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Uddrag af Hejmdal 1965 
For Felsted Sogn. 

v/Lorenz Lorenzen 

Felsted d. 8. januar  

AOF arrangerer i løbet af vinteren seks foredrag om kommunale problemer. 

På foranledning af de mange problemer, som indbyggerne i Aabenraa amt stilles overfor, når 

kommunesammenlægningen bliver realiseret, har AOF taget initiativ til en række oplysende 

aftener om kommunale emner. De seks foredrag, der alle holdes på Felsted kro, strækker sig 

over januar-februar-marts. Fhv. overlærer J. H. Jensen lægger ud med en orientering om det 

kommunale styre, hvordan en kommunes ledelse er organiseret, og hvor langt en kommunes 

beføjelse rækker. Det næste foredrag, den 25. januar, skal forklare nødvendigheden af 

planlægning og regulering, navnlig med henblik på overgangen til storkommuner. Det holdes 

af statsingeniør S. E. Gundestrup, Aabenraa. Den 8. februar taler lærer L. F. Mathiesen, 

Rinkenæs, om uddannelsen, hvis forhold også vil undergå store forandringer, idet de små 

landsbyskoler vil forsvinde og centralskolerne indtage deres plads i højere grad, end tilfældet 

allerede nu er. ”Naboens skat- og min”. Et såre aktuelt emne, som fuldmægtig cand. polit. V. 

Christiansen, Vojens, den 22. februar behandler. Socialinspektør F. Mørk, Aabenraa, vil den 

8. marts søge at klarlægge nogle af de sociale love og forordninger, og endelig behandler 

folketingsmand Fr. Teichert, Søgård, de forandringer, som kommunesammenlægningerne vil 

medføre, under foredragstitlen ”Den fremtidige kommune”.  

Alle interesserede har adgang. 

 

Felsted d.13. januar   Rub og stub!  

En af vore store pengemænd sad hos sagføreren for at skrive testamente.  

”Jeg vil også gerne have, at der skal stå, at jeg vil brændes, når jeg engang er død”. – ”Javel” 

svarede sagføreren, ”og hvad ønsker De, der skal gøres med Deres aske?” ”Læg den i en 

konvolut, adresser den til skattevæsenet, læg en seddel i og skriv på den: - Nu har I i hvert 

fald fået det hele”. 

 

Skovbøl d. 15. januar              Familie på 8 blev hjemløs ved brand 

Moder og tre børn reddede sig ud tillige med fjernsynsapparatet. Torsdag eftermiddag opstod 

der ild i et stråtækt hus i Skovbøl mellem Felsted og Varnæs, og det nedbrændte i løbet af kort 

tid. Det bebos af arbejdsmand Hans Larsens familie. Hans kone og tre små børn reddede sig 

ud tillige med fjernsynsapparatet. Alt indboet brændte i øvrigt. Det er et meget gammelt hus, 

antagelig 150 år. Det er en vinkelbygning, og ilden er opstået i udbygningen. Hans Larsen 

arbejder på ”Samden”. Tre børn var i skole, og de tre mindste hjemme sammen med moderen. 

Der blev tilkaldt hjælp fra en nabo, og både Felsted og Skovbøl brandværn kom til stede, men 

der var intet at udrette. Huset nedbrændte. Hans Larsen overtog huset i fjor. Han havde ikke 

nået at betale det sidste kontingent for brandforsikringerne, så er det ikke sikkert, at 

brandforsikringen er i kraft, og i så fald er familien ilde stedt. Familien har foreløbig fået 

ophold hos naboen. 

 

Felsted d. 16. januar                             Gudstjeneste i Felsted 

På grund af pastor Skovgaard Petersens sygdom prædiker biskop Meyer, Rinkenæs, ved 

gudstjenesten i Felsted kirke søndag den 17. januar. De to næstfølgende søndage vikarierer 

pastor Møller Lauridsen. Attester udstedes af lærer Petersen, og aftaler om kirkelige 

handlinger sker ved Møller Lauridsen. 
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Felsted d. 21. januar                         Felsteds Sogns budget 65-66 

Skatterne stiger med 105.449 kr. Felsted sogneråd har på årets første møde haft kommunens 

budget for 65-66 til 1. behandling, og det blev vedtaget. Overslaget balancerer med 1.512.449 

kroner, og skatteudskrivningen er fastsat til 1.434.849 kr., hvilket er en stigning på 105.449 

kr. i forhold til i år. Indtægtsposterne er følgende: Renter 62.200 kr., ejendomme 2600 kr., 

andre indtægter 12.800 kr., og kommunale skatter 1.434.849 kr. Udgifter: Administration 

130.800 kr., sociale udgifter 1.966.300 kr. derfra går statens refusioner, således at kommunens 

egenudgift til socialforsorgen er 491.213 kr., tilskud til foreninger 3000 kr., skolevæsen 

524.875 kr.,  vejvæsen 112.000 kr., vandløbsvæsen 7000 kr., brandvæsen 7000 kr., 

sundhedsvæsen 4216 kr., andre udgifter 193.700 kr., heraf et amtsfondsbidrag på 162.400 kr., 

biblioteksvæsenet 721 kr. og afdrag på lån 157.724 kr. Der regnes ikke med noget 

driftsoverskud. I sognerådets møde blev grundskyldspromillen fastsat til 24, det samme som 

sidste år, og desuden behandles en række mindre sager, herunder skatte- og socialsager. 

