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Leder                Svend Christensen 

 

 

”Du danske sommer jeg elsker dig, 

skønt du så ofte har sveget mig..” 

 

I skrivende stund, her midt i august, har vi haft næsten 3 uger med fanta-

stisk solskinsvejr, men de som havde ferie i juli, mener nok at sommerens 

sol og varme var begrænset. 

Sådan er sommeren jo ofte i vort smukke land. 

Lige nu synes tingene næsten at være tilbage til normal-tilstand; -

bønderne høster på livet løs, børnene er igen startet i skole og børnehave, 

og de fleste er tilbage på arbejde igen. Ligeledes er det også en fornøjelse 

at se, at vore mange foreninger, råd og værn er klar med stort set fuldt 

program frem til jul. 

 

Tak for alle jeres indlæg! 

 

Heldigvis synes vort lokalområde ikke at blevet så hårdt ramt af Corona-

krisen, -mig bekendt har ingen her i området været alvorligt syge af denne 

ubehagelige virus, og forhåbentlig kommer vi også godt igennem en even-

tuel 2. bølge.  

 

Aktiviteter hen over efteråret. 

September starter med høstmølledag på Sillerup Mølle, søndag den 6. sep-

tember, og begyndelsen af september er også tiden hvor mange indendørs 

sportsaktiviteter starter i hallen og på skolen. 24/7 er som sædvanlig alde-

les kreativ, og har flere nye ting på programmet – og ikke mindst tilbyder 

de abonnement i motionscenteret til halv pris! Yoga og dans starter også 

op igen, ligesom skat-klubben finder kortspillet frem igen. Center Rosen-

vang og Mandagsklubben har ligget stille helt fra starten af marts, men nu 

annoncerer de igen fuldt program. Lokalhistorisk Arkiv har faktisk været i 

gang siden maj, så her har man stort set hele tiden holdt kadencen. Spej-

derne starter også op igen og Line Gaj Nielsen har nu givet formands-

stafetten videre til Lykke Nadine Jensen. Nødbehandlerbilen har desværre 

valgt at droppe de traditionelle fællesspisninger hen over efteråret, men 
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forhåbentlig kommer der gang i dette igen efter jul.  

Sidst, men ikke mindst, så får vi besøg af Det Lille Teater fra Gråsten, som 

den 18. november opfører det teaterstykke, som blev aflyst i foråret. 

Mange har allerede spurgt om Fjelstrup Nytårskoncert bliver aflyst. Jeg ved 

at orkesteret er gået i gang med at øve, og alle os i fra Nytårskoncertholdet 

håber naturligvis, at det vil være muligt til den tid, men vi må naturligvis 

afvente og se hvad der sker. 

Ny købmand i byen 

Stor tak til den handlekraftige gruppe, der snarrådigt tog affære da Helle 

besluttede at skifte købmandslivet ud med Anslet Campingplads. Det var lidt 

af en bedrift, at det lykkedes gruppen at få organiseret det hele på så kort 

tid. Og tak til de mange, der var villige til at trække penge op af pungen. 

Man er dog ikke kommet sovende til succesen, -både de ansatte, bestyrel-

sen og frivillige har langt rigtig mange kræfter i projektet. Det er blevet en 

rigtig nydelig butik, som kræfterne bag kan være stolte af. 

Lokalrådet 

Rådet har afholdt det første møde efter sommerferien, og 14 personer fra 

vore mange foreninger var mødt op.   

Ny i æ by: Inden Coronaen overrumplede os, var der sat gang i et nyt til-

tag, som vi har valgt at kalde ”Ny i æ by”, -et forsøg på at få sagt pænt vel-

kommen til tilflyttere og invitere dem til at deltage i nogle af lokalområdet 

mange aktiviteter og fællesskaber. Doddy Møller Bach er tovholder på dette 

projekt. 

Borgerbudgettering: Foregår lige nu og er anderledes end de foregående 

år, pga. Corona. Alle kan fremsætte forslag og det samlede lokalråd stem-

mer den 31. 8. om hvilket forslag der skal gennemføres. 

Kystprojektet: Peter Kock Hansen, der er tovholder på dette projekt, for-

tæller at den mobile sauna er bestilt og at der samarbejdes med den kom-

munale forvaltning om at opnå diverse tilladelser, både hvad angår etable-

ring af ”Æ Sinne Sti” og opførsel af et shelter. Kystdirektoratet er ikke lige 

til at bide skeer med og der er en masse bureaukrati involveret i dette pro-

jekt. 

Halprojektet: Luften gik lidt at ballonen da de kommunale budgetproble-

mer betød at projektet blev udskudt med 1 år, men halbestyrelsen er nu 

igen i gang med forhandling med Lokale- og Anlægsfonden for at få den 

sidste finansiering på plads. Siden sidst har Søren Lei valgt at forlade for-

mandsposten og ny formand for Hallen og Forsamlingshuset er nu Uffe Jen-
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sen.  

Herfra skal lyde stor tak til Søren for hans store indsats gennem mange år, 

-og jeg selv siger tak for et ualmindeligt godt samarbejde. 

Fjelstrup Børnecenter: Udviklingen i dette projekt har faktisk accelereret 

under Corona-krisen, og meget peger i retning af at vi kommet rigtig godt 

fra start. Meget afhænger naturligvis af byrådets budgetforhandlinger i sep-

tember-oktober, så umiddelbart afventer vi, og ser hvad der sker til den tid. 

Byggegrunde: Dette projekt har været længe undervejs, og der er lagt 

mange kræfter i at få lov til såkaldt huludfyldning iht. landzoneloven. Men 

også på dette punkt synes der at være lys for enden af tunnellen. Foreløbigt 

er der givet tilladelse til udstykning af 2 byggegrunde, og arbejdsgruppen 

skal nu i gang med finde ud af hvordan sagen gribes an herfra. 

Helhedsplanens strategiske prioriteringer:  

Som nogle måske erindrer, så udarbejdede lokalrådet for snart 3 år siden 

en såkaldt helheds- og udviklingsplan med 3 overordnede, strategiske prio-

riteringer: 

1. Skole og institutioner: Styrkelse, fremtidssikring og nytænkning af vor 

skole og institutioner via integration til et Fremtidens Landsby Børnecenter. 

2. Tidssvarende kultur- og fritidsfaciliteter: Nutidige rammer for et rigt 

og mangfoldigt foreningsliv, hvor et nyt Fjelstrup Kultur- & Idrætscenter er 

lokalområdet dynamo og omdrejningspunkt og landsbyens dagligstue. 

3. Landzone byggegrunde: Etablere attraktive byggegrunde ved anven-

delse af landzonelovens muligheder, -i forskellige størrelser og i et prisni-

veau, der er ca. halvdelen af kommunale byggegrunde. 

Ting ta’r tid.  

Vedholdenhed og tålmodighed er en forudsætning for at det ting lykkes,  

men lige nu er vi faktisk temmelig tæt på at på at få tingene til at lyk-

kes…………. 

