
1884, I marts måned foreslog i Fjelsted Bylaug at opføre et forsamlingshus til fælles gavn og glæde 
til oplysende foredrag og oplæsning til samtaler og hvad andet, der måtte falde inden for sømmelig- 
hedens grænser.
15 af Fjelsted By mænd fulgte forslaget og opfordringen og der tegnedes på den måde 16 aktier som
følger:

Gårdmand Jørgen Hansen; Damgård …             2 aktier
Gårdmand Lars Jørg Møller Møllegård …        1 aktie
Gårdmand Hans Juul Christiansen, Fjelsted … 1 aktie
Gårdmand Mikkel Hansen, Fjelsted ..               .1 aktie
Gårdmand Niels Nielsen ved smeden....            1 aktie
Kjøbmand Jacobsen, Fjelsted....                        1 aktie
Lærer Holm, Fjelsted...                                     1 aktie
Gårdmand Niels Hansen, Fjelsted....                1 aktie
Gårdmand Anders Hansen, Fjelsted....             1 aktie
Smed Niels Møller, Fjelsted...                          1 aktie
Gårdmand Hans Nielsen, Fjelsted....                1 aktie
Møller Ole Hansen, Fjelsted...                         1 aktie
Smed Jørgen Hansen, Fjelsted..                       1 aktie
Gårdmand Lars Larsen, Fjelsted....                  1 aktie

 Aktierne størrelse ansattes til 200 kr. og hvad huset yderligere måtte koste, pålignes aktionærene til 
kontant udbetaling.
Opførelsen af huset påbegyndes samme forår overdrages til murer Anders Nielsen af Billesbølle 
Mark og Tømrer Peder Hansen Fjellerup Mark.
Allerede i juli måned så var huset færdig til afbenyttelse og det bestemtes at indviet det ved større 
festlighed som afholdes den 25. juli.
På aktionærernes vegne bød lærer Holm forsamlingshuset velkommen og erklærede Fjelsted 
Forsamlingshus for åbent til lykke og held, såvel for denne som kommende slægter.
Til indvielsen blev der trykt et sanghæfte. 3 af sangene er skrevet af lærer Holm, blandt andet 
følgende:



Pastor Sabroe. Balslev, højskoleforstander Bojsen af Gjedved samt pastor Jensen af Fjellerup
holdt beåndede foredrag og alle med ønsket om, at Fjelsted Forsamlingshus virkelig måtte blive til
det åndelige livs vækkelse og trivsel for omegnens beboer.
Efter talernes slutning foretoges en kjøretur til skoven og ved tilbagekomsten fortsatte festen ved et 
livligt festmåltid, hvor mangt et løftende og patriotisk ord lod i de mange skåltaler, der
slag i slag afløste hverandre. Blandt andet udbragtes et leve for oldingen Hans Jørgen Trydemand, 
der havde skænket en buste af Frederik den VII til pryd for huset:
I vinteren l884-85 samledes aktionærerne hver onsdag aften, for at drøfte alt hvad huset angår,
hvorfor der valgtes en bestyrelse bestående af 5 medlemmer:

Gmd. Niels Nielsen
Møller Ole Hansen

Gmd. Anders Hansen
Gmd. Jorg Hansen
Gmd. Hans Nielsen



Endvidere bestemtes det at danne en foredragsforening, der kom til at bestå af samtlige aktionærer 
med hver en fribillet til en person af egen husstand samt gmd. Rasmus Jørgensen og hustru og 
desuden en del af omegnens beboer, der i årligt kontingent måtte betale 1 kr.
Gennem tiden var der mange kendte personer, der talte om mange forskellige emner såsom: pastor
Balslev om religion, forstander Rosendahl Vinding om de sønderjyske forhold for den første 
slesvigske krig. højskoleforstander Kl. Berentsen om huslige forholds lys- og vrangsider samt 
midlerne til forbedring af disse forhold.
Tredie juledag holdes juletræ for hornene i Fjelsted skoledistrikt.
1885, I februar talte lærer Christensen af Bækkelund om fodring og mejerivæsen og i december
var der en kaptajn fra Middelfart. der talte om Belgiens folk og fornemste projekter og industri-
frembringelsen for Verdensudstillingen i Antwerpen. Kaptajnen gav os et klart og tydeligt ind~
blik i Belgiens folks høje udvikling både med agerbrug og mejeriproduktion.
På det tidspunkt var Fjelsted Andelsmejeri (Jægersminde) ikke stiftet, det blev det i september
1888.
De følgende år forløb i samme stil med årlig generalforsamling og skiftende bestyrelser og ind 
imellem foredragene, var der fester (privat) såsom barselsgilder og bryllup.
1890, den 14. februar. afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Fjelsted Forsamlingshus. Det
vedtoges enstemmigt at optage detaillist Niels Jørgen Christiansen som aktionær på betingelse, at 
han udreder de årlige udgifter i lighed med øvrige aktionærer. dog ikke udover nu allerede for 
øjeblikket bestemte årlige afdrag, hvorhos han i tilfælde af bortflytning fra egnen, er løst i alle 
måder fra de ham over for huset påtagne forpligtelser.
Den 14. maj afholdes ekstraordinær generalforsamling i forsamlingshuset, hvor samtlige 
aktionærer vedtog at afbetale l2½ kr. hver termin indtil gælden er bragt ned til det faste lån.
Denne paragraf kan ikke forandres uden ved samtlige aktionærers stemmer.
Det første år var omsætningen på 109 kr. 86 øre
Der var allerede på det tidspunkt en masse foreninger, som benyttede huset til møder og bal.
Der var bl.a. sangforening, skytteforening, ungdomsforening og gymnastikforening. Der blev også
holdt møder af forskellige sammenslutninger som Hestekasse, Kokasse og Grisekasse.
1897, I maj  holdtes et møde om at få en jernbane.
1898, blev stiftet en 100 mandsforening.
1900, i december betaltes der for rengøring af (det lille hus) 50 øre, for en almindelig rengøring af 
forsamlingshuset 25 øre, hovedrengøring 4 kr. 
1901, i januar omtaltes Brugsforeningen første gang med flere møder. 
1902, omtales sygekassen første gang. 
1903, Kvægavlsforeningen.
1904, blev der lagt nyt gulv i salen.
I november måned 1904 foresloges det, de gamle aktionærer i Forsamlingshuset at sælge dette, 
hvilket viste sig, at de var villige til. l den anledning blev der så indbudt til et møde den 30. 
november, hvor det viste sig, at der var god stemning for at købe huset. Der blev skrevet en 



indbydelse og valgt et udvalg på 6 medlemmer til at besørge indbydelsen omkring til alle sognets 
beboere, for at få tegnet så mange som muligt til at tage andel i huset.
Indbydelsen lød således:
Da aktionærerne i Fjelsted Forsamlingshus har givet tilbud om at afhænde bemeldte Forsamlings-
hus har en kreds af beboere i Fjelsted Sogn påtænkt at købe samme og indbyde til deltagelse i
aktietegning i denne anledning. Forsamlingshuset udbydes til en pris af 2000 kr., af hvilke 1000 kr.
indestår i huset som fast gæld og restbeløbet agtes betalt med aktier a 10 kr. pr. stk. og af disse 
overtager de hidtidige aktionærer forlods hver een. Skulle det vise sig at de tegnede aktier ikke kan 
dække den kontante købesum stor1000 kr. vil der være at optage et kautionslån for hvilket samtlige 
aktionærer vil være solidarisk ansvarlige. Huset overtages i dec. termin d.å. í den stand det nu 
forefindes og de nye faldende byrder og rettigheder. Udgifter ved handelen fordeles mellem sælgere 
og købere. De tegnede aktier vil være at udrede med 5 kr. i indeværende dec. termin re-
sten i juni termin 1905..
Deltagerne bedes påtegne denne liste og påtegningen er absolut bindende.
Efter listens cirkulation vil der blive sammenkaldt til mede i Forsamlingshuset, hvor sagens videre 
behandling, valg af bestyrelse m.m. vil finde sted.
p.t. Fjelsted Forsamlingshus d. 30/11 1904.

