, fordi vi i 

styregruppen er enige om at slutte med æren i behold. 

Jeg håber derfor at rigtig mange netop i år vil kigge fordi, og opleve den 

hyggelige kræmmerstemning, så der måske er grundlag for at Markedet kan 

bestå. 

Ligesom de sidste par år, arrangeres markedet i samarbejde med nødbe-

handlerbilen, som I støtter, når I køber kaffe, kage, grillpølse eller fadøl. 

Salg af fyrværkeri 

Som noget hel nyt, blev der taget initiativ til at sælge fyrværkeri, i et sam-

arbejde mellem FIF, Brandværn og Nødbehandlerbilen.  Aftalen med HC An-

dersen Festfyrværkeri gik ud på, at vi skulle stille med lokaler og frivillige 

sælgere over 18 år, hvorimod firmaet så ville stille containere, kasseappara-

ter, forsikringer, godkendelser osv. til rådighed. 

Salget gik over al forventning, idet vi solgte for mere en forventet. 

Vi vil også i styregruppen benytte lejligheden til at takke alle i byen for den 

store opbakning. Både til alle dem der købte året fyrværkeri hos os, men 

også en tak til alle de frivillige sælgere, der lynhurtigt bød ind på vagterne. 

Vi har valgt at forlænge aftale med yderlige 2 år, der betyder at I både i 

2020 og 2021 kan købe CE-mærket kvalitetsfyrværkeri her i Fjelstrup. 

Til kommende sæson har vi været i dialog om at kunne tilbyde både mæng-

derabat, samt rabat ved køb inden jul. Mere herom senere….. 

Kræmmermarked    Jens Henrik Feldstedt  
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FIF                                    Peter Kock Hansen 

Indkaldelse til Generalforsamling i 

Fjelstrup Idræts Forening 25. marts 

 

FIF indkalder til generalforsamling onsdag d. 25. 

marts kl. 19.00 i fodboldlokalet. Dagsorden ifølge 

vedtægterne, hvor vi håber på opbakning til at 

høre om vores mange aktiviteter i idrætsforenin-

gen. Det er muligt at stille spørgsmål til afdelin-

gerne og FIF bestyrelsen samt komme med forslag til udviklingen af for-

eningslivet i vores lokalområde.  

Vel mødt d. 25. marts 

Bestyrelsen FIF 

 

Svømning for medlemmer i 24/7 

 

HUSK at det er muligt for medlemmer i 24/7 at få 

adgang til svømning ved Haderslevhallen. Vi har 

lavet en aftale hvor medlemmer, både kan svøm-

me og lege/springe, og derfor er der plads til børn 

og voksne i svømmehallen. Så vel mødt i svømmehallen alle lørdage; på 

nær skoleferierne, i tidsrummet 10.00 – 11.00 i Haderslevhallen.   
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Sillerup Mølle          Willy Freese 

Sillerup Mølle 1859 

Engang var der i det, som nu er 

Haderslev Kommune femten 

vindmøller. Den tekniske udvik-

ling og tidens tand har taget de 

fjorten, og nu står Sillerup Mølle 

ene tilbage som repræsentant for 

en nu forsvunden produktionskul-

tur. Også den var gennem mange 

år udsat for et forfald på grund af 

dalende indtægter fra mølleriet. 

Den mistede blandt andet sine 

vinger, det som først og frem-

mest pryder en mølle. Men nu står den restaureret med nye vinger og er 

igen et smukt vartegn i landskabet og kan ses viden om. 

Møllen ligger nordøst for Haderslev på Sillerup Møllevej, som strækker sig 

fra landsbyen Sillerup – man drejer af ved Sillerup Plejekollegium– og til 

Ørby. Ser man på dens placering på landkortet, vil man opdager to ting, 

som har været af betydning for dens liv, som forretning og arbejdsplads. 

Som skik var i gamle dage, er der ca. en mils vej til de andre møller, som 

engang var beliggende i Anslet, Åstrup og Bæk. Det gav en afstand, som 

bønderne fandt overkommelig at tilbagelægge for at få ordnet malingen af 

kornet til brød og svinefoder. Det andet, man bør bemærke ved et besøg på 

møllen, er dens placering i landskabet, rejst som den er på kanten ad den 

nordlige side af Sillerup ådalen, hvor der fra de vestlige og sydvestlige ret-

ninger er frit løb for vinden over en strækning på mange kilometer. Også fra 

de andre verdenshjørner er der gode vindforhold. Det har betydet meget for 

arbejdsmulighederne på møllen. 

Sillerup Mølle er efter sin type og efter danske forhold en stor mølle; den er 

grundmuret fra jord til hat og derved en meget stærk mølle. Den har seks 

etager/ lofter: undermølle, broloft, kværnloft, stjernhjulsloft, lorris- eller 

hejseloft og hat loft, og bygningerne under vinger 20,7 m høj. Den er forsy-

net med fire kværne og en skalkværn. Sillerup Mølle har bevaret et boghve-

deanlæg, hvilket er en sjældenhed i Danmark. I det hele taget må møllema-

skineriet betegnes som meget intakt og funktionsdygtigt og i en form, som 

det anvendtes omkring århundredskiftet. Vingerne er 22 m lange hver og 

kraftige, lavet som bryststykke vinger.  
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I 1927 forsynedes møllen med 

en dieselmotor til brug i vind-

stille perioder, en Deutz model 

1914, som stadig er gangbar. 

Op til midten af forrige århund-

rede var der mange små stub-

møller, men fra det tidspunkt 

havde de såkaldte hollændere 

overtaget det meste af møllear-

bejdet. Sillerup Mølle er en så-

kaldt gallerihollænder, betegnet 

således efter den rundgang – galleri – som møllen er forsynet med som sted 

for betjeningen af vingerne. Galleriet kaldes også svikstilling. 

Til Møllen hører også et ovnhus, som af mølleren anvendtes dels til forsy-

ning af egen husholdning, men især til at bage brød af det korn, mølleren 

fik i betaling for sit arbejde med at male folks korn. Dette korn omsattes til 

brød, bl.a. rugbrød, som solgtes. Dette bagehus er igen i stand til at bage 

brød. 