 

Med denne opdatering fra Lokalrådet, overlader jeg det til dig at læse om 

alle de mange andre ting som vort dejlige lokalområde har gang i.  

 

God læselyst  

 

Svenne 
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Fjelstrup Børnehus                           Charlotte Elneff Frølund 

Et lille mini eventyr fra Fjelstrup Børnehus.  

Læs det gerne sammen med børnehave bar-

net og få en lille snak om tiden med Corona. 

 

 

Der var engang 

Der var engang et Børnehus i Fjelstrup. Her måtte alle børn lege med hinan-

den og de måtte helt selv bestemme hvor de ville lege og hvad de ville lege 

med. Kun på særlige tidspunkter var det bestemt hvor børnene skulle være, 

hvad de skulle lave og med hvem.  

 

….men så kom Corona 

Men så en dag kom Corona og alle børn blev sendt hjem til deres mor og 

far. I mange dage skulle børn og voksne blive hjemme, så vi kunne passe 

på hinanden. De voksne skulle arbejde hjemmefra med læreplaner og TOPI 

vurderinger og måtte kun tale sammen i telefon. Børnene måtte lege med 

deres søskende og måske 1 eller 2 af sine bedste venner. Alle savnede 

hverdagen i børnehaven med leg og venner. 

….endelig kunne vi komme i børnehave igen 

Endelig kom dagen, hvor Statsministeren besluttede at vi nu gerne måtte 

komme i børnehave igen. Det var en glædens dag! Men nu fik de travlt i 

børnehaven, for nu skulle der gøres klar til den store genåbning. Statsmini-

steren havde nemlig bestemt at børnene kun måtte lege med det legetøj 

som kunne vaskes og at børnene kun måtte lege i små grupper. Statsmini-

steren havde også bestemt at både børn og voksne skulle vaske hænder – 

mange gange om dagen! Børnene begyndte derfor at øve sig i at vaske 

hænder, så de var helt klar til den store genåbning.  

…og så kom genåbningsdagen 

Da genåbningsdagen kom var alle spændte. Spændte på om vi nu kunne 

huske, hvordan alle de nye regler var med håndvask og hygiejne, hvem 

man måtte lege med og hvor man måtte lege, hvordan man skulle afleveres 

og afhentes, der var så meget at holde styr på. Heldigvis hjalp alle hinanden 

med at øve sig i alle de nye regler og selvom der ret ofte kom nye regler 

blev børn og voksne ved med at hjælpe hinanden. Det var altafgørende for 

genåbningen.  
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…..og sommerferien, og så vendte alle igen tilbage til børnehaven 

Så blev det sommer i Fjelstrup Børnehus og både børn og voksne holdt en 

velfortjent ferie ovenpå et anderledes forår. Da ferien var slut og alle vendte 

tilbage til børnehaven var der stadig en masse regler og børnene skulle fort-

sat være delt op i to grupper. Dog havde Statsministeren besluttet, at hvis 

de voksne havde en rigtig god grund til at nogle børn skulle være sammen, 

så kunne de godt få lov til det – de skulle bare huske at spritte af, vaske 

hænder og være opmærksomme på sygdomssymptomer. 

 

……..og sådan lever de i Fjelstrup Børnehus i en hverdag med Corona. 
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Dans for voksne                         Brian Christensen 

Start på dansesæsonen i Fjelstrup  

  

Hvor:  

Fjelstrup Forsamlingshus,  

Stadion Alle 4, Fjelstrup 

 

Hvornår:   Onsdag 16. september 2020 

Nybegyndere:   kl. 19.00 - 19.45 

Øvede:                kl. 20.00 - 20.45 

Hvem:                 For alle over 18 år   

 

Vores instruktør vil undervise i et bredt udsnit af danse.  

Bl.a. jive, cha-cha-cha, rumba, engelsk vals, quickstep, wienervals og me-

get mere. 

                                     

Det arrangeres af 24/7 Fjelstrup, men medlemskab er ikke nødvendigt. 

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:  

Brian Christensen på tlf. 25 70 93 13. 

 

Vi glæder os til at se jer. 
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FIF       

Fodbold                       Anne Bylling Hansen 

Skønt forår – men desværre ingen fodbold 

Foråret har virkelig været skøn – dejligt vejr med en masse sol-

skin. Rigtig gode betingelser for en god gang fodboldtræning og 

kampe. Desværre har der ikke været hverken træning eller kampe i dette 

forår pga. Covid-19. Det har virkelig været underligt. Vi har savnet legen 

og hyggen omkring fodbold. 

DGI Fodboldskole 2020 i Fjelstrup i uge 32 

 

Men nu kan vi komme i gang igen – med forholdsregler 

Men heldigvis har regeringen åbnet op for breddeidrætten og dermed også 

fodbold. Der er mange regler og forbehold vi skal tage os af. Der er kom-

met retningslinjer fra DBU, som vi skal finde ud af at tilpasse os. Der skal 

være afstand på banerne. Boldene skal vaskes efter træning. Ingen ho-

vedstød osv.  

Det har været skøn at få børnene tilbage på banerne. Både spillere og 

trænere har været glade for at komme i gang igen. Det har været skønt 

at se.  

Fodboldskole i Fjelstrup 

Vi har i uge 32 endnu en gang lagt græs til DGI’s fod-

bold skole. 

Der var 20 børn i gang i hele ugen. Denne gang var der 

flest piger på skolen. 

DGI valgte at sende to kvindelige trænere. 

Personligt synes jeg, det gav god mening, også fordi der 

er stor fokus på at få piger på fodboldbanerne. 

Ugen gik rigtig godt, og der var gode tilbagemeldinger. 

De var også meget heldige med vejret. 
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                                 Peter Kock Hansen 

 

Efterårssæsonen starter op nu 

Nu starter efterårs sæsonen op. Der er træning på banerne næsten hele 

ugen. Der er stadig Covid-19 restriktioner, men heldigvis mere lempelige. 

Turneringen skal også i gang. Det kan da kun blive godt   

 

Vi mangler bestyrelsesmedlemmer – hjælp os! 

Ved generalforsamlingen blev der ikke valgt nye medlemmer til bestyrelsen. 

Det betyder, at der pt. kun er Bjarne (kasserer) og mig i bestyrelsen. Vi 

skulle rigtig gerne have 2 mere i bestyrelsen. Jeg håber, der er forældre der 

kunne tænke sig at blive en del af bestyrelsen. I sidste ende kan det bety-

de, at vi er nødt til at lukke fodboldafdelingen ned hvis vi ikke finder flere 

bestyrelsesmedlemmer 

. Jeg er stadig en del af bestyrelsen, på trods af at min søn ikke har lyst til 

fodbold for tiden. Jeg synes bare det vigtigt, at tilbuddet om fodbold består i 

Fjelstrup.  

Så har du samme interesse i at bevare fodbold i Fjelstrup, så kontakt mig.  

