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Leder                Svend Christensen 

Farvel Peter……. 

I slutningen af august indløb den 

triste meddelelse om Peters alt for 

tidlige død. 

En fighter og ildsjæl, hvor flammen 

blev slukket i en alder af kun 53 år. 

Vi kommer til at savne dig. 

Jeg har kendt Peter siden han var en 

lille, buttet knægt nede fra Smeden i 

Knud.  

Der var altid fart over feltet, -der 

sku’ ske noget! 

 

Sådan oplevede jeg ham også, hvor han i en årrække var formand for FIF 

fodbold. Han nøjedes ikke blot med at være formand, men tog også tjansen 

med opkridtning af fodboldbanerne, når nu der ikke var andre, der bød ind 

på at hjælpe til med dette job.  

Som formand for fodboldafdelingen formåede han at sætte flere markante 

milepæle.  

Mange piger begyndte at spille fodbold, -det var en fornøjelse at se så man-

ge piger som entusiastiske fodboldspillere. 

Jeg husker også at han arrangerede en bustur til enten Holland eller Tysk-

land, hvor flere begejstrede unge mennesker havde deres indlæg om turen 

med her i bladet. 

”Puha”, sagde han bagefter, ”det er godt nok mange unger at holde styr på, 

-men jeg tror de fik en god oplevelse”. Jo, det havde du ret i Peter, -

oplevelser som disse glemmer ungerne aldrig. Tak for det. 

Det var med Peter ved roret, at fodboldskolen blev startet op i Fjelstrup. I 

sommers var det 3. år med fodboldskole i Fjelstrup, og det må have glædet 

Peter at se, at deltagerantallet er steget støt hvert år.  

I sommers var der mere end 30 glade piger og drenge, som tog del i Fjel-

strup fodboldskole. 

Vore tanker går til Tina og børnene og til Peters forældre. 

Ære være Peters minde! 
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Mange aktiviteter i vente 

Kigger man på de mange indlæg i denne udgave af Æ Lokalblad, så er der 

en meget bred vifte af aktiviteter for både store og små, unge og ældre.  

Når bladet udkommer, har der været afholdt julestue på kroen, ligesom der 

også afholdes fællesspisning på kroen. Dejligt at der igen er liv på kroen. 

 

Julen bliver vanen tro indledt med at brandværnet og nødbehandlerbilen 

sørger for at julemanden bliver vækket, ligesom Mandagsklubben og Su-

sanne, synger julen ind, efterfulgt at Luciaoptog senere i december måned. 

 

Nytårskoncert 

Det nye år skydes for 3. år ind med en stor og festlig nytårskoncert i Fjel-

strup Hallen.  

I år medvirker et koncertkor på ikke mindre end 85 sangere, der synger 

akkompagneret af symfoni-orkesteret. Sidste år indløste 320 gæster en bil-

let – vi håber mindst lige så mange møder op i 2020. 

Husk at bestille billetter i god tid! 

 

Generalforsamlinger 

Tiden efter nytår er også ”generalforsamlings-tid”. For et lokalområde af 

Fjelstrup størrelse, har vi usædvanlig mange foreninger, -det ser dog ud til 

at disse er blevet pænt fordelt, således at vi ikke har flere på samme dag. 

Her skal lyde en opfordring til at møde op til disse generalforsamlinger. De 

er foreningernes øverste myndighed, og mangfoldigheden af disse forenin-

ger er med til at et relativ lille lokalområde som Fjelstrup har så mange for-

skellige tilbud til rigtig mange mennesker. 

 

På den side af vinteren, håber vi at se et blomsterflor omkring Fjelstrup, -

der er blevet sat et par tusind påskeliljeløg, -så også det har vi at glæde os 

til, når det igen begynder at lysne….. 

 

Glædelig Jul og Godt Nytår. 

Svenne 
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Påskeliljeløg sat i Fjelstrup og omegn 

Den 8. november hentede Margit Rasmussen og jeg 2.000 påskeliljeløg i 

Haderslev. 

Et dejligt initiativ fra Haderslev Kommune, hvor vi gratis kunne hente disse 

løg til glæde os over når foråret kommer. Dagen efter blev der blevet plan-

tet ved alle indfaldsveje til Fjelstrup, ligesom også Knud, Anslet og Sillerup 

har fået løg at plante. 

Både store og små deltog i plantningen af næste års påskeliljer.  

Tak til Margit for at organisere arbejdet.  
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Fodbold                       Lisa Damkjær Juhl 

Samarbejde med Christiansfeld 

Indendørssæsonen er skudt i gang, og vi har for øjeblikket mange fodbold-

spillere, der spiller fodbold i Fjelstrup hallen. Vores samarbejde med Christi-

ansfeld går rigtig godt, og vi har fået flere positive tilbagemeldinger som 

bl.a. går på, at spillerne har fået mange nye venner i Christiansfeld. Samar-

bejdet er stadig forholdsvis nyt, og vi ved, at der er ønske om at der skal 

trænes og spilles flere kampe i Fjelstrup. Det har Christiansfeld været enige 

i, og derfor har alle vores samarbejdshold fået muligheden for at spille in-

dendørsfodbold i Fjelstrup hallen, og der er stadig plads på holdene til nye 

spillere.  

 

Pige fodbold 

Vi har også piger i indskolingen, som rigtig gerne vil have deres eget pige-

hold, men vi mangler spillere for at det kan lade sig gøre, og derfor håber 

vi, at der er flere piger, som har lyst til at spille fodbold, når udendørssæso-

nen starter igen til foråret. Vi har brug for hjælp i bestyrelsen, det har væ-

ret svært at få det hele til at hænge sammen i det forgangne år, og derfor 

håber vi på, at der kommer flere forældre, som vil hjælpe i 2020, sådan at 

der fremadrettet fortsat kan tilbydes fodbold i Fjelstrup. 
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100-året for Genforeningen        Leif  Gr. Thomsen  

100-året for Genforeningen nærmer sig  

Det er alt sammen 100 år siden. . . . . 

Hvor må det have været en bevægende og 

forventningsfuld tid dengang, for 100 år si-

den. 

Der var ikke det hjem, som ikke har måttet 

sende en far, en eller flere sønner eller en 

onkel i krig for det store tyske kejserrige, der 

i 1914 havde startet den store krig, vi i dag 

kalder den første verdenskrig. Omkring 

30.000 sønderjyder måtte af sted, og ca. 

5.000 forsvandt i krigens ragnarok. Gå ind i 

en hvilken helst sønderjysk kirke og se selv, 

der står navnene på sognets faldne sønner. 

I 1918 skete det forunderlige, Tyskland måtte 

se sig som tabere i den store konflikt, og 11. 

november kl. 11 trådte en våbenstilstand i 

kraft, krigen standsede. Tænk, hvordan det 

har været for soldaten, der har siddet krøbet 

sammen i skyttegraven, lyttende til kanontor-

denen fra alle sider, og så kl. 11, da blev alt 

stille, og det varede ikke længe, før man kunne høre fugle synge. 

Og dem derhjemme, for dem gik et længe næret håb i opfyldelse, for der 

var en chance for, at de endnu levende soldater kunne komme hjem igen, 

både dem fra fronten og dem, der sad i krigsfangelejre.  Arbejdet ved land-

brugene kunne igen passes af en fader, fødevaresituationen kunne bedres, 

og noget af det bedste: Tænk om der kunne komme en afstemning i gang, 

det blev der snakket en del om, og aviserne skrev om det, og det var jo ble-

vet lovet efter 1864-krigen. 

