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Leder                Svend Christensen 

 

 

 

Septembers himmel er så blå 

-de skyer lyser hvide 

og lyt, vi hører lærken slå 

som før ved forårstide 

 

Ja, vi må håbe at vejret arter sig lidt anderledes end det er tilfældet i skri-
vende stund, for lige nu har regnen sat en effektiv stopper for høsten – jeg 
tror at mange stadig har omkring halvdelen af høsten stående på marken. 
Gad vide om spireevne og faldtal i maltbyggen nu er så dårlig, at vi må 
skære ned på ølforbruget det næste års tid? 

Finanskrise foreløbig undgået  

I begyndelsen af august måtte jeg meddele vore mange, og altid flittige 
skribenter, at vi ikke var i stand til at udgive næste blad, fordi bladets kasse 
var tom. 

Efter at denne meddelelse var blevet rundsendt, har jeg sjældent fået så 
mange telefonopkald og mail-henvendelser indenfor et døgn, -”det ka’ da 
ikke passe”, -”vi må finde på noget”, -nej, bladet ka da ikke bare stoppe”, -
sådan var nogle af de mange kommentarer. Selvom det var på en nogen 
trist baggrund, så var det jo alligevel på en eller anden måde dejligt at hø-
re, at så mange mennesker rent faktisk sætter pris på at få Æ Lokalblad i 
postkassen fire gange om året. Måske er det, som der står skrevet i man-
gen kærlighedssang: ”Man ved først hvad man har, når man er ved at miste 
det”? 

FIF trådte så til med økonomisk støtte, ligesom også Mandagsklubben og 
Dilletant-afdelingen fandt penge på kistebunden. Derudover har flere priva-
te også velvilligt doneret midler til bladet. Menighedsrådet har senere på 
måneden møde, hvor støtte til bladet også er på dagsordenen, så også her 
håber vi på at få lidt støtte til den videre drift af bladet.  

Derfor, -Rigtig mange tak for jeres indsats og bidrag! 

Velkommen til Mie Scheibel 

Straks efter bladet udkom sidste gang, hvor jeg bad om hjælp til driften og 
til at finde nye annoncører, fik jeg et opkald fra Mie, der tilbød sin hjælp. 
Det er nu lykkedes hende at finde 5 nye annoncører, og hendes arbejde 
hjælper helt gevaldig med at få pengene til at række. Hun indgår nu i vort 
lille team, der driver bladet, og vi hilser hende stort velkommen og siger tak 
for det arbejde hun allerede har gjort. 

Vore annoncører 

Uanset hvad, så vil det bærende element i bladets drift dog fortsat være 
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vore lokale annoncører, hvor rigtig mange har været med i snart mange år, 
- det er vi dybt taknemlige over. Vi ved at I ofte får henvendelser til vedr. 
både sponsorater og annoncer og at det måske til tider kan være anstren-
gende. Vi håber dog på at I fortsat til støtte Æ Lokalblad med køb af annon-
cer, og vi tror på at annoncer i bladet rent faktisk har værdi for vort lokale 
erhvervsliv.  

Sommeren der gik 
Skolestart 

En særdeles markant indikator for årets gang i vort lokalområde, er natur-
ligvis starten på det nye skoleår, hvor det for nogle ikke blot betyder et nyt 
skoleår, men faktisk er første dag i skolen.  

Fodboldskole 

Det er nu 3. gang der afholdes fodboldskole i Fjelstrup og man må sige at 
interessen er stigende. Mere end 30 børn deltog i en uges fodboldskole, og 
set fra min sidelinje, var det slet ingen tvivl om, at de havde en særdeles 
vellykket oplevelse. Dejligt at se så mange unger i fuld gang hele dagen 

Indendørssæsonen 

Skelsættende for denne tid på året, er også alle de mange aktiviteter, der 
sættes i gang indendørs, -specielt her i Fjelstrup Kultur- & Idrætscenter. 
Inde i bladet er der en oversigt over de ugentlige aktiviteter i hallen, for-
samlingshuset og skolens gymnastiksal. 

Nødbehandlerbilen sætter i gang med fællesspisning den 29. august, lige-
som spejderne også har fuldt program fra starten af september. På Rosen-
vang er Centerledelsen klar med efterårets formiddagshygge, ligesom man 
hos Mandagsklubben finder et tætpakket program for resten af året. 