I århundreder har mølleriet i Danmark været et privilegeret håndværk, hvis 

udøvelse krævede kongens tilladelse. Det var endnu sådan, da Laue Ene-

voldsen fra Angel i oktober 1858 af mølleejer H.I.Staal i Taarning ved Chri-

stiansfeld køber en ret til etablering af en kornvejrmølle i Sillerup distrikt, 

som Staal havde erhvervet ved Det kongelige Ministerium for  Hertugdøm-

met Slesvig. Laue Enevoldsen ansøgte ministeriet om tilladelse til overdra-

gelse af denne etableringsret og fik den bevilget den 11. januar 1859. Bevil-
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lingen er dateret den 27. januar 1859. Den 10. februar samme år fik Laue 

Enevoldsen byggetilladelse til at opføre kornvejrmøllen på Sillerup Mark 

med angivelse af pligtige afstande til veje. Den 16. april 1859 indskrives der 

en byggekontrakt med møllebygger Niels Kjær fra Nr. Bjert ved Kolding om 

udførelse af møllebyggeriarbejdet, dvs. alt arbejde i træ, og den 2. maj ind-

gik Laue Enevoldsen byggeakkord med murermester G.T.Dücker om alt mu-

rerarbejdet ved mølleanlægget og de tilhørende bygninger. En byggeakkord, 

der vist desværre bidrog til Dückers konkurs. 

Alt arbejde udføres i sommeren 1859 i tiden fra maj til oktober – seks må-

neder! – hvilket ses af, at driftsregnskabet for møllen begynder 1. novem-

ber 1859. En imponerende arbejdsindsats. Af de detaillerede byggeregnska-

ber, som ved et tilfælde blev fundet på Fyn hos en slægtning til Laue Ene-

voldsen og nu er overdraget Landsarkivet i Aabenraa, ses det, at mange 

mennesker har været involveret i projektet. 

Ved sammenligning mellem byggeakkor-

den og de faktiske forhold ses det, at byg-

geplanerne er blevet ændret undervejs: 

Stuehuset blev aldrig opført, møllen fik 

kun tilbygget én fløj, som også blev på 

mere end de planlagte tre fag. Til 

gængæld kom fløjen ikke til at fungere 

som kornmagasin, men som bolig for en 

stor møllefamilie. Det eksisterende ovnhus 

nævnes ikke i byggeakkorden, men op-

træder i byggeregnskabet. 

Anlæggets samlede pris var 16.442 Rdlr. 0 

Mark og 5 Skilling. En meget stor sum at 

forrente med en tilsyneladende første års-

omsætning på ca. 3.800 Rdlr. 

Den økonomiske byrde har tilsyneladende 

været for tung for Laue Enevoldsen, idet 

Christian Gottlieb Nielsen fra Kværn i An-

gel den 10. december 1860 får koncession 

på Sillerup Mølle. Den 11. marts 1863 op-

når Heinrich Wilhelm Freese fra Nortorf i 

Holsten samme koncession, og siden da 

og så længe møllen var i daglig drift, eje-

des den af slægten Freese. Af driftsregn-

skabet for det første drifts år og af spor i 

møllebygningen fremgår det, at møllen 
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oprindelig har været anlagt til konsum produktion, nemlig mel og gryn. Den 

havde to ”pelstene” til afskalning af korn og to kværne. Dette ændredes -  

formentlig i 1880´erne til en pelsten og efterhånden fire kværne, og pro-

duktionen af skjøt (svinefoder) malet af byg bliver det overvejende arbejde. 

Ved møller Thomas 

Freeses død den 30. 

juli 1983 ophørte 

driften af Sillerup 

Mølle efter 124 års 

aktivitet. 

I 1984 på møllens 

125-årsdag stiftede 

Selskabet til Beva-

relse af Gamle Byg-

ninger i Haderslev 

en selvejende insti-

tution med det for-

mål ”til glæde for 

almenheden at er-

hverve, restaurere og bevare i driftsklar stand” denne sidste vindmølle i 

Haderslev Kommune, dels som et kulturminde om egnens landbrugsmæssi-

ge produktionshistorie, dels som et samlingspunkt og udflugtssted for be-

folkningen. 

Efteråret 1985 overtog institutionen i overensstemmelsen med afftale truf-

fet med Thomas Freese inden hans død ejerskabet til møllen, og siden da 

har denne institution i samarbejde med støtteforeningen Sillerup Mølles 
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Venner forestået vedligeholdelsen og restaureringen af møllen. I 1983-84 

blev møllen opmålt med støtte fra Planstyrelse, som det hed dengang. 1985

-86 fik møllen ny svikstilling (rundgang). I 1987-88 blev alt murværk ude 

og inde renset af, repareret og kalket. I 1989 fornyedes krøjeværket til 

drejning af møllehatten og selve hatten repareredes. Samme år sattes ovn-

huset i brugbar stand. Møllemaskineriets tænder i tandhjulene udskiftedes i 

vinteren 1992-93, og endelig i foråret 1994 i april afsluttedes restaurerin-

gens store arbejde med opsætning af nye vinger. I 1997 blev Sillerup Mølle 

total fredet af Slots og Kulturstyrelsen, som en af de bedst bevarede danske 

vindmøller. I 2006 blev der lavet toiletter og bad i staldens gamle vognlo. I 

2009 blev møllens 150 års jubilæum fejret med en udgivelse af en bog: 

”Sillerup Mølle. Møllen og møllernes historie gennem 150 år.” Udgivet af 

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune i samarbejde med Sillerup Mølles 

Venner. Bogen kan købes gennem Sillerup Mølles Venner 

www.sillerupmoelle.dk  I 2014-15 fik Sillerup Mølle igen nye vinger, 

”svikstilling” og nyt tagpap på møllehatten. Kværne- og boghvedeanlægget i 

møllen blev renoveret, samt gulve og bjælker. I 2016 blev møllehuset og 

boligen malet indvendigt og der blev genskabt møllerens stue med originale 

møbler fra 5 generation af mølleslægten Freese. Boligen lejes ud til gæster 

og turister og er med til at finansiere den årlige drift.   