Har du spørgsmål til bestyrelsesarbejdet, er du også velkommen til 

at kontakte mig – 

Anne Bylling Hansen  tlf. 24250949. 
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Rosenvang Lokalcenter     Margit Rasmussen 

Centerbestyrelsens  Formiddagshygge 

Vi mødes kl. 9,30 til kaffe og et ½ bolle m/ ost . 

Derefter er der foredrag, video eller underhold-

ning.  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 rundstyk-

ke  m/ost og foredrag til 20 kr. 
Tilmelding nødvendig til Margit tlf. 21 845177 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 Rosen-

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

må parkerer 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 

Den 12. februar, fejrede vi 100 året for afstemningen - da sønderjyderne 

stemte sig hjem til Danmark . Peter Jacobsen fortalte og viste billeder ” 

Fra Kong Vermud til Kong Christian den X”.  Svenne fortalte om afstem-

ningsdagen her i Fjelstrup/Anslet/Knud og Sillerup og vi sang sange, som 

hørte den tid til                                                                                      

Vi hørte også om ”De grænseløse sting” Trapholt havde inviteret til et pro-

jekt i anledningen af 100 året for genforeningen, hvor” Rosenvangs hånd-

arbejdsklub” har deltaget med broderier, som også var udstillet den dag. 

Det blev en meget dejlig formiddag.                  

Den 11. marts fik vi en fornøjelig formiddag med besøg af Kirsten Madsen 

fra Middelfart.  

Hendes emne var” Fra københavner tøs til bondekone”                             

Vi var meget taknemmelig over at Mette først, om aftenen erklærede ud-

gangsforbud.  

Det betød jo at vi måtte aflyse mødet i april med Journalist og rejsearran-

gør Anne Marie Bohsen.                                                                                       

Sommerkoncerten, den 3. juni blev også aflyst.                                                                     

Heldagsturen til Alrø og Horsens har vi også måtte aflyse  

mailto:margit.rasmussen@hotmail.dk
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EFTERÅRETS PROGRAM  (vi håber det kan gennemføres): 

Onsdag, den 23. september kl. 18: Fødselsdagsfest med middag, dessert 

og kaffe, underholdning og fortælling af Tanja og Willy Freese.  

Onsdag den 21. oktober, kl. 9,30: Formiddagshygge med Grethe Niel-

sen, direktør for social, arbejdsmarked og sundhed i Tønder kommune - 

barndom i Aller og boet i Fjelstrup, fortæller  ”Sønderjylland Grønland  - 

retur Sønderjylland ” 

Onsdag, den 18. november kl. 9,30: Formiddagshygge med Elin Fred-

sted Pro. Dr. Flensborg -  Født i Jels fortæller ”Sprogene i Slesvig –, den  en 

livsopgave”  Elin var sammen med Vagn i  Æ synnejysk forenings første be-

styrelse. Elin har været med til at lave et flot Arbejdshæfte Synnejysk – ”Æ 

åe o synnejysk”, hvor Vagns synderjyske H, C. Andersens eventyr, også er 

flettet ind.      

Onsdag, den 2. december Kl. 9,30:  Formiddagshygge. Thorkild Søren-

sen Haderslev, kommer med billeder og fortællingen ”Historien om en jule-

sang” en ny fortolkning af julesalmen ”STILLE NACHT” og vi hører sangen 

udført på forskellige sprog og instrumenter. Thorkild har altid nogle fantasti-

ske fortællinger og billeder. 
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Avnevig-Gruppen            Leif Thomsen 

Her er der ikke så forfærdeligt meget at berette, tiden gjorde sit til, at man-

ge ting måtte vente. Og sådan har det nok været overalt. 

Men vi fik da bænken sat op igen nede ved mindesmærkerne, og mens der 

var tørvejr nogle dage, fik bænken lige en gang lak. Nu hvor vejret er sta-

bilt, må vi se, om der kan blive til lidt mere lak. 

Skulle nogen komme forbi dernede, kunne man jo passende rykke lidt 

ukrudt op. Det er et punkt, der er forbigået, faktisk på grund af sygdom, 

har ikke noget med virus at gøre.  

I Avnevig Gruppen kunne vi godt bruge et par yngre ansigter, vi andre bli-

ver jo som alt andet ældre. Så er der en eller to historisk interesserede, så 

kom frem og ring 2145 0157.   

Husk, at vort mindesmærke er kendt i England, Scotland, Wales og New 

Zealand. 

Andy og Kayla Proskurniak, der besøgte Avnevig mindesmærket for et par år siden 

 

Her i forsommeren fik vi en dejlig mail fra Andy og Kayla Proskurniak i Ca-

nada. Andy er barnebarn til Harry Proskurniak, der overlevede flystyrtet 

15.2.1944, og han og hans unge kone besøgte os for nogle år siden, da de 

var på bryllupsrejse. Og nu har de to dejlige børn, og nok en er på vej, så 

man må sige, det går godt derovre i Manitoba. 
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Mandagsklubben                Annette Jacob  

Afholdes på Lokalcenteret Rosenvang hver mandag kl. 14. 

Mandagsklubben er en senior klub for alle +60-årige. 

 

Program 

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

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

vi julehygge og julefrokost. 

 

Priser 

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

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

 

Kontakt 

Formand Annette Jacob.        23 23 58 22 

Næstformand Ulla Lorensen 23 64 38 87 

 

BEMÆRK. På grund af for få pladser på parkeringspladsen ved Rosen-

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

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

Husk at respektere skiltene ved renovationen. 

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

EFTERÅRETS PROGRAM 

Grundet Corona er vi startet op, den 24. august, med generalforsamling. 

31. aug. kl. 14. Hygge -Tilmelding til busudflugt til Skrydstrup. Kaffe 5 

kr. (medbring selv kop og kage) 

 

 7. sept. kl. 14. Banko. 1 kort 10kr.- 6 kort 50kr.- gratis kaffe. 

(medbring selv kop og kage) 

 

Vi skal stadig tage hensyn til hinanden. Bliv hjemme hvis du er 

sløj. Spritte hænder af, ikke give hånd og holde afstand. 
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14. sept. kl 12,30. Busudflugt til Skrydstrup Flyvestation. 

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 100kr., som betales i bussen. 

 

21. sept. kl. 14. Foredrag. Billeder, fortælling og sang med Mette og 

Poul Nørup. 

I selskab med nogle af den jyske vestkysts kendte forfattere, bl.a. Jens Ro-

sendal, Hans Adolph Brorson, Kaj Munk, K.L. Aastrup og Thøger Larsen, be-

giver vi os på en cykletur langs den jyske vestkyst. Med udgangspunkt i 

Nationalpark Vadehavet, cykler vi ad den nationale cykelrute, der går fra 

Rudbøl til Skagen. I ord, billeder og sang ser vi naturens og kulturens 

mangfoldighed og oplever det unikke kystlandskab med marsk, klitter, klit-

plantager og byer, der bærer præg af havets og sandstormenes ødelæggen-

de kræfter. 