 

Tumbøl d. 25. januar                           Ringriderfesten i Tumbøl 

På Tumbøl Ringriderforenings generalforsamling torsdag aften på Tumbøl kro udtalte 

formanden gårdejer Claus Hissel, tilfredshed med den sidste ringridning, hvortil ryttertallet 

havde været et par højere end det foregående år, idet der havde været 43 ryttere. Kassereren, 

Ingvard Mikkelsen, oplæste regnskabet, der var afsluttet med et mindre overskud. Som 

medlemmer af bestyrelsen genvalgtes arbejdsmand Jacob Johansen og husmand Hans 

Kaufmann. Man besluttede, at den kommende sommers ringriderfest skal holdes den 20. juni. 

 

Felsted d. 29. januar                  Stilfærdigt stop på Felsted Mejeri i går 

Endnu ingen aftaler om bygningens fremtid. I går endte Felsted andelsmejeri sin tilværelse 

som mejeri, og det skete i al stilfærdighed – ligesom 75 års jubilæet i fjor. Hvad der herefter 

skal ske med bygningerne, står hen i det uvisse. Et par handelsvirksomheder har spurgt på 

dem, men forhandlingerne synes ikke at skulle føre til noget resultat. Lukningen af Felsted 

mejeri kom ret uventet kort efter at det i fjor havde 75 års jubilæum, som for øvrigt heller ikke 

blev markeret, grundet på den usikre fremtid for mejerierne i al almindelighed. Ganske vist 

troede de allerfleste efter optagelse i Gråstenfusionen GEMA for tre år siden, at Felsted mejeri 

ville blive opretholdt, og det blev derfor moderniseret med nye anlæg og maskiner etc. Og 

antagelsen bestyrkedes yderligere, efter at mælken fra Kværs og Traasbøl ved 

mejerinedlæggelsen der kom til Felsted. Men efter oprettelsen af Sønderjylland-Øst, begyndte 

sammenlægningsbilledet også at tone frem for Felsted, og nu er det sket; den almindelige 

rationaliseringstendens har også her taget sit, og herefter leveres mælken til Avnbøl. Mens 

mejeribygningernes fremtid altså tegner sig uvis, ligger den klar for mejeribestyrer Hansen, 

der i 30 år har virket på Felsted mejeri og hjembragt adskillige præmier. Han er kun 55 år, og 

det er ikke for sent at sadle om. Han har købt vaskeri i Kolding. ”Det lyder måske mærkeligt”, 

siger fru Hansen, ”men faktisk glæder vi os til at komme af sted. Det ville være uudholdeligt 

at gå og se på de uddøde mejeribygninger, hvor det hidtil har summet af liv. Og vi har mange 

venner og tager gode minder med fra Felsted. Og så er det nye job også noget med vand, det 

smager da altid af fisk. Desuden skal vi ikke til at oparbejde en ny virksomhed i Kolding, 

vaskeriet er helt moderne, kun to år gammelt, og det samme er bygningen, hvor vi får 

lejlighed i den ene ende. Vi glæder os til at tage fat - det skal sagtens gå!” Og det håber 

ægteparrets mange venner i Felsted mejerikreds også. 
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d. 4. februar                      Så kun en tur da  

”Engang var jeg ude at ro med grossereren”, fortalte fisker Niels. - Grossereren tændte en fed 

cigar, tog et par drag og kastede cigaren ud. I det samme stak en gedde hovedet op og 

snuppede cigaren og begyndte at ryge. ”Og hvad enten I tror mig eller ej – så svømmede 

gedden med cigaren i munden to gange omkring båden, så røgen drev” – ”Nej, no lywer do, 

Niels”, indskød en tilhører. – ”Jaja, sagde Niels – så taw´en kuns jen tur rundt om æ båd, da”. 

 

Felsted d. 10. februar                           Torskegilde 11 marts 

I Felsted er man i denne tid travlt optaget med ligningen, og man er nu så langt fremme, at 

torskegilderne er fastsat til at begynde den 11. marts. 

 

Felsted den 11. februar                        To 1. klasser i Felsted 

Felsted Centralskole havde onsdag indskrivning af nye elever til første klasserne. 

Skoleinspektør E. Hansen oplyser, at der i år tilmeldtes 39 børn mod 28 sidste gang. Skolen 

har kun én første klasse, så det bliver nødvendigt at oprette endnu en for at klare den 

betydelige forøgelse af elevtallet. 

 

Felsted d.13. februar                            Felsted skolevæsen 

Felsted centralskole er ved at optage elever i 8. klasser, 1.real og 9. klasse, og skoleinspektør 

E. Hansen oplyser, at af 7. klasses 34 elever, forlader fire skolen, medens 30 fortsætter i 8 

klasse og 1 real. Af 8. klasses 30 elever forsætter 15 i 9. klasse i kommende skoleår. 

 

Felsted d. 5. marts                             Sognemøde i Felsted 

Felsted Handels og Håndværkerforening holdt torsdag aften generalforsamling hos gæstgiver 

Møller i Felsted, hvortil kun et mindre antal medlemmer var mødt. Formanden tømrermester 

Marius Møller, Nørballe, aflagde beretning over året, hvor der havde været god beskæftigelse, 

men for foreningen som sådan har det været et roligt år. Kassereren, muremester Peter 

Jesswein, Felsted, aflagde regnskabet, der viste en formue på 585 kr. Alle valg var genvalg. 