Det lysner . . .  

Mulighederne skulle komme fra den anden side af Atlanterhavet, nærmere 

betegnet USA.  

De var kommet med i krigen i 1917, og det pudsige er, at Tyskland havde 

prøvet at formå USA til at være fredsmægler. Det trak nu ud, fordi USA's 

præsident Woodrow Wilson kom med nogle meget skrappe betingelser, bl.a. 

noget med landområder, der var tyske uden at befolkningen ønskede at væ-

re det. 
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Det klingede godt i vor landsmand H.P. Hanssens 

ører, han var landsdelens repræsentant i rigsda-

gen i Berlin, og han holdt i dagene omkring sam-

menbruddet i oktober 1918 en brandtale i rigsda-

gen, og den dannede ligesom begyndelsen på 

enden af det tyske overherredømme i vor ende af 

Slesvig. 

Derefter følger i juni 1919 freden i Versailles, en 

fred, hvor Tyskland måtte finde sig i meget 

skrappe betingelser med hensyn til nedskæringer 

i de militære budgetter og indgåelse af forlig om-

kring kæmpestore krigserstatninger, og endelig 

muligheden for afstemning om tilhørsforhold i 

Slesvig. 

Så følger den store dag den 10. februar 1920, hvor Nordslesvig stemte sig 

til Danmark.  

Området blev kaldt Zone 1, fordi man jo vidste, hvor grænsen skulle gå. 

Zone 2 var Flensborg med bagvedliggende kommuner, og de stemte sig til 

Tyskland, og så blev der ikke stemt mere.  

I tiden op til afstemningsdagen blev der trykt rigtig mange plakater, som 

anbefalede at stemme for enten Danmark eller Tyskland. En af de vigtigste 

er den, der gengiver tankerne i Wilsons fredsbetingelser, nemlig om freds-

traktaten, der bekræfter folkenes ret til selv at bestemme deres skæbne. 

 

Overgangen til det danske…. 

Da nu afstemningen er overstået, 

følger en spændende tid, hvor det 

grå og triste land skal til at indstil-

le sig på en dansk tilværelse. Man 

skulle forberede en overgang til 

dansk postvæsen, dansk bankver-

den, danske skoler, dansk politi, 

danske kaserner o.s.v. Da Tysk-

land jo ikke længere kunne vare-

tage forsvaret af området, blev 

der indsat både franske og engelske styrker, der endeligt blev afløst at dan-

ske soldater i maj måned. I juni 1920 blev grænsebommene fjernet, og told

- og paskontrol blev fjernet. 
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Endelig, den 9. juli, kunne Kongen underskrive loven om de sønderjyske 

landsdeles indlemmelse i Kongeriget Danmark, og dagen efter kunne de sto-

re festligheder begynde ved, at Majestæten på en hvid hest kunne ride over 

den slettede grænse. Tusinder af mennesker deltog, og det hele gentog sig i 

Haderslev og Aabenraa. Dagen efter ankom Kongeskibet til Sønderborg, så-

ledes at festlighederne kunne fortsætte i skanserne på Dybbøl. 

Efter Dybbøl fulgte Tønder, og det var på vej hertil, kongen ved Krusaa 

mødte en stor deputation fra Flensborg, der med bannere beviste deres hen-

givenhed. 

 

Poppies……… 

Her i efteråret 2019 blev der vist en masse 

TV fra det engelske parlament, og en del har 

undret sig over, at faktisk alle medlemmerne 

havde et stort rødt emblem i knaphullet. Det 

var en poppy. På dansk en valmue. 

Og det kommer sig af, at lande som Frank-

rig, Belgien, USA og England viser deres re-

spekt for de faldne i den første verdenskrig 

ved at købe en poppy, overskuddet tilfalder 

deres veteraner til enhver tid. Og hvordan er 

sådan noget kommet op? 

Jo, en canadisk feltlæge, han hed John 

McCrae, var dybt berørt over at skulle lappe 

sammen på de mange unge soldater, han fik 

bragt ind. Mange overlevede ikke deres sår, og McCrae lagde mærke til, at 

der, hvor soldaterne blev begravet, begyndte der at vokse valmuer. Han 

blev så inspireret, at han skrev sit lille digt ”In Flanders Fields”, hvori han 

fremhæver valmuen som et symbol, og hvis ikke vi griber de faldnes eksem-

pel, så er det hele ingenting værd. 

 

En amerikansk dame tog det med valmuen op og begyndte at lave dem i 

massevis med salg for øje, og helt op til vor tid har valmuen ”The Poppy” 

været et samlende symbol, som skal minde os om alt det værste ved det at 

føre krig.  
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24/7                   Peter Kock Hansen  

Cirkeltræning – Er for alle der vil træne på et hold, hvor hele kroppen be-

væges igennem. Cirkeltræning i 24/7 styres af Betina hvor der arbejdes 

med intervaller i træningen. Vi bruger få simple redskaber og primært er 

det egen kropsvægt der er den primære vægt i træningen. Med smil, god 

musik og makkerøvelser, er det vigtigt at man træner i sit eget tempo og 

med udgangspunkt i det man selv kan yde i træningen. Derfor det cirkel-

træningen en social god træning, hvor vi selv gør den så hård som vi vil.  

 

Svømning for medlemmer i Haderslev – 24/7 har uddannet to livreddere 

der står klar til at passe på medlemmer i Haderslevhallen hver lørdag for-

middag. Medlemmer i 24/7 har adgang til svømmehallen, hvor det er muligt 

at svømme i den ene del af bassinet, og lege og springe i den anden del af 

bassinet. Start weekenden på den bedste måde med en tur i svømmehallen.  

 

Familiesjov i hallen – 24/7 inviterer børn og voksne til at starte weeken-

den med sjov i hallen. Første gang er fredag d. 22. november fra 17.00 – 

18.00. Der er indkøbt NERV guns, vi skal spille stikbold og meget mere. Vig-

tigst er at vi leger og finder på aktiviteter sammen med dem der kommer, 

så alle får den sjoveste start på weekenden. Kom og vær med til en social 

fredag, hvor der også er fredagsspinning. Næste familiesjov er fredag d. 27. 

december, hvor mange trænger til at få rørt julekroppen.  

Er der interesserede, som vil være med til at planlægge og lave familiesjov, 

vil vi meget gerne høre fra jer. Vi har fået søgt midler fra en fond, så vi skal 

have de gode ideer til at realisere nye og sjove ting til vores fælles aktivite-

ter i hallen for alle.  
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FIF 

Fælles generalforsamling 30. januar 

Vi vil gerne invitere til fælles generalforsamling i FIF torsdag d. 30. januar. 

Afdelingerne Fodbold, Gymnastik og 24/7 samler vores generalforsamlin-

ger, og håber at mange vil komme og være med. Der er mange som går til 

forårets utallige møder og generalforsamlinger, og vi håber med vores fæl-

les invitation, at det er muligt at samle mange, og også gå lidt på tværs af 

hvad der sker i vores afdelinger i idrætsforeningen.  

Så kryds i kalenderen 30. januar kl. 19.00    
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Når Markedet i Fjelstruphallen åbner dørene 7. marts, bliver det endnu en-

gang i et samarbejde mellem afdelingerne i FIF og Nødbehandlerbilen.  