Kaffe og kage 20kr. 
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28. sept. kl. 14. Banko. 1 kort 10kr.-6 kort 50kr.- gratis kaffe. (medbring 

selv kop og kage) 

 

5. okt. kl.14. Foredrag med Peter Juhl om Vikingeskibe. 

I første del – Beskrivelse af fundene i Roskilde Fjord, ud for Skuldelev i be-

gyndelsen af 1960érne. Betydningen af disse fund for vores opfattelse af 

skibenes sejlegenskaber. Og om vikingemuseet i Roskilde m.m. I anden del 

efter kaffen - fortæller Peter Juhl historien om Freja Byrding. Et vikingeskib 

som ligger i Hejlsminde. Kaffe og kage 20kr. 

 

12. okt. kl. 14. Hygge. Kaffe 5kr. (medbring selv kop og kage) 

 

19. okt. kl. 14. Foredrag. ”Mit liv som finne-dreng” med Kaj Joel Pa-

lomäki Smidt. 

I perioden 1939 – 44, blev ca. 75.000 finske børn evakueret til skandinavi-

ske lande. Ca. 4.000 kom til Danmark. Nogle børn blev i Danmark, et af 

dem, Kaj Smidt. I 2012 udgav han bogen ”Købmandens finnedreng”. Kaj 

Smidt fortæller i sit foredrag, om de begivenheder, der satte sig uudsletteli-

ge spor i hans erindring, om sit arbejde i foreningen finnebørn og naturlig-

vis om sit liv i Danmark. Kaffe og kage 20kr. 

 

26. okt. kl.14. Banko. 1 kort 10kr.-6 kort 50kr.-gratis kaffe. (medbring 

selv kop og kage) 

 

 2. nov. kl. 14. Hygge. Tilmelding til virksomheds besøg- Lyksvad fiske-

farm i Ødis i egne biler. 

Kaffe 5kr. (medbring selv kop og kage) 

 

 9. nov. kl. 14. Underholdning med Citrondrengen. 

Citrondrengen kommer og spiller, synger og fortæller. Han har sanghæfter 

med. 

Kaffe og kage 20kr. 
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16.nov. kl.14. Virksomhedsbesøg på Lyksvad fiskefarm i Ødis. 

Vi kører i egne biler til Mogens Larsens – Lyksvad fiskefarm i Ødis. Derefter 

kører vi til Seggelund Cafeteria, hvor vi skal have vores kaffe. Pris for kaffe 

og kage 20kr. 

 

23. nov. kl.14. Julehygge med gløgg, æbleskiver og film. Tilmelding til 

julefrokost pris 100kr. 

Vi viser filmen ”Fløjtespilleren” med bl.a. Poul Richardt, Ib Schønberg og 

Peter Malberg. Handlingen foregår i et cirkus. Poul Richardt (Kurt) bliver 

samlet op af klovnen Peter Malberg (Lavs). Kurt har mistet hukommelsen i 

en togulykke i Tyskland. Efter mange forviklinger finder han ud af hvem han 

er. 

Kaffe, gløgg og æbleskiver 20kr. 

 

26. nov. TORSDAG kl.14. Julehygge og julesang i kirken med Su-

sanne vores præst. 

Derefter kaffe og honningkagedame på Rosenvang 20kr. 
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30. nov. kl.14. Julebanko. Der vil være mulighed for at vinde juledekora-

tioner eller penge. 

1kort 10kr.-6 kort 50kr.- gratis kaffe. (medbring selv kop og kage) 

 

 7. dec. kl. 12. Julefrokost med Amerikansk lotteri, gætterier og hyg-

ge. 

Pris 100kr.som betales ved tilmeldingen. 
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Fjelstrup Nødbehandlerbil                             Marie Jessen 
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FIF Fjelstrup Gymnastik        Line Gaj Nielsen  

Årets program for vinteren 2020-21 
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Lokalhistorisk Arkiv                Doddy Møller Bach 

Fjelstrup og omegns lokalhistoriske arkiv blev 

lige som alle andre ramt af nedlukningen pga. 

Corona. Det har været en mærkelig tid, hvor 

man pludselig ikke skulle noget som helst.  

Alle aktiviteter var med et enkelt pennestrøg 

væk, og vi kunne bare gå derhjemme og tris-

se rundt.  

Men efter en lang ”ferielukning” er vi atter 

gået i gang. God afstand – ingen håndtryk, 

selv om vi lige havde indført det som god 

skik, når vi mødtes.  Det bliver dejligt at komme i gang igen… 

Lokalhistorisk arkiv, som har til huse på Rosenvang, Avnøvej 7, 1.Sal, 

Fjelstrup, har åbent for publikum 1. mandag i måneden fra 10-12. Du har 

også mulighed for at aftale andet tidspunkt på tlf.: 30451272. Dog vil vi 

anbefale, at du – så længe Coronaen suser omkring os - ringer og aftaler 

med os, når du ønsker at besøge os.  

Du kan være med til at bevare Fjelstrup og omegns historie, ved at done-

re papir-arkivalier (dagbøger, pas, soldaterbøger, div. Breve, billeder og 

andre dokumenter) til arkivet. Måske kan vi være behjælpelige med op-

lysninger om noget, du lige netop ønsker at vide noget om fra Fjelstrup og 

omegn. Vi har bl.a. alle kirkebøger renskrevet, alle gadenavne med huse 

noteret og alle FIF-blade med gode artikler mm. Herudover har vi et hav 

af billeder, som bliver registret løbende.  

Her på siden offentliggør vi løbende spændende materialer, som vi har 

modtaget. Vi starter denne gang med at fortælle om én af de kendte per-

sonligheder fra Fjelstrup.  .. … 

 

Landsbyoriginal med stil - Martin Smej 

Lokalhistorisk arkiv har gravet en ny fortælling frem, som vi vil bringe ud-

snit af. Denne gang har vi valgt at bringe Martin Smej’s erindringer. Mar-

tin Smej var mærkeligt nok også døbt Schmidt, som på synnejysk udtales 

som Smej. Hans tid på denne jord var fra 1889-1976. Hans er født i Lee 

ved Bjerringbro. Som ung kom han til Fjelstrup, hvor han på et tidspunkt 

boede på et værelse på skolebakken, hvor der nu er graverfaciliteter. I 

den anden ende af huset boede Skønne Metha og Carl – men det er en 

anden historie.  

Der er flere på arkivet, som husker Martin Smej. Bl.a. husker Dorthe elek-

triker, at Martin kom hjemme hos hendes far og mor, hvor han bl.a sam-

lede tipskuponer og afleverede dem hos købmanden. Ofte fortalte Martin 
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Smej, at han lige havde været henne ved ”dyrekvælerens kone”, som Mar-

tin omtalte hende - efter tipskuponer. Martin fik ofte en guldbajer som be-

lønning for tipskupon-tjenesten. Den nød han i fulde drag. Han sad på bæn-

ken i køkkenet - lagde hovedet tilbage og gjorde et kæmpe synk - i én 

slurk, og flasken var tom. Som barn betragtede Dorthe ham på afstand og 

gjorde store øjne over lyden og adamsæblets bevægelser, når guldbajeren 

passerede.  