Der drøftedes forskellige interne problemer, og man enedes om at rette henvendelse til 

sognerådet for at få holdt et sognemøde. Til slut vistes en film om bankvæsenet. 

 

Felsted d.12. marts                         Ny gadebelysning i Felsted 

På I/S Felsted Vandværks generalforsamling traf man beslutning om at bruge 30.000 kr. til ny 

gadebelysning på Gråstenvej og Østergade i Felsted. Sønderborg og Aabenraa amters 

elektricitetsselskab skal udføre arbejdet. Formanden, bygmester Adolph Lausen, sagde i sin 

beretning, at tre nye forbrugere var tilsluttet. Kassereren, installatør Jørgen Møller, oplæste 

regnskabet, der sluttede med et overskud på 13.672 kr. Vandværkets bankbeholdning er på 

32.000 kr. Gårdejer Hans Christiansen nyvalgtes i stedet for afdøde gårdejer Markus 

Asmussen.  

 

Felsted d. 20. marts                          Aftenhøjskolen i Felsted 

Felsted Aftenhøjskole afsluttede onsdag aften vinterens arbejde med et foredrag af 

højskolelærer O. Haarder, Rønshoved, i tilslutning til vinterens hovedemne: ”intolerance”, der 

er behandlet af otte forskellige indledere i ni aftener. Aftenhøjskolen har nu virket i 10 år med 

et stigende antal deltagere, idet den begyndte med 30 i 1955 og sluttede med 56 i 1965. 

Møderne holdtes oprindelig i den tidligere tyske skole og sluttede nu i den nye Centralskoles 

bibliotek. Vinterens deltagere udtrykte ønsket om, at aftenhøjskolen måtte fortsætte til næste 

vinter. 
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Felsted d. 2. april                                    Felsted mejeri 

Andelsselskabet Felsted Mejeri har holdt generalforsamling, men på grund af den ringe 

tilslutning var generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig. Det vedtoges at holde 

generalforsamling tirsdag den 13. april i stedet. Til bestyrelsen nyvalgtes gårdejer Nicolai 

Festersen, Tumbøl. Øvrige valg var genvalg. 

 

Idealkvinder. En engelsk avis er efter en rundspørge nået til fire kvindetyper, som alle mænd 

kan enes om at betragte som et ideal: 1) Blonde piger med blå øjne og mange penge. 2) 

Rødhårede piger med blå øjne og mange og mange penge. 3) Sorthårede piger med gnistrende 

øjne og mange penge. 4) Ældre, ikke særlig tiltrækkende damer med mange penge. 

 

”Tjener, der er fluer i mit øl”. – ”Det skal være så sundt for tænderne, hr”. 

 

”Jeg kunne gå, da jeg var 10 måneder”, pralede den ene lille pige over for den anden. ”Puh. 

Det kunne jeg også”, svarede den anden, ”men jeg var ikke så dum at vise dem det, så mig bar 

de i to år”. 

 

”Det er et ordentligt blåt øje, du der har fået”. ”Ja, det fik jeg af Vibekes mand”. ”Jamen jeg 

troede han var i Amerika”. ”Det troede jeg også”. 

 

”Du kunne vel ikke låne mig en 100-kronerseddel?”. ”Jeg skal bare have den et øjeblik”. 

”Hvor længe skal du have den?” ”Kun lige mens jeg løber ned og betaler lysregningen med 

den”. 

 

Felsted d. 28. april                                 Ulykke ved Felsted. 

Det var en lastbil tilhørende vognmand Kaj Andersen, Skæve, og ført af chauffør Anders 

Poulsen, Skæve, der var impliceret i sammenstødet mandag aften ved Felsted med den 14-

årige Ejner Staugaards død til følge. Chaufføren var som nævnt standset, men da hverken han 

eller andre fik indtryk af, at drengen var kommet noget særligt til, fortsatte han. 

 

Tornhøj d. 06. maj                     Tornhøj vandværk får mere vand   

I en kendelse afsagt af landvæsenskommissionen for Aabenraa amtskreds har Tornhøj 

Vandværk fået rådighed over grundvandet fra to boringer i Tråsbøl og Felsted. 

Grundvandsopland er begrænset i en radius af 200 meter. Interesserede kan på Felsted 

kommunekontor og dommerkontoret i Gråsten se et kort, hvorpå grundvandsplanen er 

indtegnet. 

 

Grøngrøft d. 11. maj                      Yngre drenge på ”Grøngrøft” 

Medens der hidtil har været 15-16årige drenge på fredehjemmet ”Grøngrøft” mellem Felsted 

og Gråsten, kommer der efterhånden nu 14-15årige. Forstanderen på Grøngrøft, J. Andersen, 

har i øvrigt i nogen tid været sygemeldt, og i hans sted er forstander Duus konstitueret som 

hjemmets daglige leder.   