Vi håber naturligvis at så mange som overhovedet muligt, kommer forbi og 

støtter op arrangementet, så vi kan bevare grundlaget for markedet flere 

år fremover. 

De sidste par år har der ikke været udsolgt af standpladserne, så det er 

bare at gå ind på www.fjelstrup-if.dk og se meget mere, hvis du sidder 

og overvejer om det kunne være noget for dig. Nogle har bare stand et 

enkelt år for at få solgt børnenes legetøj osv., men de fleste kræmmere har 

deltaget i mange år, hvilket er superhyggelig. Det koster kun 50 kr. pr me-

ter at have en stand, og med i denne pris er gratis morgenbrød, mens man 

stiller op. 

Marked i Fjelstruphallen                Jens Henrik Feldstedt  
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Fjelstrup Kultur & Idrætscenter           Kaare Lauridsen 

Nye facader og efterisolering af hallen 

Den udvendige facaderenovering af hallen blev afsluttet 

inden sommerferien og vi er rigtig glade for det nye udtryk 

som hallen har fået.  Der er blevet efterisoleret med 20 cm 

isolering på facader og sokkel, hvilket næsten øjeblikkeligt 

kunne mærkes på indeklimaet i hallen og vi forventer en betydelig redukti-

on af hallens udgifter til opvarmning. For første gang i mange år kunne for-

årets gymnastikopvisning i marts, afvikles i en dejlig lun hal, hvor gæster-

ne ikke behøvede overtøj for at holde varmen.  Vi ser nu frem til sæson 

2019/2020 hvor hallens brugere vil opleve en langt lunere hal end hidtil. Vi 

ser også frem til den årlige nytårskoncert i januar 2020, der som noget nyt 

bliver afviklet uden ekstra varmeblæsere i hallen.    

De valgte udvendige be-

klædnings plader er særde-

les modstandsdygtige mod 

vejr og vind og med en pro-

duktgaranti på hele 40 år, 

forventer vi en rigtig lang 

levetid, hvor hallens drifts-

udgifter til facaderne er på 

et absolut minimum.   

Pladerne er opsat med for-

skellige størrelser men også 

med overflader i forskellige 
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glansgrader. Dette bevirker at de store facader fremstår med et levende 

varieret spil, der ændrer sig afhængigt af vejret.  I sensommeren har 

Svend og Mike malet facaderne på motionscentret og depotet, så udsigten 

til hallen fra byens bålhytte er blevet ganske pæn. 

Det er bestyrelsens plan at der på et senere tidspunkt skal opsættes bely-

ste skilte på facaderne. Dette indgår dog i den næste fase (Fase 2) for om-

bygning af Fjelstrup Hallen. 

Fase 2 – Ombygning og renovering af Fjelstrup Hallen – kort status.  

Som bekendt har Fjelstrup Hallen i foråret 2019, fået tildelt 6 mio. kr.  fra 

udvalget for Kultur og Fritids anlægsmidler i 2019-2020, ud fra et samlet 

budget på 16 mio. kr.  Som følge af de økonomiske udfordringer og behov 

for besparelser i Haderslev Kommune, har byrådet den 29.10.2019 beslut-

tet at udskyde den økonomiske støtte til Fjelstrup Hallen, hvilket betyder at 

hallen har fået tilsagn om støtte til renoveringen (Fase 2) med 2,5 mio.kr. i 

2021 og 3 mio.kr. i 2022. Betingelsen for støtte, er at hallen skal yde min. 

tilsvarende egenfinansiering, dvs. krone for krone.   Dette medfører at op-

starten af fase 2 desværre udskydes til tidligst 2021.  I forbindelse med 

den netop afsluttede facaderenovering (Fase 1) modtager Fjelstrup hallen 

ca. 500.000 kr. i støtte i december 2019. 

Bestyrelsen for Fjelstrup Hallen 

takker byrådet for trods alt, at 

opretholde og prioritere støtten 

på  6 mio. kr. til renoveringen, 

og ikke har ladet sig friste af at 

spare denne vigtige 

”investering” væk.   Vi arbejder 

i arbejdsgruppen videre med 

indsamling af midler og har si-

den april 2019 arbejdet aktivt 

med Lokale og Anlægsfonden 

der gerne vil støtte projektet.  

Vi har udarbejdet et omfattende beskrivelsesgrundlag og udbudsmateriale 

til rådgivning (arkitekt og ingeniør), til dels baseret på brugernes ønsker og 

behov. Der er dog i den forbindelse nogle ønsker og krav fra fonden der 

forinden skal indarbejdes i projektet for at opnå støtte berettigelse.  Dette 

arbejde pågår og i skrivende stund er udbudsmaterialet til gennemsyn og 

kommentering hos Lokale og Anlægsfonden.  Vi forventer at indkalde bru-

ger repræsentanterne til et nyt dialog møde når der foreligger mere kon-

krete krav fra Lokale og Anlægsfonden. Bestyrelsen er sideløbende i dialog 

med 3 arkitektvirksomheder der gerne vil byde på opgaven 
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Nye kræfter 

Ovenstående arbejder er godt i gang men er også yderst tidskrævende for 

arbejdsgruppen.  Derfor vil vi meget gerne høre fra dig hvis du har lyst til 

at hjælpe med den spændende opgave det er at søge midler hos de man-

ge relevante fonde mv. Vi hører også gerne fra dig hvis du kender en eller 

flere, der kunne være den rette til dette. Kontakt gerne Kaare Lauridsen 

på telefon 27 64 47 12 for en uforpligtende snak og mere information her-

om.   

Ændring af hallens og forsamlingshusets matrikler 

I forbindelse med den planlagte renovering, har det været nødvendigt at 

ændre på det oprindelige matrikel skel mellem hallen og forsamlingshuset.  

Dette skyldes at der ved nybyg skal være en brandadskillende mur mellem 

to matrikler.  Da det oprindelige skel forløb tværs gennem den planlagte 

nybygning, er det på en ekstraordinær generalforsamling den 03.06.2019 

besluttet at reducere forsamlingshusets matrikel, således at væggen mel-

lem forsamlingshusets køkken og den nuværende indgang fremadrettet 

udgør det nye matrikelskel.  Udover godkendelse fra en ekstraordinær ge-

neralforsamling skal matrikelændringen godkendes i flere instanser hvilket 

er en tidskrævende og langsommelig proces der ligeledes pågår.  

Andre aktiviteter i Fjelstrup Hallen 

Udover forberedelse til den store renovering og ombygning pågår også 

andre spændende og vigtige opgaver. I den kommende tid arbejdes der 

særligt med sponsorater til hallen, som er rigtig vigtige for hallens drift. 

Hvis der er lyst til støtte op om hallen samt at få god lokal eksponering, er 

der flere interessante muligheder for at reklamepakker. Kontakt gerne 

Brian Christensen for mere information herom.   

Nytårskoncert januar 2020 

Svend Christensen står igen for en forrygende nytårskoncert i januar 

2020. Bestyrelsen for Fjelstrup Hallen vil gerne takke Svend for hans store 

engagement og bestyrelsen glæder sig til igen i år at hjælpe med transfor-

meringen fra hal til koncertsal.   
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NYT – NYT – NYT       Jens Henrik Feldsted   
 
  
Salg af fyrværkeri i Fjelstrup. 
  