Dorthe husker, hendes mor (Erna Holtz) har fortalt, at når han kom en en-

kelt gang kom med en fin buket blomster, var de plukket rundt i de forskel-

lige haver, på hans vej ned til dem.  

Thora Ravn husker, at Martin Smej havde sin egen faste runde stol med flet 

i midten hos købmand Finnerup. Den sad han på og fik sig en guldbajer. 

Han sad med sine hjemmelavede seler af muligvis cykelslanger, for at holde 

bukserne oppe.  

Fjelstrup og omegns Lokalhistoriske arkiv/forening har været så heldig at 

modtage Martin Smejs livserindringer, tanker og filosofi.  

MARTIN SCHMIDT: Født den 25. Marts 1889 – død den 9. Oktober 1976 
Martin skriver: 

Jeg er født i landsbyen Lee pr. Bjerringbro af fattige men gudfrygtige foræl-
dre – standsforskellen var dengang uhyre stor. Min fader var kun daglejer, 
min moder døde tidlig, jeg var vel 2 år. Af hvilken sygdom vides ikke, læge-
videnskaben var lav men priserne høje så man benyttede i udstrakt grad 
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kloge mænd og koner. Senere giftede min fader sig igen og fortsatte som 
daglejer 85 øre om dagen og så kosten, hus, kone og børn. Hus måtte hans 
selv anskaffe sig og ligeledes selv ernære kone og børn. Han gjorde et lån i 
Sparekassen og fik bygget et lille hus med en stump havejord til. I alt 2000 
kr. som afdrages med en vis sum årlig. 

Omsider indtraf for mig den skolepligtige alder. Som mindreårig var jeg ofte 
i kirke sammen med mine forældre, også her viste standsforskellen sig, de 
rige gårdmænd på de øverste pladser nærmest prædikestolen og andet rak 
nedefter. I skolen ligeledes de bedre stillere og riges børn på øverste plad-
ser og de fattiges børn nedefter. Læreren havde lov at slå dengang og gjor-
de det. Straffemidlerne var mange, skammekrogen, de sædvanlige øretæ-
ver, spanskrør og tamp og det ret ofte brugte slag af en lineal over fingre-
ne. I øvrigt klarede jeg det hele fint da jeg altid har haft en god hukommel-
se så jeg kunne remse det hele op ordret som det stod i lærebøgerne hvil-
ket dengang forlangtes. Kun i et fag var jeg et fæ nemlig i regning. Derimod 
havde jeg en søster der var et rent geni i dette fag, selv de værste brøker 
klarede hun på et øjeblik. 

Men jeg var (og er måske endnu) den fødte eventyrer for da jeg og en fæt-
ter jeg havde i vores historiebog kom til at læse om søhelten Tordenskjold 
mente vi at det samme måtte kunne gøres igen, 3 gange forsøgte vi. Første 
gang var om vinteren, vi begravede vores skolebøger i sneen og stak af ef-
ter Randers til der var nærmeste vej for at kunne nå ud til havet. Desværre 
blev vi sultne undervejs og tog ind til nogen familie der boede en mils vej 
fra vores startsted og her blev vi fanget. Næste gang kom vi længere men 
blev dog fanget. 3 forsøg døde allerede i starten men nu tabte min fader 
tålmodigheden…. Enten nu på opdragelsesanstalt eller ud at tjene på en 
gård. Jeg valgte det sidste og kom i plads på en middelstor gård hvor jeg 
passede køer og får. Manden på gården blev hurtig glad ved mig da jeg altid 
gik løs på mit arbejde med dødsforagt. Der var 3 karle og mig på gården og 
3 tjenestepiger. Karlekammeret var i forlængelse med hestestalden. Vi sov 
2 og 2 sammen. I sengene var ingen madrasser men halm hvori mus huse-
rede. 

Jeg var der i 2 år, var blevet konfirmeret og besluttede at ville være smed, 
men tog dog først plads på en mindre gård som enekarl, der var jeg 1 år. 
Derefter kom jeg så i lære i nabobyen Hjermind til mit fødested Lee. Jeg 
fandt faget interessant og stod min læretid ud. 3 ½ år, årlig løn 25 kroner, 
desuden måtte jeg for egen regning lave træskobeslag. Senere da jeg var 
bleven lidt mere trænet i faget, en del akkordarbejde. Jeg husker, at jeg en 
dag af min mester blev sendt til Bjerringbro for at deltage i en slags lotto-
spil, jeg vandt den næststørste gevinst til ham, hvad det var husker jeg ikke 
men stor må den have været for han sagde: ”Gå over til skrædderen og 
bestil dig et sæt nyt tøj på min regning.” 

Senere fik vi endnu en lærling nemlig skolelærerens søn han og jeg var et 
par sande eventyrere.  Der var mange baller dengang, ikke et trin kunne vi 
danse men så fulgte vi, hver for sig naturligvis bænkevarmende damer 
hjem som naturligvis blev højlyksalige over denne opmærksomhed. 

Alt får som bekendt en ende min læretid også, og som skik var skulle en 
nybagt svend helst på en rejse til udlandet og arbejde et stykke tid der. 
Dette gik som såre let, Sønderjylland var som bekendt tysk dengang og 
kaldtes Nord Schleswig under Kejser Wilhelms regering. Gennem en be-
kendt fik jeg adressen på en smed boende i landsbyen Knud og om hvilken 
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man sagde ikke kunne have sine svende ret længe ad gangen. Jeg anskaf-
fede mig et pas, tog derned, blev antaget og jeg var der i 28 år.  Det var 
hårdt arbejde at være smed dengang eneste trækkraft var jo heste og alle 
vogne med hjul med træk med jernringe om der under stærk varme gik løs 
når trækket svandt ind, måtte kortes og omlægges på ny. Desuden vedlige-
holdelse af plov, harver og andre redskaber. Blev det regnvejr en dag var 
travlheden uhyre, så skulle hestene skoes hvilket skete under tag da kostal-
den var i forlængelse af smedjen. Jeg har også hjulpet ved at årelade he-
ste. Blev en hest sløj mente man at blodet var bleven for tykt. Der gik et 
par dage så var nyt og tyndere blod dannet og hesten igen brugbar. 

Men i min fritid endnu inden verdenskrigen brød ud dyrkede jeg mine inte-
resser. En ligefrem medfødt trang til at undersøge alt hvad der syntes my-
stisk (hypnose). Jeg anskaffede mig en lærebog derom. Jeg skal ikke røbe 
hemmeligheden ved hvordan dette opnås men indskrænke mig til at fortæl-
le at jeg selv har hypnotiseret en person, jeg gør det aldrig mere, da det 
kan være vanskeligere at de-hypnotisere en person end det modsatte. Jeg 
har også en gang overværet en hypnose forestilling i Fjelstrup Kro sal og så 
med hvilken lethed han kan sine medier. Han sagde blot henvendt til hele 
forsamlingen: ”Se alle op på mig, fold Deres hænder over nakken og De vil 
nu opdage, at De ikke kan tage Deres hænder ned.” De der ikke kan, må 
komme op til mig, så skal jeg tage dem ned. Der blev en del hængende og 
med disse foretog han eksperimenter. 