 

Det og meget, meget mere kan du læse om i denne udgave af Æ Lokalblad 
– der tros alle odds også kom på gaden denne gang.  

Hilsen Svenne 
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24/7                   Peter Kock Hansen  

Endelig – Nu er indendørssæsonen for træning i 24/7 klar til at byde alle 

med, og hvilket program vi kan tilbyde. Det er lykkedes os at få den store 

kabale i FIF til at gå op, så der er færrest overlap mellem de mange gode 

træningstilbud.  

 

Yoga er klar med to gange træning, hvor der vil være forskel på øvelserne 

og styrkedelen. Tirsdag og torsdag er Anja og Inga klar, og vi inviterer til 

åben yoga fra tirsdag d. 3. september frem til sæsonstart i oktober måned 

for alle. Ligesom indoor cycling håber vi mange vil komme og prøve yoga.  

Rigtige mænd er klar og igen i år med fuld gang i træning og floorball for de 

rigtige mænd tirsdag fra 19.00 – 20.30. gruppen inviterer alle interesserede 

med.  

Fitness og styrke har fået tilgang af instruktør Lotte Bertelsen, der er klar 

igen til at hjælpe medlemmer med deres personlige træning. Bettina og 

Thorvald fortsætter det gode arbejde, så tag fat i dem, hvis der skal juste-

res i program eller nye øvelser.  

Cirkeltræning inviterer alle med igen i sæson 2019 – 2020 med Bettina. 

Torsdag 17.00 – 18.00 er der fælles træning for alle i hallen. Cirkeltræning 

er styrkeøvelser primært med egen kropsvægt og få redskaber, og vi arbej-

der aktivt i små tidsintervaller. Alle kan være med uanset niveau og forud-

sætninger.  

Familie  Sjov i hallen hver fredag fra 17.00 – 18.00, hvor alle medlemmer 

– børn som voksne, skal spille og lege, og gøre klar til weekenden. Vi laver 

både opdelte og fælles aktiviteter, så der er noget for alle aldre og niveauer. 

Vi håber det gode lokalområde vil være klar til at lege med. Er der nogen 

der vil være med til at sætte gang i vores familiesjov i hallen en gang imel-

lem er det bare fantastisk. Vil du være med så giv Peter et kald på mobil 

20321418.  

Svømning i 24/7 – Vi har lavet en aftale omkring muligheden for motions-

svømning og familieleg i svømmehallen for vores medlemmer i 24/7. Svøm-

metræning og leg tilbydes lørdag formiddage i Haderslevhallen fra 10.00 – 

11.00. Det er en aftale vi har lavet sammen med Nordenfjord Borgerfor-

ening. Der er tre baner til svømning og tre baner til leg og udspring. For-

eningen har udannede livreddere på bassinkanten.  
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Indoor cycling er klar med en sæson der fortsat har træning for alle.  

Åben træning i september, hvor vi inviterer nye interesserede er:  

Mandag 19.00 – 20.00 med Michael 

Onsdag 17.00 – 18.00 med Brian 

Fredag 20. september og Fredag d. 27. september 16.15 – 17.15  

med Søren 

 

Sæsonen 2019 starter fra oktober: 

Mandag 17.00 – 18.00 fortsætter 1 med Brian 

Mandag 18.10 – 18.55 begynder med Lene 

Mandag 19.00 – 20.00 fortsætter 2 med Michael 

Tirsdag 18.00 – 19.00 fortsætter 2 med Søren 

Onsdag 17.00 – 18.00 fortsætter 1 med Brian 

Onsdag 19.00 – 20.00 fortsætter 2 med Michael 

Torsdag 18.15 – 19.00 begynder med Uffe 

Torsdag 19.00 – 20.00 fortsætter 2 med Uffe 

Sidste fredag i hver måned temaspinning 16.15 – 17.15 med Søren 
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Avnevig-gruppen                 Leif Thomsen  

Rob Thomas på besøg 

Når vi nærmer os efteråret, plejer det ikke at slå fejl, vor gode ven Rob 

Thomas har igen meldt sin ankomst sidst i august. Og hvem er Rob Tho-

mas? 