 

Felsted d. 13. maj                            Færdselsuheld ved Felsted  

Repræsentant Chr. Jørgensen, Sønderborg, mistede natten til i går herredømmet over sin vogn 

på minutvejen ved Felsted. Bilen rev flere hegnspæle op, fortsatte derefter ned ad en skrænt 

og landede på en mark. Ved den ublide medfart pådrog Chr. Jørgensen sig hjernerystelse og 

hudafskrabninger og blev indlagt på Aabenraa sygehus.  
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Skovbøl d. 19. maj             25-årig lærling køber Skovbøl nedlagte skole 

 Ung mand fra Als betaler 75.000 kr. for skolen. En 25årig maskinarbejderlærling på Danfoss, 

Andreas Lauritzen, der bor hos sine svigerforældre i Stevning på Als, har af Felsted kommune 

købt Skovbøl nedlagte skole for en pris af 75.000 kroner. For godt et par måneder siden blev 

skolen udbudt til salg. Flere har været interesseret, men ingen af de mange henvendelser 

resulterede i salg. Nu er handelen imidlertid gået i orden, og overtagelsen er sket. Andreas 

Lauritzen flytter ind i skolen til juni, og han fortæller, at foreløbig skal læretiden overstås. Der 

mangler endnu et par år. Han har tænkt på at starte en fabrikation, men har dog ikke truffet 

nogen endelig afgørelse herom. Skolen har et grundareal på ca. 6500 kvadratmeter. Der er 

selvstændig bolig med to lejligheder og en fritliggende skolebygning med to klasseværelser 

og centralvarmeanlæg. Desuden er skolen købt med et tilliggende areal på godt 3000 kvm., 

hvorimod kommunen beholder sportspladsen.  

 

Felsted d. 21. maj                        Ny folkepensionistformand i Felsted  

Ved generalforsamlingen i Felsted Folke- og Invalidepensionistforening afløstes 

folkepensionist Hans Jensen, Kalkær, på formandsposten af handelsmand Johan Hansen, 

Slyngsten. Hans Jensen modtog stor hyldest for sit arbejde i foreningen og udnævntes til 

æresmedlem. På generalforsamlingen vedtoges at forhøje det halvårlige kontingent fra 1,50 

kr. til 2 kr. Sommerudflugten skal den 5. juli gå til ”Blomsterkroen” ved Haderslev Ford. Det 

oplystes, at foreningen har 224 medlemmer og en god kassebeholdning.   

 

Felsted d. 22.  maj                         ”Partisanerne” på Felsted kro  

Ved en fest på Felsted kro i aften opfører Felsted ungdomsforening skuespillet ”Partisanerne”. 

Stykket, der er skrevet og iscenesat af lærer Egon Rasmussen, Felsted, er oprindeligt skrevet 

til Ungdomsskolens to hold i dramatik og opført ved afslutningsfesten i marts i år. Skuespillet, 

hvis handling er henlagt til Jugoslavien under den tyske besættelse, blev modtaget med 

begejstring af det unge publikum. 

 

Felsted d. 17.  juni                 Skoleidrætsstævne for 300 børn i Felsted 

Stubbæk skole blev vinder af atletikkampen. Omkring 300 elever fra skolerne i Felsted, 

Bovrup, Kliplev, Stubbæk, Søgård, Bjerndrup og Varnæs deltog onsdag i Felsted Lærerkreds` 

årlige skoleidrætsstævne i Felsted. Der afvikles i løbet af dagen 20 håndboldkampe, ti 

fodboldkampe og ti rundboldkampe. Da stævnet skulle begynde om morgenen var regnen så 

kraftig, at man overvejede at aflyse stævnet. Det klarede dog lidt op, og med en times 

forsinkelse kom stævnet i gang. Rundbold blev vundet af Stubbæk skole, langbold af Kliplev 

skole, fodbold for puslinge af Felsted og skolehold for fodbold vandtes af Stubbæk. 

Skolehold, håndbold, for piger vandtes af Kliplev, mens skolehold, håndbold, for drenge 

vandtes af Søgård. Tre skoler deltog med 8. klasser. Håndbold for 8. klasser vandtes af 

Kliplevs piger og Felsteds drenge. Atletik afvikledes i fire discipliner som skoleholdkamp. 

Stubbæk vandt med 31.005 points. På andenpladsen kom Felsted med 29.769 points, Søgård - 

Bjerndrup fik en tredjeplads med 28.181 points. Kliplev opnåede 28.017, Varnæs18.629 og 

Bovrup18.069 points. Skoleidrætsstævnet sluttede ved 18.00- tiden. 

 

 

Felsted d. 22  juni                           17 realister fra Felsted skole    

Det andet realisthold ved Felsted skole er nu færdig med eksamen, og samtidig har første hold 

fra 9. klasse sluttet eksamen. De nye realister er følgende: Henning Christensen (gårdejer, 

Felsted), Herluf Christensen (karetmager, Bovrup), Inger Marie Hansen (gårdejer, Tumbøl), 
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Peter Vaarbjerg Hansen (gårdejer, Ladegårdskov), Bodil Jessen (landmand, Bovrup), 

Chresten J. Kristensen (bagermester, Bovrup), Birthe Lorenzen (landmand, Kværs), Ingrid S. 