Igennem hele restaureringsfasen har møllen været åben for publikum, og 

der har årligt af Sillerup Mølles Venner været afholdt bagedage og rundvis-

nings arrangementer, ligesom den i sommerperioden fra maj til slutning af 

august er åben for gæster. Der har i årenes løb været mange besøgende – 

ikke mindst børnehaver og skoler, samt turister fra ind- og udland. 

 Sommeren igennem indtil den 31. august er der åbent for publikum hver 

søndag kl. 13-16, hvor der er rundvisning. De øvrige dage kan møllen i dag-

timerne beses udefra, eller efter aftale åbnes for besøgende. Støtteforenin-

gen Sillerup Mølles Venner byder alle velkommen på Sillerup Mølle! 

I kan se vores aktiviteter og åbningstider på vores hjemmeside 

www.sillerupmoelle.dk , Facebook og Visit Haderslev 

 

De bedste Mølle hilsner 

Formand for Den selvejende Institution Sillerup Mølle  

Willy Freese 
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Avnevig-gruppen                 Leif Thomsen  

Mindehøjtidelighed ved Avnevig  

lørdag den 15. februar 2020 

Det var med lidt angst og bæven, der 

blev set frem til dette års mindesam-

vær nede ved mindestenene for vore 9 

flyvere. Men på trods af dårlige vejrud-

sigter med storm og regn rettede natu-

ren sig, så vi kunne gennemføre højti-

deligheden i tørvejr, fin temperatur og 

en storm, der ventede med at bryde løs 

henad midnat. 

 

 

Igen i år havde vi besøg af Hjemmeværnets flagkommando, der stillede op, 

så vi kunne starte kl. 20. Mange var mødt op for at være med, et antal er 

svært at konstatere, da det jo er bælgravende mørkt, der hvor Hjemme-

værnets projektører ikke rækker. 

 

Aftenens mindeord blev talt af byråds-

medlem Henrik Rønnov, der kædede nuti-

dens historie sammen med tiden for cirka 

75 år siden, da verdenskrigens ondskab i 

to tilfælde bragede ned her i det lille fre-

delige samfund. 

 

 

 

Traditionen tro blev de omkomne flyveres navne læst op efterfulgt af Act of 

Remembrance. Blomster blev behørigt lagt ved de to stene. 

Vi sluttede med at synge ”Altid frejdig”, hvorefter man fortrak til Rosenvang 

til en kop kaffe med en snak.                                               

Henrik Rønnow var aftenens taler og han spillede også på smukkeste vis 

trompetsoloen ”Last Post” 

 

Flyverhjemmeværnets Flagkommando 

Henrik Rønnow var aftenens taler og han spillede 

også på smukkeste vis trompetsoloen ”Last Post” 
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På Rosenvang deltog ca. 50 interesserede gæster, 

der til kaffen blev trakteret med hjemmebag fra 

vore søde koner. Da der var plads til det, holdt 

Leif Gr. Thomsen et lille causeri om flystyrt set fra 

lokalt hold. 

Annie Campbell fra Perth i Skotland, niece til én af 

de flyvere der mistede livet, Robert Campbell, 

ringede dagen efter ceremonien, og takkede for, 

at så mange fortsat mindes de faldne RAF-

besætningsmedlemmer. 

Dear Annie, -we shall do so next year as well as years to come! 
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Nekrologer                    Svend Christensen  

Igen i denne udgave af Æ Lokalblad, må vi desværre sige farvel til to ihærdige ildsjæle, 

som har været med til at sætte deres præg på vort lokalsamfund.  

Kathrine og Svend Aage Sørensen var flyttet fra Knud Lyng til et  dejligt rækkehus med 

udsigt over Haderslev Dam. 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.  

Svend Aage Nymann døde den 3. januar 2020 og blev begravet i Fjelstrup den 10. januar. 

Efter begravelsen var der mindesamvær i Fjelstrup Forsamlingshus, hvor omtrent 150 

møde op for at mindes Svend Aage. 

Farvel  Karen! 
 

Karen Bagge Hansen døde den 14. januar 2020, efter kort tids sygdom. 

Hun blev bisat fra Fjelstrup Kirke den 25. januar, hvor der efterfølgende 

har mindesamvær på Grænsekroen på Frederikshøj. 

Indtil begyndelsen af december 2019 var hun trofast morgen motionist – 

altid aktiv og i gang, som hun var hele livet igennem. 

Karen var i en længere periode formand for Fjelstrup Forsamlingshus, lige-

som hun engageret ildsjæl har siddet i en række bestyrelser for råd og for-

eninger i vort lokalområde.  

 
Ære være Karens minde ! 
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Mandagsklubben                Annette Jacob  

Afholdes på Lokalcenteret Rosenvang 

hver mandag kl. 14. 

Mandagsklubben er en senior klub for 

alle +60-årige. 

 

Program 

Vores program er banko, hygge med kort- og terning spil, foredrag, under-

holdning, sang, udflugter og modeopvisning. I december måned holder vi 

julehygge og julefrokost. 

Priser 

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

kr.  

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

Kontakt 

Formand Annette Jacob.        23 23 58 22 

Næstformand Ulla Lorensen 23 64 38 87 

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 respektere skiltene ved renovationen. 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Programmet for resten af foråret 2020 

2. marts. Hygge. Kaffe 5 kr. (medbring selv kop og kage). Tilmelding til 

virksomhedsbesøg. Vi kører i egne biler til Lyksvad fiskefarm, Ødis. Turen er 

mandag den 30. marts. 

9. marts. Revy. Ensemble 60+ kommer igen i år og underholder os. 

”Vi laver numre”, som de selv siger. Kaffe og kage 20 kr.  

16. marts Generalforsamling. Efter generalforsamlingen er der gratis 

kaffe og Paul Jacob vil vise billeder fra vores turer. Gratis kaffe og brød. 

23. marts. Hygge. Kaffe 5 kr.(medbring selv kop og kage) 

30. marts.  Virksomhedsbesøg. Vi kører i egne biler til Mogens Larsens – 

Lyksvad fiskefarm i Ødes. Derefter kører vi sammen  til Seggelund cafeteria, 

hvor vi skal have vores kaffe og et stk. kringle. Kaffe og kringle 20 kr. 
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6. april. Påskebanko. Der vil være mulighed for at vinde forårs dekorati-

oner og pengegevinster. 1 kort 10 kr., 6 kort 50 kr., gratis kaffe. 