Han dukkede op for en lille snes år siden, kørende på motorcykel. Han søgte 

efter de steder, hans onkel Alec Donaldson havde været. Hans onkel Alec 

var en af de besætningsmedlemmer fra den Short Stirling, der styrtede i 

Lillebælt i 1941,  som  reddede livet. Han kom til at sidde krigen ud i fange-

lejren Stalag Luft 3 ved Breslau. 

Da onkel Alecs færden er kendt heromkring, har vor egn gennem årene væ-

ret flittigt besøgt af både Rob Thomas og hans familie. 

Da Rob gerne vil så tæt på historien som muligt, har han kontakt med dyk-

kerklubben i Middelfart, og sammen har de dykket på nedstyrtningsstedet. 

Da Rob så  mulighederne, tog han dykkercertifikat hjemme i Derby. 

Her er Rob på det sted, hvor 

den ilanddrevne flyver blev 

begravet. 

Rob er selv delvis ophavsmand 

til mindestedet for de 3 besæt-

ningsmedlemmer fra Sterling-

flyet ude i Lillebælt, og som 

aldrig blev fundet, og dog. 

Gårdejer Finnemann fra Knud 

har selv berettet om dengang, 

han en måned efter styrtet 

fandt en menneskelig torso ved 

Anslet Strand. Liget kunne ikke identificeres, men Finnemann kunne dog se, 

at der var tale om en flyver, hvilket præsten ikke kunne anerkende. Derfor 

blev torsoen begravet på Fjelstrup Kirkegård som ”ukendt mand”. 

Rob blev ophavsmand på den måde, at han spurgte, hvor han og familien 

kunne lægge deres blomster, skulle de gå ned til stranden og kaste dem i 

havet, eller skulle de finde midler til en mindesten?  Da sagde vi i Avnevig-

gruppen, at opgaven med en mindesten var vores, og den blev rejst på dato 

i 2012. 

Skulle nogen se en Landrover af de korte med en campingvogn efter, så er 

det Rob. 
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Der er stadig ledige pladser, så kontakt Morten Olesen, hvis du gerne vil 

være med. 

Morten, mobil tlf.: 3026 6154 

Badminton                       Morten Olesen 
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Badminton for børn     Heidi Hansen 

Badminton for børn fra 2. – 9. klasse 

Igen i år er der badminton for børn, hver mandag 

fra 16.30 – 18.00 opstart mandag den 9. septem-

ber. 

I år vil der være niveau inddelt fokus – så alle får 

mest muligt ud af træningen. 

Man er velkommen til at prøve et par gange, in-

den man tilmelder sig. Kontingentet er 200 kr. for 

en sæson. 

I foreningen er der nogle enkelte låneketcher. Men der anbefales at man 

anskaffer sin egen. 

Træner i år er Bjarne Gellert, ved spørgsmål er I mere end velkommen til at 

kontakte ham på 23 20 85 36. 

Vi glæder os til at se jer. 

Fodboldskole               Frederikke og Caroline 

Mega fed uge  

Vi synes det har været rigtig sjovt, 

og meget lærerigt. Trænerne har 

været god til at forklarer os hvilke 

øvelser vi skulle lave, og vi synes 

selv at vi har lært mange nye gode 

og sjove tricks. Der var også plads 

til  lege lidt  engang imellem. Vi 

havde en hyggelig uge, og i pau-

serne var der masser af frugt og 

tid til, at hygge med de andre.  

 

Fredag var rigtig sjov, da vi alle blev delt ind i hold, og fik spillet en masse 

kampe mod hinanden.  

Og til sidst var der franskhotdog til alle og vandkamp.  

Mange hilsener fra Frederikke og Caroline 
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Gymnastik                  Tina König  

  
 

Vi får i år desværre ikke et TurboMix hold, men vi får TurboJump, som et 

ekstra tilbud til spring glade piger og drenge i alderen fra 7. Klasse. Det bli-

ver en gang i måneden, mere information herom følger senere     instruktør 

bliver Thorvald, Anna og Elsebeth. 

Det bliver en gang i måneden, mere info følger! 

Tøser/Fedtmuler  mandag16.30-17.30: 

Går du i 1. 2. Eller 3. klasse og godt kan lide at bevæge dig, så kom, dreng 

som pige, til træning på Tøserne og Fedtmulerne! 

Vi vil til træningerne komme til at bruge kroppen, ved at hoppe rundt i 

blandt andet lege, springe og lave noget sving. Samtidigt vil der lægges 

vægt på at alle har det sjovt, er en del af et fællesskab og at man deltager 

aktivt. 
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Alle er mere end velkomne om man har gået til gymnastik før eller ej. 