Hvis du gerne vil støtte både nødbehandlerbilen og Fjelstrup IF, og samti-

dig få noget flot fyrværkeri, har du i år en enestående mulighed at købe 

dit fyrværkeri her i Fjelstrup. 

Fjelstrup IF og Nødbehandlerne har nemlig indgået et samarbejde med 

H.C. Andersen Festfyrværkeri, med henblik på at sælge kvalitetsfyrværke-

ri omme fra forsamlingshuset. 

Der bliver salg fra d. 27. til og med 31. december. Salgsbrochurer vil blive 

omdelt i postkasser lige omkring juletid. Så hold øje med posten. 

Vi kommer til at skulle bruge nogle ansvarlige personer over 18 år, til at 

dække vagterne der kommer til at ligge mellem kl. 9 og 19. 

Husk! Jo mere I køber, desto mere penge bliver der til både nødbehandler 

og FIF, da vi får provision af salget. 

  

Vi arbejder på at få arrangeret lidt øvrige aktiviteter i hallen, som man 

kan hygge sig med, når man nu alligevel skal i forsamlingshuset for at 

købe sit fyrværkeri. 

Gode forslag og ideer til aktiviteter modtages meget gerne  . 

  

Er du over 18 år, og gerne vil hjælpe med salget, kan du kontakte Jens 

Henrik på 22 39 76 27 / mail på mail@leneogjenshenrik.dk 

  

Del – del -del. Husk at dele når du ser vores opslag på Facebook.  

På forhånd tak. 

  

På vegne af Nødbehandler og FIF 

Jens Henrik Feldstedt 

  

 

mailto:mail@leneogjenshenrik.dk
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Lokalhistorisk Arkiv                Doddy Møller Bach 

De frivillige på ”Arkivet” er kommet godt i gang 

igen efter sommerferien. Nogle af de mest aktive 

startede med at gøre hovedrent i arkivet. Dette 

gøres 1 x årligt, hvor det hele får en omgang. 

Sidste gang Æ’ lokalblad udkom, blev I læsere 

snydt for fortællingen fra Herman Putz. Der var 

en deadline, jeg ikke var opmærksom på. Det 

beklager jeg.  

Midler fra Velux-fonden 

I arkivet er humøret højt. Vi har investeret nogle af de penge, vi fik fra 

Velux-fonden. Det blev til en printer/kopimaskine, som vi alle kan benytte 

fra vores PC-er. Det er en lettelse ikke at skulle vente i timevis for udskrift. 

Samtidig er der indkøbt en makulator (den der destruerer fejlskrevne papi-

rer i strimler). Nogle af pengene bruges også på uddannelse inden for arkiv

-verdenen. Else og jeg (Doddy) skal på kursus i Vejle, for at lære at bruge 

det system der gør, at det vi registrerer i arkivet, bliver tilgængeligt for 

alle. Vi skal af sted 2 tirsdage i november.  

Arkivet åbent den første mandag i hver måned 

Arkivet holder åbent den 1. mandag i måneden fra 10-12, hvor der er mu-

lighed for at få en snak med os, hvis man har arkivalier (papirgenstande) 

som man ønsker gemt til vore efterkommere. Ligeledes er der også mulig-

hed for at få en aftale uden for åbningstiden. Dette kan gøres ved at ringe 

til Else M. F. Jensen på tlf. 3045 1272 eller via Facebook, hvor vi selvfølge-

lig også er at finde.  

 

Præsentation af frivillige 

Her på siden vil jeg fremover lave en lille præsentation 

over den enkelte frivillige medarbejder, som vi har i 

arkivet. Jeg vil starte med Solveig Thomsen, som er 

født 1942 i Keldet. Hendes forældre var nybyggere der-

ude. I arkivet registrerer Solveig indkomne arkivalier 

på en indkomstjournal. Dvs., når f.eks. Peter Hansen 

vil aflevere nogle billeder, noteres alt ned, hvad give-

ren kan fortælles om billedet - også gerne bundet op 

på en god historie. Herefter puttes billede i en syrefri 

konvolut med nr. på, og gemmes i hængemappe til 

videre registrering på nettet, som udføres af andre i 
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arkivet. Senere vil man kunne søge billedet på Arkivk.dk. 

Solveig har arbejdet på arkivet som frivillig siden omkring 1910. Baggrun-

den for at arbejde på arkivet i Fjelstrup er tilværelsen som skolelærer. Som 

skolelærer har  

Solveig nemt ved at læse og skrive og arkivet bruger hende ofte som kor-

rekturlæser (sågar dette har hun læst korrektur på) Skolelærerhvervet har 

ført Solveig fra Haderslev til Anholt, til Stevning på Als og via Grønland til-

bage til Fjelstrup igen. Tilbage i Fjelstrup kom Solveig hurtigt ind i for-

eningslivet og har haft mange tillidsposter der. Fritiden bruges i dag på div. 

kreative håndarbejder, korsang og musik. 

 

Generalforsamling 28. januar 

HUSK vores generalforsamling i januar måned. Sæt x i kalenderen ved den 

28. januar kl. 19.00. Her vil formanden eller én fra Hallens bestyrelse kom-

me og fortælle om ombygningen af hallen, hvorvidt man er og hallens 

fremtid.  

 

Afslutningen på Herman Putz’ beretning 

Denne gang afsluttes den spændende fortælling af Herman Putz. Vi håber 

at kunne grave endnu en spændende fortælling frem i arkivet, til næste 

gang bladet udkommer. Vi påtænker at bringe noget om Martin Smej… 

Mor gjorde også rent et par steder, blandt andet ved Tinne Møller, hendes 

mand August, havde Fjelstrup bageri, og i deres hus lå Kommune kontoret, 

som blev bestyret af en anden bror Ferdinand Møller, som osse boede og 

spiste der. Malermesteren, var osse en bror S. P. Møller, jeg har aldrig vist 

hvad S. P. hed. Så en dag mor havde været i Fjelstrup, havde hun fået at 

vide at mælkemandens hest havde bidt en gammel kone, så da mor kom 

hjem, og ivrigt skulle fortælle nyheden, kom det til at lyde sådan: Kan I 

tænke jer, en gammel kone har bidt a mælkemands hest, hvortil far svare-

de: Så må den gamle kvin, ha nævæ god tænder. Far var løsarbejder, og 

om vinteren, var der jo sneskofling, og tærskning hos bønderne, og masser 

af skovarbejde, og det var han rigtig god til, det var han jo vokset op med i 

Ukraine, så han havde save, økser, kiler, hammer i forskellige størrelser, og 

når der sku skoves kom bønderne til far, og så sku han selv finde en ar-

bejdsløs, han ku bruge som makker. De tog afsted mens det var mørkt, og 

kom hjem, når der var mørkt, de sku jo arbejde i skoven mens der var lyst, 

frem og tilbage foregik i mørke og til fods, og der ku sommetider være rig-

tig langt. Når far så var kommet hjem, spiste vi middagsmad, og så sku far 
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file og lægge den store skovsav, som osse sku bæres frem og tilbage, så 

meget afslapning var der ikke. Det skovede træ sku osse sorteres i knipper, 

fagot og kløvet, det sku så stilles op i rummeter, og det blev lønnen så be-

regnet efter, I de frygtelige kolde vintre i 40erne, frøs saften i de store tyk-

ke træer, så de revnede med brag, der ku høres flere km. væk. Når vi så 

kom hen i november-december kom den store dag, da der sku slagtes, og 

det sku helst være slagter Eduart Nielsen fra Fjelstrup, han var den dygtig-

ste, og mest renlige, så han sku bestilles i god tid, og han måtte sige nej, 

til en hel del hvert år, og han havde en stor kundekreds. Han lavede medi-

ster, leverpostej, tungepølse, lungepølse, sylte, gjorde klar til rullepølse, og 

hos os lavede han også spegepølse, og der kom jo oksekød i, som vi havde 

købt ved slagter Gellert, der havde butik i Christiansfeld, og kørte forskelli-

ge landture i løbet af ugen, det foregik i en dertil indrettet varevogn, men i 

krigsårene, var det med hestevogn, og det var frygtelig koldt om vinteren. 