Nielsen (landmand, Engskov), Rita Petersen (gårdejer, Tumbøl), Yrsa Petersen 

(forretningsfører, Felsted), Leif Schmidt (arbejdsmand, Felsted), Hans Chr. Sibbesen 

(købmand, Varnæs), Lis Sievertsen (slagteriarbejder, Stubbæk), Inge Merete Sørensen 

(arbejdsmand, Tørsbøl), Nis Chr. Sørensen, (gårdejer, Tråsbøl), Karen Margrethe Tang-

Petersen (landmand, Felsted), og Christine M. Thomsen (fabriksarbejder, Felsted). 9. klasse: 

Lis-Lotte Andersen (arbejdsmand, Felsted), Helge Jørgen Elholm (frue, Tørsbøl), Anemarie 

Frederiksen (fabriksarbejder, Tråsbøl), Marianne Godt (frue, Felsted), Karen Marie Hansen 

(gårdejer, Felsted) Inge Marie Jensen (viktualiehandler, Felsted), Marianne Johansen 

(gårdejer, Felsted), Gunnar Jørgensen (chauffør, Felsted), Hans Peter Langendorff 

(skomagermester, Tumbøl), Solveig Lassen (slagteriarbejder, Kværs), Inge Marie Lindberg 

(forretningsbestyrer, Kværs), Hans Chr. Lunderskov (arbejdsmand, Felsted), Anne Thyra 

Hansen Møller (gårdejer, Felstedskov), Leif Nørr Olsen (gårdejer, Varnæs), Børge Petersen 

(gårdejer, Skovbøl), Svend Petersen (forpagter, Bovrup), Benthe Sørensen (vognmand, 

Tørsbøl). Skolen holder afslutningsfest onsdag formiddag. 

 

Felsted d.23. juni                                Badebro ved Felstedskov 

Ved sognerådsmødet i Felsted er det besluttet at opsætte en badebro ved Felsted skov. Ønsket 

om en badebro har længe været til stede og kom flere gange til udtryk ved et sognemøde i 

Felsted for et par måneder siden; sognerådet lovede da at undersøge sagen. Badebroen vil 

snart være færdig, og den vil kunne bruges i denne sæson. Sognerådet anbefalede et 

andragende fra husmand Johs. Johansen, i Tråsbøl, der ønskede at udstykke 5.25 ha. af sin 

ejendom til husmand J. C. Fogt i Tråsbøl. Resten af ejendommen 1,5 ha. med bygninger 

beholder Johansen, da det er hans agt at oprette gartneri. Der forelå godkendelse fra Aabenraa 

amts skoledirektion af lærer Egon Rasmussens fratræden den 1. august ved Felsted 

Centralskole. Idrætsudvalget for Felsted lærerkreds fik bevilget 50 kr. til idrætsstævne. 250 

kr. bevilget til uddeling af flidspræmie i 8., 9. og realklassen på Felsted Centralskole. Dansk 

blindesamfund fik 50 kr. Landsforeningen mod Polio 25 kr. Soldaterforeningen Dannevirke 

25  kr. Kronprinsesse Ingrids feriehjem 225  kr. og Kirkens Korshær 25  kr. 

 

Tumbøl d. 23. juni                                  39 ryttere i Tombøl. 

Der deltog 39 ryttere i Tombøl ringriderforenings fest søndag. Konge blev Claus P. Hissel, 

Tombøl, der tog 23 af 24 mulige ringe. De to deltagende damer, frk. Marianne Petersen, 

Kokhave, og frk. Irene Hwiid, Varnæs, fik henholdsvis 15 og 13 ringe. Der var tre ryttere over 

60 år, Chr. Wortmann, Bajstrup, med 17 ringe, Lorenz Brodersen, Vilsbæk, der tog 10 ringe 

og Jørgen Lorenzen Skovbøl, der tog 10 ringe. Andreas Wortmann, Bajstrup vandt med 23 

ringe i aldersklassen 40 - 60 år. Klassen 15 - 40 år vandtes af Frede Hansen, Kliplev, ligeledes 

med 23 ringe. Drengenes klasse vandtes af Andreas Wortmann, junior, Bajstrup, også med 23 

ringe. Damernes ærespræmie vandtes af Marianne Petersen og var skænket af Carl Holst, 

Felsted. Ærespræmie til ryttere over 60 år var også skænket af Carl Holst og vandtes af Chr. 

Wortmann, Bajstrup. Første ærespræmie for ryttere mellem 40 og 60 år vandtes af Andreas 

Wortmann, Bajstrup og var skænket af Peter Jacobsen, Tombøl. Anden ærespræmie i denne 

klasse var skænket af købmand Chr. Mathiesen, Tombøl, og vandtes af Andreas Wortmann 

junior, Bajstrup. Første ærespræmie i aldersklassen 15 - 40 år vandtes af Hans Frederik 

David, Bajstrup, og var skænket af Peter Lassen, Tombøl, Anden ærespræmie i klassen 

vandtes af Claus P. Hissel, og var skænket af købmand Chr. Sørensen, Tombøl 
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Felsted d. 24. juni                  Skoleafslutning på Felsted Centralskole 

68 elever og 4 lærere forlader skolen. I Felsted Centralskoles afslutning deltog 68 elever, som 

forlader skolen i år, deres pårørende og lærere. Skoleinspektør Erik Hansen sagde i sin festtale 

til eleverne, at der er opnået pæne resultater af eleverne i både 9 klasse og i realklassen. – ”der 

er nu her på skolen givet jer et grundlag for jeres videre uddannelse”, sagde skoleinspektøren, 