Powermix mandag 17.45-19.15: 

Powermix 4. til 6. klasse er for piger og drenge, der kan lide at have det 

sjovt og få sved på panden.  

Træningerne består af lege, opvarmning, styrkeøvelser, rytme og spring, så I 

hver især kan forbedre jer.  

Vi lægger vægt på et godt sammenhold og forventer, at I deltager aktivt i 

træningen. 

På holdet er der plads til alle, uanset om du har lavet gymnastik før eller ej. 

Tag en ven/veninde i hånden og mød op.  

Motionsdamer tirsdag 15-16: 

Kom og få rørt hele kroppen godt igennem.  

Krudtuglerne tirsdag 16.15-17.15: 

For til piger og drenge på 3-4 år 

Kom og vær med  til sjov og leg ved Krudtuglerne! 

Vi leger, springer, danser og fjoller helt vildt. 

Vi kan tilbyde den sjoveste time, som dit barn ikke vil glemme. 
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Herre tirsdag 20-21.30: 

Vi arbejder kroppen godt igennem, med en masse øvelser fra grundgymna-

stikken.  

Vi bruger de redskaber som er til rådighed i gymnastiksalen. Så skal vi også 

spille lidt volleybold og aftenen slutter med 3. halvleg, hvorunder vi klarer 

verdenssituationen.  

Husk på det er aldrig for sent at starte til gymnastik. 

Forældre/barn onsdag 16.30-17.30: 

Forældre/barn er for børn mellem 1-3 år, holdet hvor vi skal kravle, krybe, 

klatre og slå kolbøtter. Vi skal lege, synge og give den gas på redskaber. Vel 

mødt til en hyggelig og aktiv time for store og små. 

Fjolletrolde torsdag 15.30-16.30: 

Er du dreng eller pige på 5-6 år, og godt kan li' at lave gymnastik med gang 

i, så er det da fjolletrolde du skal gå til, vi vil igennem sæsonen komme ud 

på en rejse, hvor kroppen kommer i gang på en sjov og spændende måde 

gennem leg, spring og små rytmiske serier. 

SFO-børn kan sendes, vi er klar til at modtage dem. Børnehave børn henter 

vi gerne. 

 

Floorball: 

Der spilles i hallen, dag og tid følger senere.  

Er floorball noget for dig?         18+ 

Floorball er et sjovt, socialt og hyggeligt holdspil som styrker din krop og 

sundhed. 

Kom og få sved på panden og masse grin sammen med os. 

Alle kan være med. 

Vi har alt nødvendige udstyr. 

Så bare kom som du er 

- tag din veninde, søster, nabo og kollega med! 
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Vigtige datoer :  

• Sæsonen 2019/2020 starter i uge 37 

• Julespring! 

• Fælles tur til Gram fra. 1. klasse d. 14. dec. 

• kl. 10.00 - 12.00 (til 13.00 for Powermix) 

• Generalforsamling 30. januar 2020 

• Fjelstrup Mix by Night  21.-22. feb. 2020 

• Opvisning i Haderslev Idrætscenter 7. eller 8. marts 2020 

• Opvisning i Fjelstrup Hallen 14. marts 2020 
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En fysioterapeut der har prøvet lidt af hvert  

Stella er fra det nordsjællandske, nærmere bestemt den lille by Slangerup 

nær Frederikssund. Hun flyttede til Jylland, da hun skulle starte på medicin-

studiet i Odense. Men i stedet valgte hun at rejse til Australien, hvor hendes 

tid gik med en masse marine biologer og fik hende til at tilmelde sig biologi-

studiet på SDU - men Stella savnede at arbejde med mennesker og uddan-

nede sig derfor endelig til fysioterapeut. Samtidig med uddannelsen be-

gyndte Stella at arbejde som træner hos Fitness1 og Fitness World i Kol-

ding, hvor hun mest underviste i Yoga, men også crossfit, trx, stram op, 

pilates, dancefit og andre discipliner.  

Stella valgte at overbygge sin fysioterapeut uddannelse med at læse sports-

medicin.  

Efter sin eksamen fik hun tilbudt job hos Fredericia Fysioterapi. 