Nå men det var den spegepølse han sku lave, og inden havde far pillet nog-

le af hans hjemme dyrkede hvidløg, og skåret dem i bittesmå stykker, og 

sat dem på en underkop i vaskerums vinduet, men Eduart ku ikke li, de sku 

i pølsen, lidt modvillig, tog han underkoppen med hvidløgene, og hældte 

dem i farsen med disse ord: nå ja, jeg må nok hellere kom dem i, så Julius, 

han rigtig ka kom til nysen å te fisen. Men vores gode slagter, fik jo fuld 

forplejning, med tilhørende snaps og kaffepunch, inden han tog hjem, lave-

de mor en pakke, med lidt pølse og et stykke ribbensteg og sagde:” Eduart 

det kan du ta med hjem til mutter, så får hun osse lidt fersk kød”. Nå syns 

du det Lise, så sejer a mande tak. Betalingen ved jeg ikke hvad var, men 

når mor sa: jamen er det da nok slagter, svarede han: det er rigtig fin Lise, 

jeg tar bare noget mere ved de store bønder, de har sku penge nok. Jo det 

var en dejlig og glad dag, når Eduard havde været. Dagen efter blev der 

lavet blodpølse, og det ku, vi børn jo hjælpe til med, og så sku mor jo 

smelte fedt af, og det gav jo fedtegrever, og så kom den store rengøring, 

så der gik nogle dage, før det hele var i orden. Jo inden Eduart tog hjem, 

havde han parteret grisen, og saltet det hele i det store saltkar, og det 

fyldte godt, for fars slagtesvin vejede altid mellem 400 og 600 pund. Når vi 

elles manglede ferske slagtervarer, handlede far og mor, ved Gellerts slag-

tervogn, så en dag, havde han lavet en ny slags pølser, og mor ku smage 

en, og syntes godt om den, og sir til slagteren” hvad koster den”, han sva-

rer ingenting, og mor siger, så la mig få 2, og så kom de sådan til at grine, 

men han gav mor to. 

Ja, nu vil jeg fortælle lidt om mine brødre. Wilhelm ”Willy” blev kun 22 år, 

han døde af bughindebetæn-delse, og tjente dengang ved Marie og Søren 

Bramsen, som havde en gård i Feldum. Karlene på de mindre gårde, havde 

ikke så meget fri om søndagen, da dyrene sku jo passes, på de større går-
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de havde de jo fodermestre, men når han havde fri, kom han hjem, og var 

vejret godt, gik han en tur op på møllen, og så tog han altid mig med. Mine 

to andre brødre Frederik og Gustav, som var tvillinger, kom efter de var 

konfirmeret til at tjene ved Andreas Bagge Hansen, Abildgård, og Erik Bag-

ge Hansen Tørninggård. Min storesøster Elisabeth, tjente hos den gamle 

slagtermester Volstedt i Haderslev, der mødte hun Lille Bil ejeren Søren fra 

Storring, og det var kærlighed ved første blik, og da hendes lejemål hos 

Volstedt udløb, flyttede hun op til Søren, de giftede sig, og var sammen 

indtil hun døde. Slagteren hedder stadig Volstedt og er 3. generation. Sø-

ster Frida tjente ved Frederik og Vilhelmine i Kabdrup i nogle år, så tjente 

hun i Vandling, blev kæreste med en tysk soldat, blev gift på Fjelstrup kro, 

og flyttede til Prag, da krigen var forbi flyttede de til Linz, han var fra 

Wumm? men en modbydelig og ondskabsfuld fyr, men døde heldigvis om-

kring 50 år. Frida havde 2 døtre, de døde inden de blev 50 år, den ældste 

havde et par tvillingsønner, den ene blev myrdet, og den anden flygtede til 

Mellem Amerika. Så de sidste mange år, var hun den eneste i den familie, 

så hun har haft et frygtelig liv. Sidste år besøgte Bente og jeg hende, hun 

lå på sygehuset, men det var dejligt at se hende, og hun snakkede perfekt 

dansk, hun døde sidste år 94 år gammel. Vagn Rasmussen har haft en hel 

del kontakt med hende, og hun har osse fortalt ham noget jeg ikke vidste, 

men hun syntes nok ikke, vi sku ha det at spekulere på. Søster Trude fik 

plads i Stær, i nærheden, hvor søster Elisabeth boede, så en dag, da mor 

og jeg gravede kartofler op, var der pludselig en cykel klokke der ringede, 

det var Trude, der havde fået nogle fridage, hun var taget afsted tidligt om 

morgenen, og var ved 

Vadhuset ca. kl. 15, hun var rigtig god til at cykle. Senere fik hun arbejde i 

kantinen på Haderslev kaserne, og forelskede sig i en soldat fra Berlin, de 

blev gift, og hun flyttede ind i centrum af Berlin, og der var hun i alle krigs-

årene, men kom alligevel hjem på besøg en gang, og da så hun masser af 

de allierede fly, på vej til at bombe Tyskland, hun havde hendes lille 1-årige 

dreng med, det var hårdt for dem, de sultede og tilbragte mange timer i 

beskyttelsesrum. Efter krigen, sad hun og mange andre kvinder, og rense-

de mursten i mange måneder, og affaldet blev til et stort bjerg, der blev 

overdækket af jord, og så blev sået græs i. Trudes mand Kurt, kom til Øst-

fronten, hvor hans ene storetå frøs af, og blev osse taget til fange, og kom 

først hjem, længe efter krigen var slut, russerne havde ikke så travlt, med 

at sende dem hjem. Trude havde fundet en rigtig mand, intet var for godt 

til Trude, og han var hverken nazist eller kommunist, han var tysker. Des-

værre blev han kun godt 50 år. Jeg var dernede på ferie, og en nat, drømte 

jeg at Kurt var død, og jeg så krematorieovnen hvori han sku brændes. Om 

morgenen fortalte jeg om min drøm, og de syntes, det var mærkeligt. Om 



December • Januar • Februar 2019/2020  
 27 

 

formiddagen viste Kurt mig nogle af særværdighederne, og vi var inde et 

sted og fik 2 bajer. Da vi kom hjem, sagde Trude: det var godt I kom, jeg 

har middagen færdig, og Kurt sagde:  begynd I bare at spise, han gik ind i 

stuen, tog en sofapude, og lagde sig på gulvtæppet. Pludselig skreg han, av

-av, vi løb derind og Trude ringede efter lægen, og så trak han ikke vejret 

mere, jeg gik i gang med kunstigt åndedræt, og da lægen kom sagde han: 

det var en blodprop i hjertet. Det var rigtig uhyggeligt, at min drøm var gå-

et i opfyldelse. Søster Trude og jeg har altid haft et særligt forhold til hinan-

den, også som barn. I de første 3 år, tjente hun ved købmand Jes Raun på 

Keldet, og når hun havde fri, og sku til Haderslev, fik jeg altid lov af komme 

med, jeg sad bag på bagagebæreren, og når vi så kom til Sillerup Bjerg, 

hoppede jeg bag af cyklen, og løb ved siden af, når toppen var nået, hoppe-

de jeg på igen. En gang fulgtes vi med vores onkel Ferdinand Mason, og da 

vi kom til bjerget, hoppede jeg af, så sagde han: hop du bare på hos mig. 