(medbring selv kop og kage) 

13. april. Påskeferie. 

20. april. Tøj demonstration. Helle Guldager kommer og viser tøj. Der er 

mulighed for at købe og prøve   forårs- og sommertøj. Kaffe og kage 20 kr. 

27. april. Foredrag. Mogens Oksborg fra Ribe kommer og holder fore-

drag. ”33 år i politiet”. Kaffe og kage 20 kr. 

4. maj. film. Vi viser Fløjtespilleren” med bl.a. Poul Reichhardt, Ib Schøn-

berg og Peter Malberg. Kaffe og kage 20 kr. Tilmelding til udflugten med 

bus til Skrydstrup  flyvestation 18. maj. Pris 100 kr., som betales i bussen. 

11. maj. Banko. 1 kort 10 kr., 6 kort 50 kr., gratis kaffe. (medbring selv 

kop og kage). 

Søndag 17. maj. kl. 13 – 16. Åbent hus på lokalcenteret Rosenvang. 

Hvad sker der på Rosenvang? Alle er velkomne. Kom og få en snak og en 

kop kaffe eller en sodavand. 

 

18. maj. Udflugt til Skrydstrup. Bustur til Skrydstrup. Kl. 12,30 kører 

bussen fra Rosenvang til Skrydstrup Flyvestation, hvor vi skal besøge 

Team Tordenjet, som er flyvestationens seniorklub, hvor de restaurerer en 

jetjager. Vi skal også se flyvestationens museum. Vi drikker kaffe og spiser 

kage der. Pris for turen 100 kr. 

Sommerferie. 
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Rosenvang Lokalcenter     Margit Rasmussen 

Centerbestyrelsens  

formiddagshygge 

Vi mødes kl. 9.30 til kaffe og et ½ rund-

stykke m/ ost . Derefter er der foredrag, 

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 par-

kerer 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 

4. december havde vi besøg af Thorkild Sørensen som fortalt og viste bille-

der fra ”Naturoplevelser i USA`s Wilde West” Det var en rigtig god formid-

dag. 

Den 8. januar var der generalforsamling. Marie Stenger sluttede i bestyrel-

sen, hvor Marie har virket i rigtig mange år - godt gået.  Anne Marie Ras-

mussen sluttede efter 4 år. Bestyrelsen ser således ud: Formand: Margit 

Rasmussen. Kasserer: Ove Christiansen. Næstformand og sekretær: Kirsten 

Hansen. Bestyrelsesmedlemmer: Karin Karstensen og Anne Raun. Supple-

anter: Birgitte Griepentrog og Bodil Lindberg.   

Den 12. februar havde vi en god historisk formiddag med Peter Jacobsen ” 

Fra Kong Vermund til Christian X Svenne fortalte om Afstemningsdagen den 

10. februar 1920 her i Fjelstrup Sogn. Det var en rigtig god og spændende 

formiddagshygge. 
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Program 

Onsdag, den 11. marts kl. 9,30: Kirsten Madsen:  

Middelfart fortæller om sine oplevelser” Fra københavner tøs til bondekone”  

 

Onsdag, den 22. april kl. 9.30: Anne Marie Bohsen:  

journalist, rejsearrangør fortæller og viser billeder om - at opleve og lære 

ude i den store verden. I vid udstrækning er vi privat indkvarteret. Tag med 

til Syd Afrika og Albanien.   

  

Onsdag, den 3. juni kl. 19.00: Sommer koncert:   

”De Musikalske Venner” byder på et varieret program med sange og musi-

kalske indslag af de 5 musikanter, og der vil også være fællessang.                               

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

Kaffe og vand kan købes. Fordi Vejret er så ustadig prøver vi med en inden-

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

midt imellem. Kaffe og vand kan købes. 

Fra kl. 18 – 19 tilmelding og betaling til udflugten den 12. august 
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Fjelstrup Spejderne              Jeanette Lenger 

Spejdernes julesalg 

Vi kom godt igennem vores travle juleperiode, som 

blandt andet stod på at lave juledekorationer, småkager, 

marmelade og en masse andet godt til vores årlige jule 

spejdersalg. Igen i år var det en stor succes og vi vil ger-

ne takke alle der kom for at hjælpe med arbejdet og sal-

get heraf. Og tak til alle der havde lyst til at støtte spej-

dernes julesalg. 

 

…. og så blev julemanden vækket 

Spejderne var med til at vække julemanden på Fjelstrup brandstation. Vi 

havde mange fine gevinster i vores tombola, og lodderne var hurtigt solgte. 

Vi takker mange gange for opbakningen.  

 

Generalforsamling 

Traditionen tro holder vi generalfor-

samling den 19-02-20, alle er vel-

komne og skulle du have lyst til at 

være medlem i vores bestyrelse er 

du meget velkommen. Vi har altid 

plads til en mere. Generalforsamling 

starter kl.17.30 i Fjelstrup skoles 

køkken.  

 

 

Fastelavn 

Spejderne fejrer fastelavn, mens de 

voksne holder møde. Der skal slås 

katten af tønden og kåres en katte-

konge og kattedronning. Og mon 

der ikke ligger en overraskelse inde 

i tønden også. Vi glæder os til at se 

alle, der har lyst til at deltage.  
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Sillerup Mølle          Willy Freese 

Kære Mølle Venner 

Bestyrelsen ønsker godt nytår og TAK til alle, som 

i 2019 støttede det store arbejde omkring Sillerup 

Mølles bevarelse. Sillerup Mølle er en flot succes, 

og besøgstallet og interessen fra børnehaver, sko-

ler, foreninger, plejehjem og turister er stor. Derfor har vi, aktive Mølle Ven-

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

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

ne og kværnene, hjælpe med at vedligeholde vores mur og træværk, hjæl-

pe med billetsalg og servering ved vores arrangementer, tænde op og bage 

i vores sten ovn.  

 

Planlagte tiltag 

Møllehusets tag er udtjent og begynder at være utæt. Vi vil gerne føre taget 

og skorstenspiben tilbage til år 1859 med paptag. Derfor vil der blive søgt 

fonde om 2. millioner til en total renovering af møllehuset.  