Men nu har hun startet sin egen klinik 

Efter fødslen af datter syntes hun, at den to timer lange køretur frem og 

tilbage til arbejdet blev for anstrængende og tidskrævende. Stella beslutte-

de sig for at starte sin egen klinik i Hejlsminde i april 2019.  

Klinikkens konceptet er at kunne tilbyde folk en mere dybdegående og læn-

gere konsultation på op til en times varighed til en udførlig samtale, under-

søgelse og behandling - med større vægt på - med andre ord kvalitet end 

kvantitet.  

Især fokus på tre ting Stella arbejdede i Fredericia specielt meget med neu-

rologi, sportsudøvere og kronikere med uforklarlige smerter over længere 

tid. Det vil hun fortsætte med i Hejlsminde, hvor hun også vil sætte fokus 

på genoptræning af mødre efter fødsel igennem konceptet MoBaby. 

Som det tredje vil Stella Liljensø udnytte den smukke natur i Hejlsminde i 

forbindelse med hold- og personlige træningsprogrammer som f.eks. yoga 

på stranden.  

Stella Liljensø 
 
I foråret åbnede Stella Liljensø sin moderne klinik for 
fysioterapi, træning og massage i Hejlsminde. 

Det gamle bageri, som efterhånden har huset en del for-
skellige foretagender, er nu indrettet til en moderne kli-
nik. 

Samtidig kan nyde den smukke udsigt over Lillebælt og 
følge med i livet gang i Hejlsminde. 



September • Oktober • November 2019  
 23 

 



 September • Oktober • November 2019 24 

 

Kreative Aftener       Birthe Dixen  

Velkommen til Kreative Aftner i 

Fjelstrup!  

Kig ind og se hvad vi laver! 

 

 

 

SÆT KRYDS I KALENDEREN: 

 

Torsdag 19. september: Maleri uden pensel, såkaldt ”Pouring”. Male 

     rier, kort og tryk på bluser 

 

Torsdag 24. oktober:   Maleri den pensler, tryk på bluser og kort.  

     Rikke   kommer med smykker 

 

Tirsdag 12. november: Maleri, kort og tryk på bluser …og julega 

     ver. 

Hvor?  Fjelstrup SFO 

Hvornår? Kl. 17.00 til 20.00 

Hvem? Alle voksne og børn fra 2. klasse i følgeskab med en  

  voksen. 

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

  hotdogs og frugt  samt kaffe eller the. Alle materialer  

  kan købes af mig. 
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Fjelstrup Nødbehandlerbil                             Marie Jessen 

Sommerferien er slut 

Så er sommerferien ved at være godt overstået! Bilen har 

haft travlt i sommervarmen og kommet vidt omkring. Nødbe-

handlergruppen er blevet udvidet med endnu et medlem, hvil-

ket vi er rigtig glade for – velkommen til :-) 

Efterårets program 

Støttegruppen er ved at være klar med programmet for den sidste halvdel 

af året. Det byder bl.a. på fællesspisninger og indsamling, men hold øje 

med opslag rundt i byen, og følg os gerne på Facebook, da informationerne 

hovedsageligt kommer der.  

Indsamling første lørdag i oktober 

Årets indsamling foregår som altid sidste lørdag i oktober, som i år er d. 26. 

oktober. Vi søger igen indsamlere, som har lyst til at bruge et par timer på 

at samle ind til bilen. Så er du interesseret i dette, så kontakt venligst Ejgil 

Jessen pr. telefon 27106518 eller skriv til os i vores Facebook gruppe - Fjel-

strup Nødbehandlerbil.  
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Indsamlingen foregår i tidsrummet 10.00-17.00 og det vil være muligt at 

betale kontant eller via MobilePay.  

Ellers kommer efteråret til at byde på fornyelses af kursus ved Region Syd-

danmark for nødbehandlerne, så de er helt opdateret på førstehjælp, hvad 

der forventes af dem og hvad der sker indenfor området. 