”men tro ikke, at det udelukkende er den faglige kunnen, alt afhænger af”. Efter Erik Hansens 

tale overraktes eksamensbeviser. Følgende fik overrakt flidspræmie: Hans Chr. Sibbesen, 

Inger Marie Hansen og Bodil Jensen, 3. real, Marianne Johansen, Hans Peter Langendorff, og 

Karen Marie Hansen, 9 klasse, Hans Orla Boisen, Annemarie Hviid, Egon Petersen, Inge Lise 

Søberg og Carsten Brodersen, 8. klasserne, og i 7. klasse fik Finn Jørgensen og Anne Marie 

Johansen flidspræmie. Sprogforeningens boggaver tildeltes Kjeld Aagaard, 2. real, og 

Thorkild Todsen, 1. real. På elevernes vegne takkede realist Nis Sørensen, og der blev talt af 

skolekommissionsformand gdr. Markus Lund, Nørballe. Endelig tog skoleinspektør Erik 

Hansen med takkeord afsked med 4 lærere, der forlader skolen, lærer Egon Rasmussen, 

faglærerinde fru. Tove Rasmussen, lærerinde Magda Hansen og lærer Per Sonniks.  

 

Felsted d. 25. juni                            Felsted Husmandsforening 

På en ekstraordinær generalforsamling torsdag aften i Felsted Husmandsforening blev det 

vedtaget ikke at tilslutte sig den sønderjyske samvirksomhed. Man vil vente et års tid og så 

tage spørgsmålet op til overvejelse. Efter generalforsamlingen talte konsulent Erik Larsen, 

Rødekro, om mælkehygiejnen. 

 

Felsted d. 19.  juli                           Cyklist kørt ned ved Felsted 

Landmand Niels Chr. Sørensen, Tråsbøl, blev søndag formiddag ramt af en bil, da han kom 

cyklende på Tumbølvejen i Felsted. Sammenstødet skete, da Niels Chr. Sørensen ville svinge 

til venstre, arbejdsmand Andreas Peter Hansen Petersen, Tumbøl, ramte ham, og Sørensen 

styrtede til jorden og blev af Falck-Zonen kørt til Aabenraa sygehus. Han har formentlig fået 

en hjernerystelse. 

 

 

Tumbøl d.19. august                        Anholdt, da han stjal benzin 

Kriminalpolitiet i Aabenraa anholdt i nat en 36årig mand fra Tumbøl. Han var i færd med at 

stjæle benzin fra en stander hos gårdejer Peter Petersen, Tumbøl. 

 

Så fik han fred.  Hr. Hansen tager plads i sin kupé – og alle pladser er nu optaget. Ude i 

korridoren står tre damer, der hver for sig stirrer forarget på ham. Hansen læner sig frem og 

siger indbydende: ”Må jeg ikke byde den ældste af damerne min plads?” Så søger de tre par 

øjne andre steder hen, og Hansen får lov til at fortsætte sin rejse – siddende. 

 

”Klarer du dig bedre i skolen, efter at du har fået briller”, John, spørger bedstemoderen 

interesseret. ”Ja, det kan du tro. Jeg har ikke fået et eneste blåt øje siden”. 

 

Grøngrøft d. 21. september           Ny forstander på ”Grøngrøft” 

Den 33-årige overlærer Jens Gunnersø, skolehjemmet ”Landerupgård”, er fra 1. oktober 

udnævnt til forstander på fredehjemmet ”Grøngrøft”. Den nye forstander, der blev valgt 

blandt syv ansøgere, er fra Vallø på Sjælland. Efter at have taget lærereksamen ved Jonstrup 

Seminarium i 1955 virkede han som lærer ved Greve-Kildebrønde centralskole til november 

1959, da han fik ansættelse ved børneforsorgen. I de efterfølgende to år har han været lærer 
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og afdelingsleder ved skolehjemmet ”Holsteinsminde” og fra 1962 overlærer på 

”Landerupgård”. 

 

Felsted d. 24. september                     Ungdomsklub i Felsted 

På et møde i Felsted Ungdomsforening er drøftet oprettelse af en ungdomsklub. Man har i 

Felsted en aftenskole for de 14-18-årige, hvor der gøres et stort arbejde, og hvor der også er 

god søgning, men en del unge deltager dog ikke - enten fordi ikke kan binde sig for en hel 

vinter, eller også fordi de er over 18 år. ”For disse unge bør der også være et sted, hvor de kan 

opholde sig, så de ikke er henvist til gadehjørnerne”, sagde formanden landmand Kaj 

Mathiesen. Han mente, problemet måske kunne løses ved at oprette en ungdomsklub i 

Felsted, hvor de unge kunne komme og gå, som de måtte have lyst til. ”Det vides, at der på 

kommunens budget er afsat et beløb til noget sådant, hvis de nødvendige underskrifter på en 

ansøgning om en ungdomsklub kan fremskaffes”, sagde formanden, som sluttede med at 

opfordre unge såvel som ældre medborgere i Felsted sogn til sammen med 

ungdomsforeningen at sætte noget ind på at få tanken realiseret. 