Slots og Kulturstyrelsen har i december 2019 bevilliget de første kr. 

140.000. Nyt tag vil koste ca. kr. 600.000.  Der er kalket, malet og mur-

værk er rengjort for alger og klinet med hydraulisk pudsmørtel. Det er sta-

dig muligt at få møllehuset udlejet over vores hjemmeside og mund til 

mund omtale. Møllehuset kan ses ved vores arrangementer og kan bookes 

ved kontakt til Willy. Se også billeder på vores hjemmeside 

www.sillerupmoelle.dk. 

 

160-års fødselsdagen 

Den 1.oktober 2019 fejrede vi 160- års fødselsdag for Sillerup Mølle, hvor 

30 mennesker var mødt op.  

2019 har været et flot år for besøgende og afholdte arrangementer.  

Fantastisk klaret, Mølle Venner! Vi har grund til at være glade og stolte over 

denne imponerende indsats for at bevare og videreudvikle vores fælles kul-

turarv Sillerup Mølle. TAK til alle, der støtter og hjælper os, uden Mølle Ven-

ner går det ikke! 
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I det kommende år 2020 har Møllen følgende arrangementer:  

Aktiv medlemsmøde:  

Mandag  d   9. marts  kl.19.00 på Sillerup Mølle med kaffebord 

Generalforsamling:    

Onsdag   d. 13. maj    kl. 19.30 på møllen. Sillerup Mølles Venner                                         

Dansk Mølledag:          

Søndag   d. 21. juni   kl. 10.00  til 16.00 på møllen. Fælles spisning for akti-

ve 

Turistdage tirsdage:      

Tirsdag  d.  30. juni, 7. juli, 14. juli, 21. juli  kl.10.00 til 13.00 med rundvis-

ning,  brødbagning for børn/ voksne og kaffebord   

Høstmølledag:              

Søndag  d. 6. september kl.10.00 til 16.00 på møllen. Fælles spisning for 

aktive 

Julebagedag: 

Søndag  d. 6. december kl. 13.00 til 16.00 på møllen. 

Møllen er åben:             

Søndage fra d.7. juni til og med d. 30. august  kl. 13.00 -16.00 eller efter 

aftale   med Willy Freese tlf. 20445374 eller Lorentz Refsgaard 

tlf. 21 26 11 34. 

    

Kontingent:  

Minimum 50 kr. betalt kontingent giver gratis adgang til møllen.  

Frøs Herreds S. Kontonummer:  9737- 8845629146 

Kontakt kasserer Hans Aage From på  

mail sillerupmoelle@gmail.com  eller mobil: 2396 9153      

Bliv aktiv medlem i vores møllelaug ring til Willy Freese tlf. 2044 5374,  

e-mail: wfreese57@gmail.com 
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Gymnastik                  Tina König  

  
 

Generalforsamling 

Fjelstrup Gymnastik har her i det nye år, afholdt generalforsamling sammen 

med fodbold og 24/7. I selve bestyrelsen er der skiftet lidt ud Joan har valgt 

at træde ud, Vi takker for din indsats!  

Mona Kilbom er trådt ind – velkommen til, vi glæder os til samarbejdet.  

Med forårets snarlige komme nærmer slutningen sig også på gymnastiksæ-

sonen og det betyder at det er ved at være tid til vores årlige opvisninger.  

 

Forårsopvisning i Haderslev 

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

Fjelstrup Mix består af Krudtugler 3- 4 år, Fjolletrolde 5-6 år, Micromix 1.-3 

kl og Powermix .  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, det foregår:  Søndag d. 

8. marts i Haderslev Idrætscenter 
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Lokalhistorisk Arkiv                Doddy Møller Bach 

Opvisning i Fjelstrup   

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

der kommer besøg af et par gæstehold. Der vil være mulighed for at købe 

lidt let mad og drikke i kiosken under opvisningen og efterfølgende er der 

kaffebord i forsamlingshuset. Det hele foregår:                

Lørdag d. 14. marts kl. 11 i Fjelstrup Hallen 

 

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

stemning til gymnastik opvisning 2020! 

 

Generalforsamling 

I Fjelstrup Lokalhistoriske arkiv/forening har vi af-

holdt generalforsamling den 28. januar på Rosen-

vang.  

Der var mødt 35 deltagere op til generalforsamlin-

gen. På valg var Else Jensen, Solveig Thomsen og 

Niels Dixen. Else Jensen var den eneste, som ønske-

de genvalg. I stedet for Solveig Thomsen blev Randi Johansen valgt og i 

stedet for Niels Dixen blev Kirsten Hansen valgt. Som dirigent blev Hans 

Åge From valgt.  Generalforsamlingen forløb i god ro og orden.  

Som foredragsholder var Lei fra Fjelstrup Hallen indbudt til at fortælle om 

hallen, hvilke visioner der er og hvad der rør sig på dette område.  Desvær-

re var Lei forhindret, men vi fik glæde af at høre Jesper Gram, som kunne 

fortælle om de visioner og udfordringer man har. Som en lille krølle fra be-

søget af Jesper, kunne han fortælle, at han trods 20 års bosættelse i Fjel-

strup ikke vidste, at der var et velfungerende lokalhistorisk arkiv i Fjelstrup. 

Men det ved han så nu.. .. 

 

Dorthe Pedersen 

Arkivet vil i dag præsentere endnu en frivillig. Hun er en rigtig 

hjemmefødning, for det længste hun har været hjemmefra – er 

en tur til Haderslev. (Dog har hun været udenlands på div. feri-

er sydpå). Dorthe Pedersen, eller som mange kender Dorthe 
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elektriker er født i 1951. Dorthe er arkivets kasserer og tager imod gæster, 

som kommer med arkivalier (papirmaterialer, billeder, dagbøger mm) til 

arkivet. Indkomne materialer noteres så fyldestgørende som muligt på en 

indkomstseddel, så man senere kan registrere dem online på arkiv.dk. Dor-

the har i mange år tænkt på at arbejde som frivillig i arkivet, og er endnu 

under oplæring af kyndige folk i arkivet. Det er ikke hver mandag, Dorthe 

møder op i arkivet, for hun har stadig sit job som pædagogmedhjælper på 

et bofællesskab. Dorthe er ellers uddannet speditør v Robert Damkjær i ek-

sportafdelingen.  