Det gjorde jeg, han havde jo kræfter til at træde pedalerne rundt. Jeg har 

skrevet sammen med Trude, lige fra jeg ku skrive, og Trude fortalte mig 

mange voksne ting, selv om hun er ti år ældre, vi har besøgt Trude adskilli-

ge gange, også sidste år, hun er på plejehjem, og den 29. april fylder hun 

95 år. Så kommer søster Emma, som var lidt genert, og en rolig og dygtig 

pige, og hun overtog pladsen, efter Frida hos Frederik Thomsen, og der sku 

der, både arbejdes inde og ude, og de 3 køer, sku malkes morgen og aften, 

og hjemme mejeriet sku jo osse holdes i gang. Så en aften tog Trude, Em-

ma med til bal i Haderslev, og en soldat fik fat i Emma, der var uerfaren, og 

hun blev gravid og fødte en pige, hjemme hos mor og far, og de sagde: 

hende tar vi os af, så kan du fortsætte i den plads. Efter Frederik Thomsens 

død solgte hun ejendommen, og flyttede ind i Vadhuset, hvor hun hjalp mor 

og far, da de var døde, boede hun selv et stykke tid, så flyttede hun op til 

svoger Søren, da vores storesøster Elisabeth var død for nogle år siden, ef-

ter en del år døde hun, og ligger begravet i Starring. Emmas lille pige, kom 

til at hedde Elisabeth, efter bedstemor, men da kaldte hende Tutta, så alle 

andre kaldte hende Tut, men det var lykken for far og mor, at de havde 

hende. 

Den sidste der blev konfirmeret, var lillesøster Erika. Hun startede med at 

tjene ved Jensen på Fuglsang, så Kristensen på Sillerup Bjerg, Tønnesen i 

Skovbølling, Søren Bramsen og Refshauge, så forelskede hun sig i Johannes 

Petersen, og det var det rigtige valg, da de har været gift i over 60 år, de 

byggede hus i Kliplev, og har boet der, de fleste af årerne. Som barn var 

Erika ikke så robust, og hun var ofte lidt syg, men var meget sammen med 

Freeses piger, og en dag sagde Anna Freese til mig” Rikke er hun ikke lidt 

chokoladeagtig”, hun kaldte Erika Rikke, og jeg syntes det var en sød frem-

stilling af Erika, for hun mente selvfølgelig ”pylret”. Emmas datter Tut blev 
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Sillerup Mølle          Willy Freese 

gift med Thorvald Gram, og de havde begge 25-års jubilæum, hos slagter-

mester Bunkenborg, og da det blev solgt, arbejdede Tut 25 år på et privat 

slagteri, og Thorvald skiftede branche. De har haft guldbryllup. 

Jeg selv arbejdede, det første halve år, ved Thaysen af ”Wilfang”, og så 

1½ år ved Kristian Volmers i Fjelstrup, så boede jeg hjemme hos mor og 

far, og var løsarbejder i ½ år, så 2½ år ved Volmers, derefter soldat i 5 

år, så 25 år som specialarbejder ved Varde Jerntrådsspinderiet, der var en 

underafdeling af N.K.T.  I fritiden tog jeg kørelærer eksamen, og kørte lidt 

i fritiden. Så tog jeg grundkursus på gartnerskolen i Stensbæk, og blev 

ansat på Varde kirkegård, det ku jeg rigtig godt lide. I tre år var jeg på 

Herning Højskole, tre uger ad gangen og tog A.V.G. kursus, det 4. år, tog 

jeg uddannelsen som kursusleder, osse på Herning Højskole. Så har jeg 

Røde Kors kursus, elementær førstehjælp, udvidet, vej… instruktør, sam-

in besøgsven, Røde Kors lederkursus, sundhed og sygepleje, psykisk før-

stehjælp, vagt sam inst. Så har jeg været mange år i V.R.K. bestyrelse, 

fået Dronningens fortjeneste Medalje, været i Røde Kors i 45 år. Næste år 

stopper jeg. 

Dette var sidste del af fortællingen: Herman Putz. I kan glæde jer til næ-

ste gang, hvor vi graver en ny fortælling frem.  

Et travlt efterår 

Sillerup Mølle har haft et travlt efterår med 

mange besøg af skoleklasser, der kommer 

for at høre historien om møllen. Hvordan 

korn bliver til mel og brød. Børnene elsker 

at få fingrene i en klump dej og undervist af 

vores professionelle bagere Lorentz og Jens. 

Lorens Refsgaard har i flere årtier været festligt og fast inventar på møllen. 

 

160-års fødselsdag 

1. Oktober fejrede Sillerup Mølle 160-

års fødselsdag, hvor 30 mennesker var 

mødt op til kaffebord. 
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Julebagedag den 8. december 

Årets sidste arrangement er Julebage Dag 

søndag den 8. December 2019 klokken 13 

til 16. 

Nogle hyggelige timer i bunden af møllen 

med varme på. Gløgg og æbleskiver med 

hjemme bagte småkager. Underholdning 

og tombola. 

Julemanden kommer klokken 14.30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har brug for dig 

Kom og støt os med bevarelse af Sillerup Mølle. 

Vi modtager gerne rene brugte træpiller til vores stenovn.  

Ring til Willy 20 44 53 74 

Vi ønsker Jer alle en glædelig jul og et godt nytår. 

Hygge og masser af liv 

Der er altid masser af liv og god hygge når 
Sillerup Mølle holder Julebagedag. I år 

løber arrangementet af stablen den 
8. december kl. 13.00 – 16.00. 

Julemanden 
kommer 
Kl. 14.30 
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Fjelstrup Skole                          Lisbeth Huss Malmvig 

På Fjelstrup Skole har vi haft gang i mange spændende projekter siden sko-

lestarten i august. 

6 klasse på lejrtur til Pletten 

6F har været på lejrtur til ”Pletten”, 

som er en hytte i Hejlsminde, der lig-

ger meget naturskønt med den flotte-

ste udsigt over Lillebælt. Aktiviteter 

var der kun planlagt få af, da børnene 

skulle være medbestemmende i, hvad 

der skulle ske på turen. Det blev til 

gåture ved vandet, badeture, spil, 

madlavning, gåtur til Kabyssen Is og 

grill hvor Marys forældre gav softice 

til hele klassen og en masse leg på det store græsområde ved hytten.  