 

Felsted d. 30. september             Kloakvedtagelse i Felsted sogneråd 

Sognerådet søger kassekreditten til arbejdet forhøjet til 500.000 kr.. Felsted sogneråd har 

vedtaget udførelse af kloakanlægget og vil i den anledning søge kassekreditten forhøjet med 

175.000 kr. til 500.000 kr. Første etape af kloakeringen samt rensningsanlægget er for længst 

færdigt, og man håber at kunne begynde sidste del til foråret. Det vedtages at købe en 

elektrisk symaskine til håndgerningsundervisning i Felsted skole samt at sammenkalde til 

møde, formentlig i oktober måned, for at drøfte hele brandværnsordningen. Andr. Lauritzen, 

Skovbøl, fik bevilget en overkørsel fra skolebygningen til bygaden. Fra Aabenraa amts 

skoledirektion forelå en skrivelse om, at overlærer S. Holm-Rasmussen, Tombøl, er udnævnt 

til leder af ungdomsskolen fra første august d. å. Der blev givet Dansk Skolescene tilsagn om 

tilskud i forhold til det børneantal, der deltager fra Felsted sogn. Jysk teknologisk Institut, 

Astmaferie i Asserballe og landsforeningen af vanføre fik bevilget hver 25 kr. 

 

Felsted d. 13. oktober                         Nordisk litteratur i Felsted 

Felsted aftenhøjskole, der holder sine møder i centralskolens bibliotek, går i år ind i sin 11 

sæson. Medens hovedemnet for de forskellige foredrag sidste år var ”intolerance”, vil 

foredragene i år udelukkende behandle litterære emner som; Henrik Ibsen, Karen Blixen, 

Johs. V. Jensen, August Linnemann, J. P. Jacobsen osv. Møderne begynder midt i november, 

og der er adgang for alle for et lille kontingent. 

 

Felsted d. 21. oktober                          Teater i Felsted på lørdag 

På lørdag, den 23. oktober, får Felsted besøg af Det danske Teaters tourné, som opfører de to 

enaktere ”Tigeren” og ”Kontormusene” med Tove Wisborg og Preben Neergaard i 

hovedrollerne. Teaterstykkerne skal også vises i Gråsten, hvorfra vi for få dage siden bragte 

en længere omtale af den amerikanske dramatiker, Murray Schusgals to stykker. 

Forestillingen i Felsted foregår på Centralskolen. 

 

 

Skovbøl d. 28. oktober                            Ildløs i Ny Skovbøl 

Ved 18-tiden i aftes opstod ild hos landmand Hans Nørgaard Paulsen, Ny Skovbøl. Ilden 

stammede fra et utæt oliefyr. Olien blev antændt og væggene i stuen tilsodet. Brandværnet 

tilkaldtes, og ilden blev kvalt med sand. 
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Felsted d. 02. november                        Nyvalg hos husmødrene 

Felsted husholdningsforening har holdt generalforsamling, hvor formanden, fru Cecilie 

Staugaard, kunne berette om øget aktivitet og medlemsfremgang.  På grund af de stigende 

omkostninger vedtoges det at forhøje årskontingentet med en krone til seks kroner. Fru Erna 

Jessen aflagde regnskabet, der balancerer med 1237 kr. Hun træder i stedet for fru Marie 

Petersen, Svejrup, der ikke ønskede genvalg. Nyvalgt blev fru Astrid Moos, Svejrup. 

 

Felsted d. 08. november                  Æressabel til Felsted-søløjtnant 

Den 26årige søløjtnant Viggo Hansen, der stammer fra Felsted, fik lørdag på Amalienborg 

overrakt kongens æressabel, som gives for fin søofficerseksamen. Viggo Hansen har taget den 

bedste eksamen, der er taget siden 1949, så han har ærlig fortjent den fine udmærkelse. 

 

Felsted d.15. november      Fire nye medlemmer i Felsted menighedsråd. 

Et prøvevalg, der fandt sted på Jessens Kro i Felsted under hundrede beboeres overværelse og 

deltagelse, har resulteret i følgende fællesliste for Felsted, som formentlig bliver det 

fremtidige menighedsråd: I det nye menighedsråd indvælges fire nye medlemmer, idet fru 

Margrethe Zachariassen, fru Cathrine Jacobsen, husmand Otto Knudsen og skoleinspektør 

Erik Hansen er nyopstillede. De hidtidige medlemmer, der udtræder efter eget ønske, er frk. 

M. Bendixen, bygmester Jacobsen, husmand Kresten Schmidt og sognefoged, gårdejer 

Staugaard, Tumbøl. 

 

Felsted d. 15. november                       Aftenhøjskole i Felsted 

Aftenhøjskolen i Felsted har indledt sit nye semester med 64 deltagere. Møderne fortsætter 

hveranden torsdag vinteren igennem med forskellige indledere. Første aften fortalte lektor P. 

Beck, Aabenraa, om Grundtvig. 

 

Felsted d. 16. november                         God koncert i Felsted 

Felsted sogns Dansk Samfund og Ungdomsforeningen havde megen glæde af sin kor- og 

orkesterkoncert, som var besøgt af over hundrede mennesker. Det var udmærkede 

præstationer, der blev ydet, og det er meningen, at koncerten skal være en årligt 

tilbagevendende begivenhed. Den første koncert af denne art afholdtes i fjor. Felsted 

Centralskole er udmærket egnet til arrangementer af denne art. 