Senere kom hun til DOFO/MDFOOD- nu Arla.  

Interessen for arkivarbejdet har altid været der, for som Dorthe siger: ”Jeg 

vil gerne være med til at bevare fortidens historie til vore efterkommere. 

Fjelstrup er spændende med mange gode historier, som ikke må blive 

glemt”.  Dorthe har altid værnet meget om lokalsamfundet. Hun har spillet 

meget håndbold, har trænet børn og unge og været i bestyrelsen i hånd-

boldafdelingen. Dorthe er nu aktiv i teaterafdelingen, hvor hun selv i sin tid 

har spillet og instrueret teaterstykker. Når man som Dorthe har trådt sine 

barnesko og voksenliv i Fjelstrup, får man stor indsigt i hvad der rør sig i 

lokalsamfundet.  

 

Hagedorns brev anno 1920 

Som det sikkert er gået op for 

de fleste, er det i år 100 år si-

den, Sønderjylland stemte sig 

hjem til Danmark. I den anled-

ning har arkivet modtaget kopi 

af et brev, som er skrevet til en 

ven i USA, i forbindelse med 

afstemningen i Fjelstrup. Bre-

vet tilhører Marie Hagedorn, som er barnebarn af brevskriveren.  

Brevet er skrevet af Jeppe Hagedorn født 1851 i Fjelstrup død 1929 Helle-

rup. Jeppe Hagedorn er søn af væver Thomas Clausen Hagedorn (1820-

1865). De boede Fjelstrup Nørrevej 30. Brevet er skrevet i villaen ”Rødsten” 

i Hellerup, som murermester Hagedorn (en fætter) byggede til Jeppe Hage-

dorn.  

Jeppe Hagedorn blev kaldt Jep. Han var det man kalder optant. I de mange 

år han var væk hjemmefra (52 år) måtte han liste sig ulovligt over grænsen 

de få gange, han besøgte sin mor. 

Marie Hagedorn fortæller, at man i familien har man et gammelt møbel fra 
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den tid i Fjelstrup, som er fyldt med hagl. .  - men det er en anden historie. 

Her kommer afskrift af det brev, Jep Hagedorn skrev i sin villa Rødsten i 

Hellerup:  

 

Rødsten d. 29.2.20 

Kære L. Henningsen og hustru! 

Det var en glæde af den anden verden at være 

med til at stemme 1.ste zone af Sønderjylland 

hjem til vort gamle Danmark. Da jeg skal holde 

diæt, fik jeg lov til at tage min kone med, skønt 

hun ikke er sønderjyde, men hun er god nok, og 

ingen vil have glædet sig mere over hvad der nu 

er sket, end hendes plejeforældre pastor Ingers-

lev, om de havde levet. I deres hjem i Boelsmark 

præstegård fik hun sine første ægte indtryk af 

fædrelandets kærlighed. Sammen med dem fik 

hun minderne fra 64, og dem har hun bevaret, 

og hun kunne derfor så godt som nogen sønder-

jyde tage det med i den store glæde. I kan derfor nok forstå, at det var en 

stor fryd for mig at have hende med til rejsekammerat. Jeg tvivler ikke om, 

at I via bladene har læst meget mere om denne store begivenhed end jeg 

kan fortælle; men det skal heller ikke være andet end om min egen person-

lige oplevelse fra min Fødeby. – efter i 52 år, ikke har haft lov til at rejse 

som fri man til mit barndomshjem, kom den dag endelig nærmere og nær-

mere til dette kunne ske. – Vi afrejste i god tid, tog bil fra Kolding til Christi-

ansfeld, og den dag vi rejste, var det første dag vi måtte føre dansk flag på 

bil over grænsen og ind i Sønderjylland. 

Der var rejst æresporte ind til Christiansfeld. Drengene jublede af glæde 

ved at se Dannebrog. – Når jeg tidligere engang imellem var kommen den 

vej, måtte jeg luske afsted og var altid bange for at en eller anden skulde 

melde mig, og så havde der jo, i al fald i mine unge år været 4 år i tysk mi-

litærtjeneste.  

Nu på mine gamle dage ved man ikke, hvor længe de vilde have holdt mig i 

tugthuset. Men nu var frihedsdagen kommen, og en lille historie kan illu-

strere at jeg følte mig som fri mand. 

Vi skulde med tog fra Christiansfeld til Fjelstrup, hvor jeg er født og hvor jeg 

skulle stemme. I stedet for som tidligere at gå langt uden om alt hvad der 

tyder af tysk, gik jeg lige hen til en banebetjent, hilste på ham og bad ham 

om at gøre mig en tjeneste, nemlig at holde ved Mathias Johansens gård, 

Jep Hagedorn 
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der lå lidt uden for Fjelstrup by, for der skulde jeg af. Ja, det måtte de jo 

ikke gøre, men da vi havde vekslet få ord sagde han: Vi skal nok holde, og 

det gjorde de også.- Det var nu ikke sket før, sagde de derhjemme, men 

jeg lagde dem på sinde, at nu var det os, der skulle til at råde. Kort sagt, 

jeg var lidt vigtig og følte mig i hvert fald fri.  

På afstemningsdagen mødte vi kl. 8 inde i haven, hejste Dannebrog og vi 

sang ”hild dig vor fane”. Midt på dagen var vi til afstemning, og om aftenen 

mødte hele byens befolkning i forsamlingshuset til fest. -  Der var ingen ind-

budte talere; for hver by måtte klare for sig selv. Fjelstrup havde ingen offi-

cielle talere. Men der blev talt og sunget, og der blev en fest, som jeg aldrig 

har kendt mage til, og det fordi alle var opfyldt af en stor fælles glæde, og 

der blev ikke lagt skjul på denne glæde  og sangen kunne ikke holde op – 

for at det rigtig kunde slås fast, at, vort gamle Danmark skal bestå, så læn-

ge bøgen spejler sin top i bølgen blå, måtte vi synge ”Der er et yndigt land” 

mange gange. –  

Samme dag var der gudstjeneste i kirken, hvor en af byens børn, der er 

provst i Sindal prædikede. Kirken var fyldt til sidste plads, og den lille kirke-

klokke havde holdt os sammen – den store var smeltet om til kugler – Der 

var en sang i kirken som det kunne have været i Vartov kirke. Under afsyn-

gelsen af ”Dejlig er jorden” gik skolebørnene op til alteret og hentede kran-

se, der var hængt rundt ved knæfaldet og bar de ud og lagde dem på de 

faldnes grave, som var begravet der. – Der var i alt 17 fra sognet der, som 

var faldne i krigen. 