 

 

Skolernes Motionsløb 

Traditionen tro bruges fredagen inden efterårsferien på at deltage i 

”Skolernes motionsløb”. Sammen med de største børn i børnehaven bevæ-

gede vi os ud til ruterne på Avnøvej, hvor der blev løbet adskillige kilome-

ter. Det var ikke det bedste vejr i år, men det kunne nu ikke slå Fjelstrups 

friske børn ud. 
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Naturvidenskabsfestival 

Hver år inviterer studerende fra Haderslev 

Seminarium alle elever fra 4.-6.klasse til Na-

turvidenskabsfestival. Det er et meget efter-

spurgt arrangement, hvor alle bygninger på 

seminariet tages i brug og indrettes til en 

masse små stationer, hvor eleverne kan del-

tage i et utal af spændende forsøg og ekspe-

rimenter, som kan gøre dem klogere på det 

naturvidenskabelige område.  

 

5. klasse med i spændende projekt 

5F har været med i et projekt med at for-

skønne området ved den nye super cykelsti i 

Haderslev. De har i et samarbejde med en tysk installationskunstner brugt 

billedkunsttimerne til at lave skitser til malerier udfra emnet ”Vand og bære-

dygtighed”. I gården ved Haderslev Erhvervsråd på Jomfrustien (lige overfor 

Kvickly) kan I nu nyde det færdige resultat af anstrengelserne. Eleverne er 

selv overraskede over det fine resultat, og blev endda interviewet til den 

tyske avis ”Der Schleswiger”. Det kom der en artikel ud af, som kunne bru-

ges til oversættelse i tyskundervisningen.  

 

Samarbejde med Haderslev Musikskole 

Hvert år har vi et rigtig godt samarbejde med Haderslev Musikskole. I år 

kommer musikskolelærer Trine hver mandag og spiller ukulele sammen med 

eleverne fra 0.-2.klasse og vores egen musiklærer Rikke. Ukulele er en mini-

guitar, som er meget populær blandt børn og unge i disse år. Inden efterårs-

ferien havde vi besøg af TVSyd, som gerne ville optage en undervisningssi-

tuation med 2F og musikskolens leder Jesper Ry. Grunden til TV Syds besøg 

måtte vi holde hemmeligt indtil fredagen efter, hvor den virkelige anledning 

kom frem; nemlig at Jesper i forbindelse med DRs ”Danish Music Awards” 

vandt prisen for ”Årets forbillede”. Meget flot og velfortjent! Jesper har væ-

ret i Danmark været foregangsmand for at få musikskolen ud i alle Folkesko-

ler, hvilket var et krav i forbindelse med Folkeskolereformen. Jesper har bl.a. 

opfundet undervisningsforløbet ”Matemusik”, hvor der sideløbende arbejdes 

med brøkregning og takt, puls og rytme, og han har lavet musikklasser, som 

går ud på, at der på alle kommunens skoler er børn, der lærer at spille et 

instrument. Begge initiativer har vi været en part i med stor tilfredshed. 
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Kids-volleystævne i Haderslev 

Alle elever i 3.-6. klasse har været til kids-volleystævne i Haderslev, hvor 

der blev dystet mod kommunens andre skoler. Reglerne i kids-volley er for-

simplede i forhold til almindelig volleyball, så alle kan være med. 5F kom 

for andet år hjem med en flot 2. plads. De har bedyret at næste år VIL de 

bare vinde, så de må i træningslejr igen næste efterår. Overalt hvor vores 

elever befandt sig til stævnet var der ros for deres gode opførsel, både i 

vinder- og tabersituationer. Godt gået, det er vi stolte af på skolen! 

På skolen er vi optaget af det store arbejde, som Lokalrådet m.fl. lægger i 

projekt ”Fjelstrup, den levende landsby”. Vi vil, sammen med børnehaven, 

gerne bidrage med vores til, at Fjelstrup er en spændende landsby, som 

flere får lyst til at bo i. I den forbindelse taler vi for tiden om en mulighed 

for, at børnehaven og skole kan huses under samme tag og derved få fordel 

af hinandens kompetencer og på den måde skabe en endnu større sam-

menhæng i barnets liv fra 3-13 år. Projektet er stadig i en meget tidlig fase, 

så der er stadig mange uvisse faktorer, men der vil komme mere nyt om 

det senere. 
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Fjelstrup Spejderne              Jeanette Lenger 

Nye Spejderledere 

Vi er glade for at fortælle at vi har fået to nye ledere til vo-

res spejdere.  Charlotte og Nadine gør et fantastisk ar-

bejde.  Så vi vil gerne sige velkommen og stor tak for jeres 

indsats.  

 

Julen nærmer sig 

Julen nærmer sig hastigt. Inden længe går vi i gang med at lave juledeko-

rationer. Traditionen tro kommer vi rundt den 23. november og sælger ad-

ventskranse, dekorationer og meget andet godt.  

 

Det går godt og vi planlægger næste års familielejr 

Det går rigtig godt med vores spejdere. Vi har fået nye børn til og det er vi 

super glade for. Vi er i fuld gang med at planlægge årets familielejr. Vi sat-

ser på at tage til Tonneshøj igen. Det bliver fra den 17 - 20 januar. Temaet 

for lejren bliver Indiana Jones, så mon ikke det bliver en spændende og 

sjov tur.  

 

….der er stadig plads til flere 

Vi har altid plads til nye spejdere. Så kom endelig,  hvis du er nysgerrig 

efter at prøve at være spejder. Vi kan garantere at det vil være spænden-

de, lærerigt og rigtig sjovt. Spejder ligger hver onsdag fra kl 16.00 til 

17.30. Vi glæder os til at se jer.  

 

Så vil vi fra spejderne ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.  

Vi ser frem til et godt år 2020.  
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Nytårskoncert i Fjelstrup Hallen  
Søndag den 5. Januar kl. 19.00 

De 47 musikere og sangsolister fra Sønderjylland Amatør Symfoniorkester er klar til 

at få Fjelstrup Hallen og publikum til at svinge med et bredt og underholdende pro-

gram, der spænder fra Strauss’ wiener-musik til populære musicals og Champagne-

galoppen. 

 

 

 

 

 

 

Fest og farver med dygtige musikere og solister. 

Bettina van Burren er ligesom sidste år dirigent for orkesteret og konferencier er i år 

Jens Chr. Krause, som vi naturligvis også skal høre som sang solist.  

Bettina van Burren er til daglig violinist ved teatrene i Flensborg og Lübeck og vi vil 

også i år få et prøver på hendes fantastiske violinspil. Jens Chr. Krause er til daglig 

gymnasielærer i Sønderborg og bosat i Flensborg.  

Han er medlem af Extrachor Flensburg som 2. tenor, medvirkede i 2-5 operaer, musi-

cals og koncerter i hver sæson. Medvirkede bl.a. i operaerne Nabucco, Elskovsdrik-

ken, Tosca, La Traviata, Lucia di Lammermoor, og musicalen Jesus Christ Han er og-

så skuespiller, musicalsolist, stemmecoach og instruktørassistent på Det lille Teater, 

Flensborg. 

Stort Koncertkor synger sammen med orkesteret 

Omkring 85 dygtige sangere fra 4 kor -KorNor, Tyrstrup Kor, Sommersted Kor og 

Sognekoret- vil helt sikkert være med til at løfte stemningen, når de sammen med 

orkesteret synger ”Elverskud” af Niels W. Gade. 

Champagne samt kaffe og kage 

Gæsterne vil ved indgangen blive mødt af koncertholdet, der byder velkommen med 

velkomst-champagnen. I pausen serveres kaffe og kage, ligesom det vil være muligt 

at købe vin, øl og vand. 