Besøg på Sandersvig Camping 

Lørdag d. 3. august var Fjelstrup Frivillig Brandværn og Nødbehandlerbilen 

på besøg på Sandersvig Camping og Tropeland. Her blev bilerne vist frem 

og de fremmødte viste stor interesse. Tak for en hyggelig dag!  
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Fjelstrup Skole                          Lisbeth Huss Malmvig 

Fjelstrup Skole 

 

Lisbeth H. Malmvig 

 

Skolestart 2019 

Så kom dagen endelig! Den 11. august blev skolen atter fyldt med glade og 

forventningsfulde børn og voksne. Vi startede med morgensang, velkomst 

og præsentation af vores nye børnehaveklasselærer Anita Arendt i skolegår-

den. Derefter var forældre velkommen til at besøge klasserne kortvarigt 

inden der blev serveret rundstykker i biblioteket. Vi fik desuden sagt særligt 

velkommen til 10 nye børn, som skal gå i børnehaveklassen.  

 De 10 nye elever i 0F og børnehaveklasselærer Anita. 

Real Dania støtter strategisk indeklima. 

På skolen er væggene i 5Fs lokale blevet malet hvide med et blåt felt i som-

merferien. Vi har været så heldige at blive en del af et kommunalt samar-

bejde med Real Dania om ”Strategisk Indeklima”. Det handler om hvorledes 

et klasserum kan indrettes med lyd, lys, farver og møbler, så læring sker på 

den mest optimale måde. Vi afventer møbler, som kommer i uge 38. Det 

bliver spændende, for der vil ikke være ens møbler til alle elever, men der-

imod en blanding af forskellige møbler, trapper, læsehuler mm som kan 
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bruges på forskellig måde i forhold til at lære nyt stof.  

Stjerneuge i uge 34 

I uge 34 har vi stjerneuge, hvor det normale skema brydes op. Det bliver 

en uge, hvor eleverne hovedsageligt skal være sammen med deres klasse-

lærere. Tirsdag får vi besøg af Palle Dyhre, som er dygtig indenfor BMX-

cykling. Sammen med SFO har vi købt en pumptrack, som er en cykelbane 

lavet af trailer-træ, og den bliver etableret permanent i skolegården tirsdag 

i uge 34. Palle giver en introduktion til hele skolen om hvordan man kan 

lave seje tricks med sin cykel på banen, og så er der ellers motion for alle 

pengene. Banen kan også bruges til løbehjul, rulleskøjter og løbecykler, og 

det er meningen at den skal bruges! Så tag endelig familien med forbi om 

aftenen eller i weekenden og få prøvet den nye pumptrack af. Det bliver 

sjovt  
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Rosenvang Lokalcenter     Margit Rasmussen 

Centerbestyrelsens  Formiddagshygge 

Vi mødes kl. 9,30 til kaffe og et ½ rundstykke m/ ost . Derefter er der fore-

drag, video eller underholdning.  Kl. ca. 11,30 spiser vi middag fra Segge-

lund cafeteria. Pris for deltagelse er 80 kr. men der er også mulighed for at 

deltage uden middagsmad kun kaffe/m ½ rundstykke  m/ost og foredrag til 

20 kr. 

Tilmelding nødvendig til Margit tlf. 2184 5177 eller  

mail margit.rasmussen@hotmail.dk    

Efterlønner og pensionister over 60 år er meget velkommen. 

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

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

kerer på fortovet , hvor der er grus.  

Det er tilladt at køre ind og ”læsse af” Husk at respektere skiltene ved reno-

vationen og Anitas p-plads. 

Siden sidst:  

Vi havde besøg af det fantastiske kor ”Solong” fra Kolding. Men endnu en-

gang måtte vi indendørs. Det er et stort pres, når man ikke ved om, der 

skal stilles op ude eller inde. Derfor vil vi forsøge med en ”Sommer koncert” 

indendørs i  2020. 

Program efterår 2019: 

Onsdag, den 18. september kl.12. 25 års jubilæumsfest 

3 retters menu, 1 glas vin og kaffe - Pris 100 kr. Musik, sang og underhold-

ning ved de friske fynboer Kurt og Ove fra Visens Venner i Svendborg.                                                        

Onsdag, den 9. oktober kl. 9.30:  Anne Else Højgaard ( fhv. lærer på 

Christiansfeld skole) fortæller  ”Minder fra mit liv i skolen” det dækker ikke 

kun min lærergerning, men også min egen skoletid. 