Et lille Dannebrogsflag, der tilhørte kirken, var gemt i en bondegård siden 

64, det var nu atter kommet frem og var hængt op i kirken. Dagen før af-

stemningen var i Haderslev og modtog de hjemmevendte stemmeberettige-

de sønderjyder fra Fyn. Det var med jubel de blev modtaget og skønt flaget 

først skulle vises selve stemmedagen, var der mange, der ikke kunne lade 

være med at vise det fra altanerne – der var hurra sang og musik og vinken 

og fryd over dagen der skulle komme. – Der blev holdt mange møder i hele 

Nordslesvig, og mange gode plakater var hængt op som agitations midler 

som f.eks. ”De bød os trællens trange kår, de bød os krigens sult og sår – 

1864-1918- med harmfuldt sind vi sletter ud, de trange åringskår og bud”. 

”de troede at hjertebånd kan briste, de troede vi glemme kan vor ret” og 

lign.- 

Den 14. marts hejser vi flaget igen og håber på en god afgørelse, det kan 

ikke blive mer et så frejdigt mod som ved afstemningen i 1.ste zone, thi der 

vidste vi resultatet i forvejen, og det blev som vi havde tænkt os det. – Der 

er jo desværre mange tyskere i 2.den zone; men vi må håbe det bedste må 

ske for vort gamle Danmark.  
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Når så festdagene og kampdagene er forbi – så kommer den jævne arbejds-

dag, og den vil ikke komme til at forløbe uden kamp, hverken i økonomisk 

henseende eller,- national.  

Tyskeren er hadefuld og kan ikke glemme, den uret som han mener der er 

begået imod ham, og så vil han først og fremmest lade det gå ud over os, - 

hvor gærdet lavest – mulig kan han fatte et andet sind, gå i sig selv, ydmy-

ge sig og få bugt med sit hovmod. For bliver det ikke godt i Tyskland, og før 

bliver han ikke os nogen god nabo.  

Nu har vi da fået at vide, hvem det er der har begået mordet på vores svi-

gersøn. Det har været en streng tid for vores stakkels Bodil, og ingenlunde 

let heller for os.- Tiderne har været onde. For de få der er meget godt stillet 

i økonomisk henseende er der en frygt til stede for at de skal miste al deres 

jordiske herlighed. For de mange der kun har dagen og vejen, en frygt og 

kamp for at få det til at gå rundt.  Hos alle et begær efter at se sig sikret, 

som vel ingen sinde før. Ud af hele dette 5 års ragnarok, må vi trods alt, 

håbe på en bedre tid for vore børns og efterslægtens skyld.- 

Om vi gamle kunne sidde her sammen en hyggelig stund og drøfte sagerne, 

det ville være herligt.  

De kærligste hilsner fra os også til de unge.  

Eders hengivne ven    

Jep Hagedorn.  

 

Dannebrogsflag – en mangelvare! 

Arkivet er kommet i besiddelse af endnu en genforenings-

historie.  

Rasmus Peter Juhl fra Sillerup husker noget fra sin skoletid 

på Fjelstrup Skole.  

Peter husker, at Overlærer Clausen samlede alle børnene 

på biblioteket, fordi han havde noget vigtigt at fortælle. Det 

var overlærer Clausen magtpåliggende at videreformidle 

den spænding, der var omkring afstemningstidspunktet 

1920. 

Clausen havde en stor spolebåndoptager med et interview fra en ældre 

mand, som var journalist nord for grænsen. Denne journalist fortalte en fan-

tastisk historie om nogle danskere nord for grænsen, som ville støtte søn-

derjyderne, som skulle til at stemme for eller imod sammenslutningen med 

Danmark.  
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En af de mange ting man ikke kunne få i Sønderjylland, var bl.a. et Danne-

brogsflag. Tyskerne havde forbudt sønderjyderne at flage med Dannebrog. 

Som følge deraf, var det umuligt at købe et Dannebrogsflag i Sønderjylland. 

En danske gruppe, som befandt sig nord for grænsen, ville hjælpe sønderjy-

derne med at smugle Dannebrog over grænsen – ind i Sønderjylland. Mæn-

dene skaffede en bil og fyldte den op med rigtig mange Dannebrogsflag. De 

gemte flagene så godt de kunne for gendarmerne. Hvordan de gemte flage-

ne og om de blev smuglet i hulrum/kasser mv. husker han ikke. Men med 

så mange flag som muligt godt gemt i bilen, drog mændene over grænsen 

en sen hverdags-aftenstund. Om aftenen var der nemlig ikke så mange vag-

ter på posterne ved grænseovergangen. Det var en tur med mange forhin-

dringer, da bilen var i dårlig stand og gik i stå flere gange undervejs. Det 

var heller ikke særlig sjovt at køre, fordi lyset på bilen var meget dårligt på 

det tidspunkt.  

Uheldigvis blev bilen stoppet af vagten på grænseovergangen. Smuglerne 

sad med hjertet helt oppe i halsen og håbede på det bedste. Vagterne var 

meget interesseret i bilen, fordi en bil på det tidspunkt var noget af en sjæl-

denhed. Heldigvis slap bilen med smuglergodset igennem nåleøjet og kunne 

fortsætte sydpå. Flagene blev afleveret til grupper i henholdsvis Haderslev 

og Christiansfeld, så de herefter kunne fordeles rundt til div. afstemnings-

steder i området. På den måde blev der flaget med Dannebrog i hele den 

nordøstlige del af Sønderjylland ved afstemningsstederne.  
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Fjelstrup Skole                              Lisbeth H. Malmvig 

Indskrivningsmøde 

I januar blev der holdt indskrivningsmøde 

for kommende 0. klasses elever på skolen. 