Listen blev påtegnet af de 78 aktionærer i Fjelsted Forsamlingshus. Disse blev så indvarslet til møde
den 14. december, hvor der blev valgt en bestyrelse på 9 medlemmer, nemlig:
Chr. Thrane, Fjellerup                              49 stemmer
Chr. Jensen, Nygård                                 45 -
Frederik Lundstrøm, Jægersminde           40 -
Peder H. Pedersen, Fjelsted                      39 -
Lars D. Larsen, Bødkerlund                     36 -
Hans Andersen, Fjelsted                           33 -
Maler Jensen, Sletterød                            33 -
Skomager Hansen, Fjelsted                      31 -
Smed N. Hansen, Fjelsted                        29 -
Bestyrelsen blev sat på den opgave at få pengeforholdene ordnet da halvdelen al de 1000 kr.



skulle indbetales allerede 1 dec. termin. Dette blev ordnet på den måde, at der optoges et 
kautionslån på 300 kr. i Nørre Aaby Sparekasse, hvor også husets faste gæld står. Lånet afdrages 
efter senere bestemmelser. Ligeledes skulle bestyrelse gøre udkast til vedtægter for 
Forsamlingshuset og i den anledning holdes bestyrelsesmøde på mejeriet den 19. dec., hvor der 
også blev sat foreløbige takster for benyttelse af huset ved forskellige lejligheder.
Den 14. januar l905 afholdes den endelige generalforsamling, hvor følgende vedtægter vedtoges:
Vedtægter for FJELSTED FORSAMLINGSHUS
§l
Fjelsted Forsamlingshus i Fjelsted ejes af et aktieselskab. Aktierne lyder på lo kr., som indbetales af 
2 gange med 5 kr. i dec. termin l904 ogresten 5 kr. i juni 1905
§2.
Foreningens formål er at benytte Forsamlingshuset til afholdelse af moder og sammenkomster, 
såvel offentlige som private samt gymnastik. I det hele skal det kunne benyttes ved hvilket som 
helst foretagende, der kan anses at være til fremme for folkets åndelige og materielle velvære.
§3
Bestyrelsen består af 9 medlemmer som vælges på den ordinære generalforsamling. valget gælder 
for 2 år og de afgår skiftevis med fire og fem første gang ved lodtrækning. Ethvert medlem af 
selskabet er pligtig at modtage valg såvel til bestyrelse som revisor, dog kan ingen afgående 
bestyrelsesmedlemmer eller revisor mod sin vilje genvælges for efter udløbet af en ny valgperiode 
(2 år). Revisorerne vælges og afgår samtidig med og på samme måde som bestyrelsen. Bestyrelsen 
vælger af sin midte selv sin formand.
§4
I hvert års januar måned afholdes ordinær generalforsamling, hvortil hver aktionær har en stemme. 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det mødte antal aktionærer, når den er lovligt
indvarslet med mindst 8 dages varsel. Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle 
aktionærernes anliggender. Alle sager undtagen lovforandring afgøres ved almindelig stemmeflertal.
Skriftlig afstemning foretages når sådant forlanges.
§5.
Ekstrageneralforsamling kunne sammenkaldes af bestyrelsen eller når mindst 20 aktionærer kræver
det. Dagsordenen såvel til ekstra generalforsamlingen som til de ordinære generalforsamlinger skal 
meddeles samtidig med generalforsamlingens indkaldelse.
§6.
Regnskabet går fra l. januar til 31. december og fremlægges i revideret stand til godkendelse på
den ordinære generalforsamling.
§7.
Bestyrelsen træffer bestemmelse om husets afbenyttelse og bestemmer det vederlag, der skal er-
lægges for afbenyttelse.
§8.
Ved alle møder og sammenkomster er 2 af bestyrelsens medlemmer pligtig til at være til stede og
brugeren af huset pligtig til at rette sig efter den orden de måtte finde anledning til at foreskrive. 
Herfra undtages dog private familiefester
§9.
Ved sammenkomster, hvor der afholdes dans. Skal denne ophøre kl. l.
§10.
Beskadiges huset, dets inventar eller noget af dets ejendele, bliver det istandsat for vedkommen-
des regning.
§ll.
Bestyrelsens rejseudgifter i aktieselskabets anliggender godtgøres dem efter regning med 3. 
klasses jernbanetakst, ligesom udlæg til skrivesager og frimærker godtgøres efter regning.
§12.
Nye aktionærer kan til enhver tid optages mod at betale 10 kr. ved indmeldelsen.
§13.