 

Grøngrøft d. 19. november                 Sammenstød ved Grøngrøft 

En lastbil ført af husmand Valdemar Christiansen, Tralholm pr. Graasten, stødte i går sammen 

med en bil ført af forstander Jens Gunnersøe, Grøngrøft. Det skete på en med sne belagt 

meget glat vej, og der opstod en del materiel skade. 

 

En forskel. Familiens eneste søn kundgjorde sin forlovelse. ”Hva´? hun er alt for gammel til 

dig”, sagde moderen. ”Har hun rødt hår?” spurgte tanten. ”Jeg hører, hun skal være meget lidt 

huslig”, sagde bedstemoderen. ”Hun har ingen penge”, sagde onklen. ”Men hun har en stor 

fordel”, sagde sønnen. ”Hvilken da?” spurgte familien i kor. ”Hun har ingen slægtninge!” 

 

Felsted d. 27. november                          Felsted Kloakering 

Til næste år går Felsted kommune i gang med sidste del af det store kloakeringsprojekt for 

Felsted by. Til gennemførelse af projektet vedtog sognerådet at udvide den nuværende 

kassekredit i Sparekassen til administration af kloakeringsarbejderne fra 175.000 til 500.000 
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kr. Tilbage af projektet er de omfattende arbejder på Gråsten landevej gennem Felsted by og 

Østergade. Arbejdet har hidtil været underlagt loven om beskæftigelse af langvarigt 

arbejdsløse, men man har fået frigivet kloakeringen fra denne lov, så arbejdet kan udføres på 

normal vis. 

 

Felsted d. 2. december             To nyvalg i Felsted husmandsforening 

Felsted sogns Husmandsforening har holdt en af ca. 20 medlemmer besøgt generalforsamling 

i Tumbøl kro. Formanden landmand Andreas Jørgensen, Grøngrøft, berettede om en livlig 

foreningsvirksomhed i det forløbne år med demonstrationer og udflugt, markvandring i 

Holbøl og besøg i Svineforsøgsstationen Sønderjylland i Rødekro. Kassereren, landmand 

Peter Frederiksen, Grøngrøft, aflagde regnskabet, der sluttede med en kassebeholdning på 

2.050 kr. medlemstallet er uændret fra i fjor nemlig 76. I stedet for Peter Lorenzen, Kiding, og 

Peter Petersen, Tvingholm, som frabad sig genvalg, nyvalgtes til bestyrelsen Lor. Petersen, 

Tvingholm, og Jørgen Fogt, Kiding. Der valgtes delegerede til amtsgeneralforsamlingen, 

kredsgeneralforsamlingen og sendemandsmødet i Aarhus. For husholdningsudvalget aflagde 

formanden, fru Viola Jørgensen, Grøngrøft, beretning og regnskab. Der har været 

havevandring, demonstrationer samt husmoderdag på Ballebro Færgekro. Efter 

generalforsamlingen holdt planteavlskonsulent P. K. Petersen, Vester Sottrup, foredrag om 

aktuelle landbrugsproblemer og viste to film.   

 

På en gård, hvor kosten var noget sløj, fandt karlen en dag lejlighed til i en passende form at 

gøre en bemærkning herom. Han sagde: ”Gud ske lov, a har fået mit syn igen. I går kunne a 

ingen gryn sei i mi vælling, I daw kan a se Stadil kirke gjennem mi mellemmad”. 

 

Mads var død, og Niels besøgte enken for at trøste og vise sin sympati. ”Mads og jeg var de 

bedste venner”, sagde han, ”er der ikke et eller andet, jeg kunne få som et minde?” Enken 

løftede sine tårefyldte øjne mod ham og hviskede blidt. ”Hvad med mig?” 

 

Felsted d.18. december                        Julemanden i Felsted 

I morgen kommer julemanden til Felsted, hvor han vil dele godter ud til børnene. 

Brandværnsorkestret vil være med til at festliggøre dagen ved at spille ved juletræet fra kl. 17 

til 18. Julemanden drager gennem Felsteds gader, der her op til julen er meget smukt pyntet 

med lys og gran. 

 

Jysk lov. En jyde kom cyklende hen ad landevejen en mørk aften uden lygte og blev standset 

af politiet. ”De har ingen lygte!” ”Nej”. ”Det bliver en bøde på 30 kr.” ”Og De har heller 

ingen ringeklokke. Det bliver 30 kr. mere. Og heller intet katteøje. Det bliver 90 kr. i alt. 

Pludselig begynder jyden at grine. ”Hvad er det, der er så morsomt?” ”Åh, jeg kom bare til at 

tænke på, at det må blive meget dyrere for ham, der kommer gående der, for han mangler hele 

cyklen”. 

 

Felsted d. 24. dec.                            Amatørskuespil i Felsted. 

Traditionen tro opfører Felsted Ungdomsforenings amatører 2. og 5. juledag et teaterstykke. I 

år er det Harold Simpsons ”Tre mand frem”. Det er et charmerende engelsk lystspil, der 

foregår i et landligt og lidt støvet miljø. Egnens præst, godsejer og læge er alle tre ungkarle. 

Dette kommer en ung og meget smuk enke fra London for øre, og derpå begynder 

forviklingerne. Det er et stykke efter den gode gamle recept for lystspil.  