Så en dag så jeg i en avis følgende annonce: Er vores livs hændelser tilfæl-
dige eller er vi underkastet en skæbne. Skriv til nedenstående adresse og 
jeg sender Dem Deres karakterbeskrivelse og hvad der ellers vil ske Dem i 
fremtiden. Skriv kun i hvilken måned og dato De er født og jeg sender Dem 
omgående Deres levnedsløbs beskrivelse ved opgivelse af navn og adresse 
til en pris af ….kroner. 

Jeg skrev og fik det omtalte tilsendt. Karakterbeskrivelsen vil jeg sige at det 
passede på en prik. Levnedsløbs beskrivelsen synes jeg ikke passede eller 
kan passe. Men den dag i dag florerer denne såkaldte videnskab videre man 
kan jo i et hvert ugeblad (uge for uge) læse om sin skæbne og hvilket stjer-
nebillede man er født under, personligt er jeg født under stjernebilledet 
vædderen. At disse forudsigelser selvfølgelig er det rene nonens er klart, vi 
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er dog skabt med en egen fri vilje og kun må stå til ansvar overfor den al-
mægtige for sine handlinger. Men disse forudsigelser kan naturligvis passe 
på en del og forhøjer derved bladets popularitet og kundekreds. 

Og så med et fik jeg en uimodståelig lyst til at lære at fotografere, lave det 

hele selv lige fra optagelsen til det færdige resultat- postkort. Jeg købte en 

lærebog herom, fotografiapparat og alt til faget henhørende kassetter (ikke 

som ved film men glasplader) og alle kemiske væsker til fremkaldelse, post-

kort og kopirammer og jeg fik mig anstillet et mørkekammer med rødt lys. 

Kunder kunne jeg få nok af blandt byens tjenestekarle og piger. 

 Min fritid var jo uhyre begrænset men så dukkede en ny interesse op i mig. 

Lysten til at lave radioer. Datidens radioapparater var altid med høretelefo-

ner og batteridrevne. Jeg købte en lærebog herom, byggeplaner og alle der-

til hørende reservedele. Jeg kunne have solgt en masse hvis ikke min fritid 

var så uhyre begrænset. 

Og så kom verdenskrigen der blev hurtig taget en masse russiske krigsfan-

ger, fangelejrene blev hurtig overfyldte og masser sendt ud på landet for 

som medhjælpere at hjælpe til ved landbruget. 

Der havde de det godt, sad ved samme bord som andre tjenestefolk. Dog 

havde de deres eget kammer som aflåstes om natten. 

Til at passe på dem var ansat 2 vagtmænd fra det sydlige Tyskland og gik til 

forskellige tider en runde for at se efter at ingen stak af. Disse 2 vagtmænd 

sad i min fritid tit og ofte oppe hos mig på mit kammer hvorfra der er god 

udsigt over en stor del af gaden så jeg lærte hurtig at tale tysk, desuden 

havde jeg grammefon med både danske og tyske plader. 

Senere solgte min mester forretningen til en anden hos hvem jeg lovede at 

blive 3 måneder for at lære ham befolkningen at kende. 

Derefter tog jeg til landsbyen Vælk pr. Lauerbjerg hvor en smed længe hav-

de manglet en svend og blev straks antaget. Denne mand blev mig uhyre 

taknemlig da jeg anviste ham en metode efter hvilken man kan opvarme de 

opkortede hjulringe i et bål, 6-7 ad gangen i stedet for den gamle metode 

enkeltvis over essen, hvilket ikke tog stort længere tid end før med en en-

kelt opvarmet over essen. Jeg var der i 3 måneder så fik jeg hjemve om 

man kan kalde det således. Tilbage til Knud igen og fik kort tid efter arbejde 

her i Fjelstrup hos daværende gamle smed Mads Hollesen hvis forretning 

sønnen Karl Hollesen senere overtog. (De tekniske hjælpemidler var i riven-

de udvikling og lettede arbejdet uhyre.) Jeg var der i 21 år, Karl døde i en 

ung alder og solgte forretningen til den nuværende smed og enken efter 

Karl købte huset hvor sparekassen har til huse, hun havde et nogenlunde 

stort værelse tilovers efter en kort tid at have drevet en tobaksforretning. 

Dette værelse lejede hun så ud til sparekassen. Hun er 63 år og jeg besøger 

hende af og til da vi sammen holder et ugeblad. 
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Jeg lejede et værelse i bagbygningen til købmand Finderups privatlejlighed 

og begyndte som havearbejder, renholdelse af fortove, hegn klipning osv. 

Jeg begyndte hos dyrlæge From, der lå en stak kakkelovns træ udenfor. Jeg 

traf fruen udenfor og spurgte om jeg kunne få dette at kløve. Ja nemt siger 

hun, kan du også hjælpe mig i haven. Jeg ved det ikke sagde jeg er De util-

freds med som jeg laver det så sig endelig til. 

Men prøven gik fint, så akkurat som du er, sagde hun. Jeg var med både på 

gården og sommerhuset. Jeg fik masser af den slags arbejde over nærsagt 

hele byen. Jeg antager at folk har tænkt, kan sådan en fin frue bruge ham 

kan vi sandelig også. 

Om efteråret når bladene faldt var næsten det værste, jeg begyndte tidlig 

morgen og blev ved til sen aften. Sådan gik flere år da en brok skade jeg 

længe havde haft blev mig for slem, jeg måtte på sygehus og opereres. In-

den jeg blev udskrevet blev jeg kaldt ind til overlægen der ville vide alt om 

mine boligforhold osv. Nej min gode mand, siger han vel er du sund men 

husk på alderen, hvad vil du gøre hvis du en nat bliver så syg at du ikke 

kan rejse dig fra sengen eller tilkalde hjælp. Jeg skal personlig sørge for at 

du kommer på aldershjem. 

Og inden jeg rigtig vidste hvordan og hvorledes var jeg installeret her. 

Efterskrift 

De store begivenheder, jeg mener revolutionen inden for hæren, Kejser Wil-

helms flugt fra det hele, Hitlers overtagelse af magten. Hans selvmord og 

Tysklands totale nederlag og genforeningen med Danmark da disse begi-

venheder er velkendte af enhver. Og det store fremskridt inden for landbru-

get, hvor kornet blev høstet med le og tærsket med segl til nutidens meje-

tærsker. Og inden for mit fag ligeledes fremskridt hestekraft afløst af mo-

torkraft, vognene med gummihjul og meget meget andet. Og de sociale 

forhold i allerhøjeste grad forbedret.  