Vi er sikkert mange, der husker det som 

en helt særlig begivenhed, da vi selv skul-

le skrives op til skolen. Nu om dage fore-

går indskrivningen digitalt, så det er der 

ikke noget særligt ved. Derfor inviterer vi hvert år til et indskrivningsmøde, 

hvor de nye elever og forældre kan møde hinanden, lege sammen, og være 

med til at lave et diplom, som en slags kontrakt på, at de skal starte i sko-

len til august. Det er børnenes aften, og danner startskuddet til en række 

indsatser, der hjælper børnene til at få en god og tryg skolestart. I foråret 

arrangeres der bl.a. besøg i børnehaveklassen og SFO. 

Skolefest og skolekomedie 

Skolefesten er en tilbagevendende begivenhed i februar, således også i år. 

Torsdagen blev brugt til at gøre klar til fest. Festen er meget traditionsbun-

den, og klasserne forbereder boder, der dækkes borde, pyntes op og pop-

cornmaskinen og røgmaskinerne prøves flittigt af. Så flittigt, at skolens røg-

alarm i år blev aktiveret indtil flere gange. 5F spillede i år komedien 

”Skotteøen”, som vi alle morede os over.  

Skolefesten er indbegrebet af fællesskab, og en dag som vi alle holder me-

get af. Men at festen år efter år bliver en succes kan kun lade sig gøre på 

grund af den store opbakning, som vi møder hvert år. Opbakning i form af 

højt fremmøde, levering af flotte lagkager, udlån af diskoteksudstyr, hjælp 

til kostumer og alle familier som medbringer mad til tag-selv-bordet og 
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småpenge til alle boderne. TAK for den store opbakning. Overskuddet fra 

festen går hvert år til indkøb/oplevelser til gavn for eleverne. 

Genforeningen 

2020 står i genforeningens tegn, og det vil på flere måder blive markeret på 

skolen. Vi anser det som en vigtig begivenhed i Danmarks historie, som vi 

gerne vil inddrage eleverne i. I februar  var 3. og 4. klasse inviteret på Har-

monien sammen med flere andre skoler for at høre Sigurd Barrett fortælle 

om Genforeningen på en musikalsk måde. En god oplevelse.  

 

Dronningens 80-års fødselsdag 

I 2020 bliver Dronning Margrethe 80 år. I den forbindelse er vores elever i 

3. klasse blevet inviteret til at deltage i en konkurrence, hvor man skal lave 

et billede, hvor Dronningen og Haderslevs Byvåben er afbilledet. Det bedste 

billede på vores skole sendes til udstilling på Rådhuset, hvor en vinder fra 

Haderslev Kommune kåres. Den heldige vinder får mulighed for at tage med 

til København og overrække maleriet som gave til Dronningen. Det kunne 

være spændende på den måde at sætte Fjelstrup på landkortet.  

Lærerne må også i skole… 

Lærerne er i gang med at dygtiggøre sig på forskellige fronter. I fremtiden 

er der meget fokus på teknologiforståelse, kodning, programmering mm. Et 

par lærere har været på kursus i brug af forskellige teknologiske produkter, 

som Haderslev Kommune har investeret i. Materialerne udlånes til skolerne, 

og her findes bla. små robotter, som elever på alle klassetrin kan håndtere.  

Andre lærere er optagede af at dygtiggøre sig i KAMIBE. KAMIBE er opfun-

det af Lagoniskolen i et samarbejde med UCSyd, og har vundet DM i skole-

udvikling. KAMIBE betyder Karakterstyrke, Mindfulness og Bevægelse, og 

lærerne er så begejstrede for det, at de allerede har sat små skibe i søen i 

forhold til karakterstyrken ”Nysgerrighed”. 
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Nødbehandlerbilens Støttegruppe Marie Jessen 
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Fjelstrup Børnehus             Morten Lyck 

Ny leder i Fjelstrup Børnehus 

Jeg startede min pædagogiske karriere på 

en døgninstitution for akut anbragte nær 

Silkeborg. Her gik det op for mig, hvor 

stort et udviklingspotentiale der var ved at 

arbejde med de 0-6 årige og jeg søgte 

derfor nye udfordringer i en specialbørnehave i Århus. Efter nogle år ville 

skæbnen, at vi skulle flytte til København, hvor jeg fik en stilling som res-

sourcepædagog. 2 børn senere var vi klar til at søge tilbage til de jyske 

rødder og jeg startede som ressourcepædagog i Børneunivers Nord i januar 

2019. 

 

Min ankomst i Fjelstrup 

Det var også her jeg første gang satte mine fødder i Fjelstrup Børnehus. 

Jeg fik en varm velkomst af både børn og personale, og har siden da nydt 

at komme i huset. Derfor faldt det mig helt naturligt at søge stillingen som 

daglig pædagogisk leder, da muligheden bød sig. 

For mig er Fjelstrup Børnehus et hus fyldt med muligheder og potentialer, 
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som jeg hver dag er taknemlig over at være en del af og som jeg glæder 

mig over at udvikle og udforske sammen med personalet, børnene og foræl-

drene.  

 

Glæder sig til fremtiden i Fjelstrup 

Privat er jeg gift med Søren og sammen har vi to drenge på 4 og 1 år. Vi 

startede livet sammen i Århus, hvorefter turen gik til København, og nu er 

vi så landet i Kolding, hvor vi er ved at bygge hus. Oprindelig stammer jeg 

fra Agerskov og er selv vokset op derude på landet, hvor kragerne vender 

og grisene går med nummerplader. 

 

 I 6 måneder har jeg nu dagligt indåndet den Fjelstrupske landluft sammen 

med byens børn.  

Jeg glæder mig over at være en del af Fjelstrup Børnehus og er spændt på 

hvad fremtiden for Fjelstrup bringer.  

 

De bedste hilsner 

Charlotte Elneff Frølund 

Daglig Pædagogisk Leder Børneunivers Nord afd. Fjelstrup 

92436094 
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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. 2020 

Bladet udkommer:       1. juni. 2020  
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