Onsdag, den 6. november kl. 9,30: Torben Grøndal Skov, Kolding    

”Mit liv i tekstilbranchen” tidl. Hejko - Anslet  

Onsdag, den 4. december kl. 9.30:  Thorkild Sørensen, Haderslev fortæl-

ler og viser billeder fra ”Naturoplevelser i  USA`s Wilde West       
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Formiddagsidræt            Frede Jørgensen 

Velkommen til formiddagsidræt  

i Fjelstrup hver torsdag i Fjelstrup Hallen 

 

Du er også meget velkommen til at kigge forbi og se hvad vi laver. Så kan du se om det 

måske er noget for dig. FIF Formiddagsidræt er en rigtig god blanding af hygge og motion 

hvor alle kan være med. 

Vi mødes kl. 9.30 og starter med lidt fælles opvarmning.  

Derefter er der forskellige aktiviteter, bl.a. badminton, dartspil, tæppecurling eller hvad 

deltagerne nu har lyst til. 

Kl. 10.30 samles vi i hallens cafeteria og drikker sammen formiddagskaffe, hvorefter vi 

fortsætter med aktiviteterne. Vi slutter typisk formiddagen omkring kl. 11.30. 

Sæsonen 2019-20 for Formiddagsidræt starter TORSDAG DEN 19. SEPTEMBER 

Har du spørgsmål, så ring til Frede: 6154 5604 
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Fodbold                    Anne Bylling Hansen 

Fodboldskole i Fjelstrup 

Sommerferien er slut. Men lige i den sidste uge af ferien 

var der fuld tryk på fodboldbanerne - og hallen. 

DGI afholdt fodboldskole med 39 tilmeldte drenge og 

piger fra  6 til 14 år. Der var fuld drøn hele ugen. Der 

blev lærte nye tricks og finter samt en masse sjove lege. 

Vi havde lånt en oppustelig bane som også blev brugt til leg og spil. De da-

ge hvor vejret ikke var helt godt kunne de benytte hallen, så der  var aldrig 

tid til ro. Der var også flere af børnene der havde trætte ben. Fredag havde 

vi i fodboldafdelingen besluttet at give alle børn fransk hotdog - det var en 

succes. Herefter var der vandkamp og der blev ikke sparret på vandet, og 

især trænerne var udsatte.  

Alt i alt var det en rigtig god uge, og vi er rigtig glade for at der var  så flot 

tilmelding til fodboldskolen.  

Efterårssæsonens træning 

Træningen er  også så småt kommet i gang. Det er rigtig skønt at vi nu og-

så har fået et 11 mands herrehold. Det  er mange af de "gamle" unge som 

er kommet hjem, og har fået samlet et hold. Det er så fedt at i kan stille et 

hold. 

 

Samarbejde med Christiansfeld 

Vores U10 drenge fortsætter deres samarbejde med Christiansfeld. De 

mangler dog en træner til at supplere Erik og Peter. Så har du lyst til hjæl-

pe,  så giv endelig en melding til Lisa 2048 9792. 
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Inde sæsonen 

Ude- sæsonen slutter omkring efterårsferien. Efter uge 42 starter in-

de sæsonen.  

Træningstider vil blive annonceret via vores Facebook side.  

 

Generalforsamling 

Den 30. januar 2020 holder vi fodboldafdelingens generalforsamling/

forældre møde. Vi søger i den forbindelse nye medlemmer til vores 

bestyrelse. Så har du lyst til at være med til at give vores fodbold 

børn en god fodboldklub, så meld dig gerne inden til Pia, Lisa eller 

Anne. 
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Fjelstrup Spejderne              Jeanette Lenger 

Tak til alle der mødte op til Sankt-

hans 

Vi vil rigtig gerne starte med at sige tusind tak til 

alle der mødte op til spejdernes/ nødbehandler 

bilens Sankthansaften. En kæmpe tak til båltaler 

Bo Morthorst Rasmussen.  

Vejret var helt perfekt og alle hyggede sig. Der 

blev solgt pølser, slik, snobrød og øl/vand og alt 

blev udsolgt.  

 

Sommerlejr 

Spejderne afsluttede denne sæson med en spejderlejr. Der blev hygget til 

den store guldmedalje. Der var masser af bål hygge og vejret var så skønt, 

så alle kunne nyde en dejlig kold dukkert ved stranden.  

En stor tak til alle der havde lysten til at deltage.  

 

Nu starter en ny sæson 

Spejderne har holdt sommerpause, MEN nu er vi igen klar til at byde nye og 

"gamle" spejdere tilbage.  