Slut 

Martin Schmidt 

For fuldstændighedens skyld kan nævnes at jeg en tidlang var medlem af 

Freiwilliche Feuerwehr medens jeg var i Knud da min mester var major af 

samme. Øvelse en gang månedlig kold brand naturligvis der til slut slukke-

des med øl. Også deltaget i en parade i Christiansfeld hvor selve landråden 

var til stede og hilste på os. Godt, jeg var kommen til udlandet for at lære, 

ikke for at reformere dem. Uniformen den samme som overalt i Tyskland, 

hjelm og det hele.  
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Sillerup Mølle          Willy Freese 

Det har været et mærkværdigt forår for 

Sillerup  Mølle med corona krisen der 

har sat vores aktivitets niveau og indtje-

nings muligheder på lavt blus!!! 

Dansk Mølledag blev aflyst søndag den 

21. juni af denne årsag, men vi har dog 

haft søndags åbent hver søndag i juni, 

juli og august fra klokken 13 til 16. 

Vi har også kunnet gennemføre vores 

Turistdage i juli med passende forbe-

hold, afstand og værnemidler og vejled-

ning fra Covid .dk. 

Nu glæder vi os til Høstmølledagen søn-

dag den 6. september kl. 10 til 16, hvor 

alle er velkommen og der er gratis ad-

gang. 

Høstmølledagen byder på bagværk fra 

vores stenovn efter Lorentz Refsgaards 

opskrifter. Kom og smag de skønne møl-

lebrød, boller og kringle. Der bliver også 

serveret boghvedegrød med kanelsukker 

og sirup. 

Der vil være opstart af dieselmotor 

Deutz årgang 1914 og mulighed for at 

kravle til tops i møllen med dens 5 en 

halv etage. Møllehuset er åbent fra kl. 
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Badminton                       Morten Olesen 

12 hvor du kan komme ind og se vores museums stue, hvor mølleren boe-

de. 

Der vil være underholdning og gratis kræmmer og stade pladser til dem der 

har lyst til at sælge ting og sager. Man møder bare op og så vil Willy anvise 

en gratis stadeplads. 

Kom og vær med til en hyggelig dag og støt os med at bevare Sillerup Møl-

le som et stykke kulturarv og møllehåndværk for fremtiden. 

Vil du tegne et medlemskab er det også en måde at støtte os på, eller har 

du lyst til at være aktiv mølleven så kontakt Willy Freese på mobil: 

20445374 eller på mail:    wfreese57@gmail.com   

Du kan også spontant støtte os med et krone beløb i år i Coronakrisen ved 

at sætte et beløb ind på Sillerup Mølles konto i Banknordik: 6509 

8925649148 med dit navn og tekst Støt Sillerup Mølle 

Sæson start 

Vi har sæsonstart mandag den 31.8.20 og torsdag 3.9.20 og vi spiller ind-

til påsken 2021. 

Der var tilmelding (reservering af baner) mandag den 10.8.20. 

De seneste år har der været ledige tider efter tilmeldingsdagen. 

 

Træningstider 

Træningstiderne er mandage 18-22 og torsdage 19-20. 

 

Børnebadminton 

I skrivende stund har vi ingen børnetræner og kan derfor ikke tilbyde 

badminton for børn. 

 

Reserver ledige baner 

Reservering af ledige baner kan ske ved kontakt til: 
Morten Olesen, tlf. 3026 6154 
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Fjelstrup Vandværk               Per Søeberg  

Nye vandmålere 

Fjelstrup vandværk er i øjeblikket ved at få udskiftet de gamle vandmåle-

re med nye digitale vandmålere. Det forvendtes at være færdig ved ud-

gang af november måned. 

Det betyder at man ikke skal aflæse målerne i december via aflæsnings-

kort. 

Man kan stadig selv aflæse måleren hvis man ønsker dette. Der vil ligge 

en lille folder og en seddel med aflæsning af den gamle måler i postkas-

sen, når der er skiftet måler. 

 

Der kan forekomme lidt grumset brunt vand efter skift af måler.  

(Hvis det er tilfældet, skal man lade vandet løbe et stykke tid til det ser 

normalt ud igen.) 

 

Fjelstrup ny vandværk 

Vi er i øjeblikket ved at indhente tilbud til et nyt vandværk. 

 

Kontakt: 

Formand Børge Griepentrog 

Tlf.: 2186 9418 

e-mail: fjelstrupvandvaerk@outlook.com 
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Formiddagsidræt            Frede Jørgensen 

Nu må vi så se at tænke på at kom-
me igang igen selv om Corona ikke 
er helt væk, men Fjelstrup Hallen 

åbner nu igen 

Farvel til Randi 

Corona er ikke mit værste problem, vores kasserer Randi døde den 10. 

juli pludselig efter en operation, 

Det var jo alt for tidlig den 7. juli blev hun 69. Jeg kommer rigtig til at 

savne hende, hun var en god kasserer -det kørte bare så det var let at 

være formand.  

 

Opstart formiddagsidrætten 17. september 

Nu må vi så videre med formiddags idrætten. Vi starter hvis alt går vel 

torsdag den 17. september kl. 9.30.  

Er der nogle nye der kunne tænke sig at se hvad vi laver kan de ba-

re møde op . 

 

Vi sørger for at afspritte alle redskaber inden vi begynder, og alle kan så 

selv tage håndsprit med hvis de synes. Jeg håber fortsat I må ha en god 

sommer. 
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24/7                   Peter Kock Hansen  

Så er 24/7 igen åbent – TIL HALV PRIS 

Endelig er vi begyndt træning i 24/7 igen. Bestyrel-

sen vil først og fremmest sige tak for forståelse af 

nedlukningen, og en stor gang tålmodighed. Nu har 

vi så åbnet igen, og håber mange har set frem til 

den lokale træning igen. Vi tror på vi fortsat er lo-

kalområdets sted for træning, og vi vil have så 

mange til at væe med som muligt. Derfor har besty-

relsen i 24/7 et rigtig godt tilbud til alle. Grundet nedlukningen i foråret 

2020, tilbyder vi nedsat kontingent. Med kontingentet er der fri træning 

fra 1. oktober 2020 frem til 1. oktober 2021. Coronamedlemsskab kan 

KUN tegnes i en begrænset periode fra 1. sept. – 1. okt. Tilmelding nor-

malt via vores side www.fmf.fjelstrup.dk  

 Coronakontingent 2020 

Motion voksne: 600,- kroner 

Motion Ung: 300,- kroner 

Barn: 150,- kroner 

Hvad tilbyder 24/7 i sæsonen 2021 

Igen i år er der fuld fart på vores forening, hvor der altid er fokus på hvor 

og hvad vi kan tilbyde, så flest mulig kan finde deres idræt eller aktivitet, 

alene eller sammen med andre, med pulsen i vejret eller fordi det gør 

kroppen godt. Lidt nyt kommer der til;  

Yoga, Rigtige mænd, We Walk, Holdtræning, Indoor cycling, svømmehal 

og det nye i år vinterbad og sauna. Følg med på vores hjemmeside 

www.fmf.fjelstrup.dk  

 

Vinterbad og sauna   

Endelig er vi klar til at kunne tilbyde medlemmer af 24/7 vinterbad og 

sauna. Vinterbadet er naturligvis altid en god gratis livsbekræfter. For-

eningen kan fra denne sæson supplere med vore egen mobile sauna og 

fremskudte foreningslokale. Der bliver mulighed for omklædning og hygge 

om bordet, og plads til 8 personer i saunaen der er brændefyret.  