Billet  Tlf.:  24626357 Frede Hirschel  

Bestilling Tlf.:  21482889 Svend Christensen 

  e-mail: fjelstruphallen@gmail.com 

Billetprisen er 175 kr. og i prisen er inkluderet velkomst-champagne samt kaffe og 

kage i pausen. Billetter kan afhentes i Fjelstrup Hallen på halbestyrerens kontor eller 

udleveres ved indgangen. 
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Dilletant           Lotte Schytt 

Det er med stor sorg, vi må medde-

le der ikke bliver afholdt dilettant 

denne vinter.  

Enderne kunne desværre ikke nå 

sammen. 

Men vi er ved godt mod, og satser 

da på at kunne stille er hold til næ-

ste vinter. 

Vi hører gerne fra interesserede 

skuespillere.  

Især hvis du er mand……! 
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Dagplejen I Fjelstrup                 Lotte Berthelsen Schytt 

Motionsdag i Fjelstrup 

 

Fredag d. 11. oktober holdt dagplejen i Fjelstrup 

motionsdag. 

Vi mødte glade og forventningsfulde op i fod-

boldlokalet hvor det hele skulle foregå. Regnen 

silede ned, så alle aktiviteter blev flyttet inden-

dørs. Hele formiddagen blev der sunget, danset 

og leget med bolde. Boldene blev kastet, trillet 

og gemt under tøjet. 

Der var medbragt en helt ny sangkuffert, hvor børnene selv skulle vælge et 

dyr/ en sang. Det var et kæmpehit hos de små.  

Vi sluttede dagen af med en lille snackpause.  

Bare så vi kunne holde til at gå hjem igen. 
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Formiddagsidræt            Frede Jørgensen 

Formiddagsidræt er startet op igen efter sommerfe-

rien.  

Vi er næsten det samme antal som sidste år, en ny 

og dermed er vi 23, men det er så det. 

 

Jeg skal til Odense og opereres i ryggen den 8-11 

så det skulle jo gerne være sket når bladet kommer ud.  

Solvej tar så over nogle gange når jeg er væk men ellers kører det i den 

gamle gænge med motion og hygge. 

Voksen Fodbold                                   Erik Schultz 

Mød op torsdag aften 

Torsdag er der indendørsfodbold i hallen fra kl 20:30 

Vi er allerede i fuld gang, så kom endelig og deltag. 

Vi er en god blanding af unge og gamle spillere. 

 

Vi spiller og hygger os 

Der er både plads til at gå til den og hyggeligt samvær. 

Vi lavere blandet hold af de fremmødte spillere og spiller typisk kampe af 7 

minutters varighed, alt efter hvor mange hold vi er. 

 

Kontakt Erik 

Er det noget for dig så mød op  

eller ring til Erik på 21 26 34 16  

VI SES…! 
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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. 

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

Program for resten af 2019  

28. nov. Dette er dog torsdag. Julesang i kirken sammen med vores 

præst, Susanne. Derefter går vi over på Rosenvang og får vores kaffe og 

Honningkage dame.Pris for kaffe og kage 20 kr. Tilmelding til julefrokost, 

pris 100 kr. som betales ved tilmeldingen. 

 

2. dec. Foredrag med Kristian Grøn, forhenværende præst i Stepping. 

Hans foredrag hedder  ”Juletraditioner”. 

Kaffe, Gløgg og æbleskiver 20 kr. 

 

Mandagsklubben                Annette Jacob  
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9. dec. Kl. 12. Julefrokost. 

Vi hygger os med hinanden og spiser noget lækkert mad. Der vil være 

Amerikansk Lotteri og lettere underholdning. Pris 100 kr. som betales ved 

tilmeldingen. 

 

Juleferie. God jul og godt nytår. 

 

Program for første kvartal 2020 

  

6. jan. 2020 kl. 14. Hygge. Kaffe 5 kr. 

 

13. jan. ”Hvornår var det nu det var?”. Igen i år har Paul Jacob, sagt ja 

til at finde årstal, som vi skal gætte. 

Små præmier til det bedste hold. Kaffe og kage 20 kr. 
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20. jan. Musik: Ove Kristoffersen kommer og synger og spiller guitar for 

os. Kaffe og kage 20 kr. 

 

27. jan. Banko: 1 kort 10 kr., 6 kort 50 kr., Gratis kaffe. 

  

3. feb. Foredrag. 

Lis Mikkelsen holder  foredrag. ”Mennesker ved et grænse, om Kongeå 

grænsen”. Kaffe og kage 20 kr. 

 

10. feb.  Hygge. Kaffe og kage 5 kr. 

 

17. feb. Musik og sang. Grete Bosack kommer og underholder og synger. 

Kaffe og kage 20 kr. 

 

24. feb. Banko. 1 kort 10 kr., 6 kort 50 kr. Gratis kaffe. 

 

2. marts. Hygge. Kaffe 5 kr. Tilmelding til virksomhedsbesøg. Vi kører i 

egne biler til Lyksvad fiskefarm, Ødis. Turen er mandag den 30. marts 

 

9. marts. Revy. Emsable 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. 
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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 foredrag, video eller 

underholdning.  Kl. ca. 11,30 spiser vi middag 

fra Seggelund cafeteria. Pris for deltagelse er 

80 kr. men der er også mulighed for at delta-

ge uden middagsmad kun kaffe/m ½ rundstyk-

ke  m/ost og foredrag til 20 kr. 

 - tilmelding nødvendig til Margit tlf. 21 845 177 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 

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 14. august: Heldags-

udflugt til Tønder, hvor vi så og hørte 

om Zeppelin museet - meget spændende. 

Middagen fik vi på Hostrups hotel. Vejret 

var fantastisk flot, så det blev også til en 

tur på gågaden.       I 1994 blev Rosen-

vang bygget om til 10 ældre boliger og et 

lokalcenter, derfor holdt vi 25 års jubilæ-

umsfest med underholdning og sang, de 

friske fynboer Kurt og Ove fra Visens Ven-

ner i   Svendborg sang bl.a. ”Admiralens 

vise”  

I oktober havde vi besøg af Anne Else 

Højgaard, fortalte om sin glæde ved hendes skolegang og som lærer. Dej-

ligt at høre hendes positive indstilling til livet.  

Fra Torben Skov ( tidl. ”Hejko”- Anslet) fik vi den 6. nov. et indblik i hans 

liv i tekstilbranchen. Det var spændende at følge hans færden rundt i Dan-

mark og dele af verden. 
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Program:  

Onsdag, den 4. december kl. 9.30: Thorkild Sørensen fortæller og viser 

billeder fra Naturoplevelser i USA`s Wide West. Vi har haft besøg af Thorkild 

flere gange og hans billeder og fortællinger er super gode og teknikken vir-

ker altid. 

Program 2020 

Onsdag, den 8. januarkl. 9.30: Generalforsamling – lidt Quiz med små 

præmier og vi synger sange vi sjælden synger og som ikke står i senior 

sangbogen. 

Onsdag, den 12. februar kl. 9.30: I anledning af 100 året for afstemnin-

gen vil Peter Jacobsen fortæller ” Fra Kong Vermund til Christian X” . Hvor-

dan Slesvig først blev tabt for Danmark og siden, da mange havde opgivet 

håbet – delvis kom tilbage. 
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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. feb. 2019 

Bladet udkommer:       1. mar. 2019  
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