 

Vi starter op igen onsdag den 21. August kl 16.00 til 

17.30. 

 

Vi glæder os til at se jer alle og arbejde videre med diverse mærker. Alle er 

velkomne, så skulle du/i have lysten til at prøve at være spejder så kom 

endelig! Kontakt gerne Line på 21278184.  
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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.2323 5822  

Næstformand Ulla Lorensen 2364 3887 

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

centeret. Er der lavet aftale om at parkere på Avnøvej, på siden uden for-

tov, hvor der er grus. Det er tilladt at køre ind og ”læsse af”. Husk at re-

spektere skiltene ved renovationen. 

Programmet Efteråret 2019 

2 sep. Kl. 14. Hygge: Kaffe 5 kr. Tilmelding til udflugt. 

9 sep. Kl. 14. Banko:1 kort 10 kr.6 kort50 kr. Gratis kaffe. 

17 sep. TIRSDAG Kl. 12,30 i bus fra Rosenvang. Udflugt. 

Turen går til Hjemsted Oldtidspark ved Skærbæk. Det bliver mest museet, 

vi koncentrer os om. Der kommer en guide og fortæller og viser os rundt. 

Derefter vil vi drikke kaffe og spise kage på stedet. Hjemkomst kl. ca. 17,30 

Prisen for turen 100 kr. som betales i bussen. 

23 sep. Kl. 14. Foredrag: med Carl Christiansen. Han kommer og fortæller 

og viser film fra Vadehavet. Kaffe og kage 20 kr. 

30 sep. Kl. 14. Banko: 1 kort 10 kr. 6 kort 50. Gratis kaffe. 

7 okt. Kl. 14. Foredrag: med Mette og Povl Nørup. 

”De fire årstider” Dette er et ”rejseforedrag”, rejsen går gennem de fire års-

tider. Vi følger årets cyklus gennem billeder, fortællinger og sang. Kaffe og 

kage 20 kr. 
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14 okt. kl. 14. Hygge: Kaffe 5 kr. 

21 okt. kl.14. Foredrag: med Henrik Heinemeier. 

Henrik Heinemeier er lærer på Haderslev Katedralskole. Første del: Er om 

Gustav Schröder, en tysk kaptajn fra Haderslev, der i 1939 reddede flere 

hundrede jøder fra Naziregimets terror. Anden del: Handler om Tampi 

(Johannes) Larsen også fra Haderslev. Han blev interesseret i teatermaling 

og senere film, og endte med at få en Oskar. Kaffe og kage 20 kr. 

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

4 nov. Kl. 14. Hygge: Kaffe 5 kr. Tilmelding til virksomheds besøg på Røde 

Kors i Haderslev. 

11 nov. Kl. 14. Underholdning: med Harmonika Banditterne. 

Hanne Nielsen og Aage Ellegaard spiller harmonika, sav og laver lidt  

sjov. De har sanghæfter med. Kaffe og kage 20 kr. 

18 nov . kl 13,30 Virksomhedsbesøg på Røde Kors i Haderslev. 

Vi kører i egne biler fra Rosenvang kl.13. 

Vi vil få fortalt om Røde Kors. Kaffe og kage får vi derinde. 

Til slut vil vi kunne gå rundt i butikken og kikke. 

25 nov. Kl.14. Julebanko: Der vil være 10 juledekorationer og 10 + 1 

pengegevinster. 

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

Tilmelding til julefrokost. Pris 100 kr. 

28 nov. Kl. 14. TORSDAG. Julesang i kirken med vores præst Susanne. 

Derefter går vi over til Rosenvang får kaffe og kage. Kaffe og kage 20 kr. 

2 dec. Kl. 14. Foredrag: med Kristian Grøn. 

Kristian Grøn er forhenværende præst fra Stepping. 

Han vil holde foredrag om ”Juletraditioner”. Kaffe, Gløgg og æbleskiver 20 

kr. 

 9 dec. Kl. 12. Julefrokost. Vi vil hygge os med hinanden og spise noget læk-

kert mad. 

Der vil være Amerikansk Lotteri og lettere underholdning. 

Pris 100 kr. som betales ved tilmeldingen. 



September • Oktober • November 2019  
 39 

 



 September • Oktober • November 2019 40 

 



September • Oktober • November 2019  
 41 

 

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. 2019 

Bladet udkommer:       1. dec. 2019  
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