Meget mere info kommer…………………. - og glæd jer!! 

 

 

 

http://www.fmf.fjelstrup.dk
http://www.fmf.fjelstrup.dk
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Den mobile sauna er lige nu ved at blive produceret – det bliver den samme som ovenstående foto 

 

WE WALK – Nyt koncept i 24/7 

Med inspiration fra Bevæg Dig For Livets WE WALK uge 39, vil vi i år i 24/7 

afprøve et nyt koncept. Der vil som udgangspunkt blive arrangeret en fæl-

les gåtur én gang i måneden af forskellig længde og på forskellige ruter i 

lokalområdet. Alle er meget velkomne til at byde ind som tovholder på en 

fælles gåtur eller tage kontakt til Betina Aagaard Kristensen som er tovhol-

der for initiativet i 24/7.  

Alle kan deltage – også de firbenede venner. Det eneste krav er, at man 

kan gå den givne distance. Alle er velkomne, medlemmer og ikke-

medlemmer af 24/7, så tag din nabo, ven eller kollega under armen og få 

frisk luft, motion og en god snak.  

Alle ture offentliggøres på Facebooksiden samt i aktivitetskalenderen.  

Premiere på WE WALK i Fjelstrup 

Lørdag d. 19/9  

Afgang 9:30 fra Havnen i Hejlsminde  

Ruten: Hejlsminde natursti/Noret rundt, ca. 12 km.  

Husk vand (evt. en lille snack), gode sko og højt humør. 
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Holdtræning i 24/7 ændres lidt denne sæson 

Betina Aagaard Kristensen har de sidste par sæsoner tilbudt cirkeltræning i 

24/7 – i år forsøger vi at ændre konceptet lidt. Der vil stadigvæk blive til-

budt holdtræning, men i år vil træningen tilbydes i kortere perioder. Fx af 2 

måneders varighed på den givne dag og det givne tidspunkt. Herefter vil 

træningen kunne ændres til andre dage og til andre tidspunkter. Desuden 

vil fokus i træningen også kunne ændres. Dette er et forsøg på at tilbyde 

holdtræning så bredt som muligt til alle vores medlemmer. Nærmere infor-

mation følger efterhånden som konceptet udvikles og sæsonen skrider 

frem.  

 

Træn i det fri – Nu skal vi i gang igen ovenpå COVID-19 

Det første hold under det nye koncept der i år tilbydes i 24/7 er Træn I Det 

Fri. Holdet løber fra september til oktober og foregår – ja i gættede rigtigt – 

i det fri. Alle øvelser bliver med egen kropsvægt eller med naturen som red-

skab. Da der nok er mange (inklusiv instruktøren selv) der har oplevet en 

mindre formnedgang under corona, vil vi starte op i et roligt tempo, og ef-

terhånden stille og roligt opbygge træningen fra gang til gang. Alle kan væ-

re med, da alle øvelser kan tilpasses den enkelte. Vi mødes på parkerings-

pladsen ved hallen. 

Vi vil selvfølgelig i opstarten tage højde for Corona og overholde de ret-

ningslinjer der er. Det betyder, at alle deltagere skal medbringe eget hånd-

klæde eller en måtte til liggende øvelser. Der vil hele tiden blive holdt mini-

mum 2 meters afstand mellem hver deltager.  

Husk at september måned er gratis, så tag gerne din ven, nabo eller kollega 

under armen.  

 

Træn i det fri 

Torsdage fra 17:15 – 18:00  

Opstart d. 3/9  

Afslutning d. 29/10  

 

Er du endnu ikke medlem i 24/7 og vil du gerne se om Træn i det fri er no-

get for dig, så ret henvendelse til Betina på 23 32 48 33 for tilmelding i sep-

tember.  

Det samme gælder hvis du har et vintermedlemskab.  
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Yoga 

Inga er igen i denne sæson klar til at byde medlemmer af 24/7 ind til yoga.  

Sæsonen 2020 – 2021 bliver afviklet i forsamlingshuset, mandage. Fokus er 

fortsat på at træne hele kroppen, gå de store led igennem og arbejde med 

kropsstammen og smidighed.  

 

Yoga 

Mandag fra 19.00 – 20.15 

Opstart 7. september 
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Hvordan byder vi tilflyttere velkommen! 

Peter Kock Hansen foreslog for snart længe siden, at vi skulle lave et 

”goddaw å velkommen” koncept, hvor vi fik styr på hvem der flyttede til 

vort lokalområde, og derefter sendte en lille ”komité” , 2-3 personer, ud 

for at hilse på de nye tilflyttere. Det er en rigtig god ide - så det skyder vi 

hermed i gang. 

Velkomstfolder 

Doddy Møller Bach er tovholder i projektet. Lige nu er hun ved at lave en 

velkomstfolder, hvor der vil være en beskrivelse af alle vore foreninger, 

råd, værn, skole, og institutioner, samt naturligvis kontaktinformation. 

Organiseret information 

Jeg har snakket med en række folk, der har sagt ja til at informere os, når 

der er flyttet nye folk til vort lokalområde. Hver gang der sker sender vi 

vor lille velkomst-komité afsted med en blomst og en velkomstfolder. 

Hvem der lige skal afsted, afhænger af hvor det er. Det kunne jo meget 

passende være fx Willy Freese, hvis vedkommende er flyttet til Sillerup, 

eller Frede Hirschel, hvis vedkommende er flyttet til Langtoften. Alle I som 

får denne mail, er med på listen. Mangler der områder, veje, -så sig til. 

Hver gang I hører om nye tilflyttere, så send en mail til Doddy, der skriver 

dem op på listen, og sørger for at få en komite sendt afsted. 

Sørg for at få deres tlf. numre og e-mailadresser, så er det meget nem-

mere at følge op på efterfølgende. 

Velkomstkaffe 

Jeg forestiller mig at vi én gang hvert halve år inviterer de nye tilflyttede i 

forsamlingshuset, til en kop kaffe og lidt kage. Men det kan vi lige snakke 

om, når vi får det hele på plads og Doddy er blevet færdig med folderen.  

Hilsen Svenne og Doddy 
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Kender du nogen, som lige er flyttet til vort lokalområde, så kon-
takt den af ovenstående personer, som er placeret tættest på til-
flytterne. 
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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. nov. 2020 

Bladet udkommer:       1. dec. 2020  
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