Udmeldelse af aktieselskabet kan til hvert års 1. januar finde sted ved skriftlig henvendelse til 
bestyrelsen, men vedkommende får intet tilbagebetalt af hvad de have indbetalt og må desuden
betale deres andel af husets gæld på den tid udmeldelsen finder sted samt deres del af det for-
løbne års mulige underskud.
§l4.
Forandring i eller tillæg til denne vedtægt kan kun ske, når 2/3 af aktionærerne er til stede på
en lovlig indvarslet generalforsamling og 2/3 af de mødte stemme derfor. Skulle det fornødne
antal aktionærer ikke være til stede indvarsles til en ny generalforsamling 14 dage senere og den
er da beslutningsdygtig uden hensyn til det mødte antal.
1905, Således vedtaget i Fjelsted Forsamlingshus d. 14.
januar.
Kristian J. Nygaard, Hans Andersen, Peder Hansen
Petersen, A. Jensen, Lars D. Larsen, Chr. Thrane.
Fr. Lundstrøm, H. Hansen.
Efter Generalforsamlingen holdes bestyrelsesmøde, hvor det vedtoges at flytte loftstrappe fra
køkkenet ud i salen samt få lavet en kulkasse til køkkenet.
Onsdag d. l5. februar 1905 holdtes bestyrelsesmøde i forsamlingshuset, hvor følgende forhandle-
des og vedtoges:
1) at anskaffe 10 længder nye borde til Forsamlingshuset samt en fast musikstol. hvilket over-
drages tømrer Hans Andersen, Fjelsted
2) at lade huset male indvendig både loft og vægge såvel som vinduerne og andre ved aftale 
nærmere betegnede dele. Det bestemtes at ovennævnte arbejde skulle være færdig til den 7. april. 
Malerarbejdet overdrages maler Jensen, Sletterød.
3) at afholde en selskabelig sammenkomst for husets aktionærer.
Foreløbige takster for brugen af Forsamlingshuset:
1.   For et offentlig bal                                          10,00 kr.
2.   Foreningssammenkomster                                7,00 kr.
3.   Foredragsforening for et møde                          3,00 kr.
4.   Foredragsforening med bal                                7,00 kr.
5.   Generalforsamling salen uden varme                 3,00 kr.
6.   Generalforsamling salen med varme                  4,00 kr.
7.   Generalforsamling stuen uden varme                 1,00 kr.
8.   Generalforsamling stuen med varme                  1,50 kr.
9.   I leje af bænkene betales pr. ved udlån               0,25 kr.
10. I leje af bordene betales pr. ved udlån                1,00 kr.
11. Af aktionærerne betales af hvert bord                 0,50 kr.

Fastelavn: 1939



Fredag l7. nov. vedtoges det på et bestyrelsesmøde, afholdt på mejeriet, at flytte en lampe
1906, Tirsdag den 30. januar bestyrelsesmøde Forsamlingshuset, hvor det vedtoges at overlade
bødker 0le Nielsen rengøringen af Forsamlingshuset for året 1906 for en pris af 50 kr.
1 1907 købtes en ny kakkelovn.
1908, På et bestyrelsesmøde i januar åbnedes tilbud på rengøringen, som blev overdraget købmand
S. Madsen for en betaling på 50 kr., endvidere vedtoges at anskaffe elektrisk lys, hvis sådant
kom til byen.
Bestyrelsesmøde november Det vedtoges at købe en ny kakkelovn til lille stue, da den gamle var
gået i stykker. Det vedtoges at flytte et vindue i den vestlige side ca. 2 alen, således at det kommer 
til at sidde i køkkenet.
1909,  blev rengøringen overdraget til Karen Dorthea Petersen - 50 kr. for et år. 1 maj
måned vedtoges at anskaffe en ny dør og købe et nyt vindue til køkkenet og anskaffe en bordplade
til køkkenet. Det vedtoges endvidere at holde en festlig sammenkomst i anledning af indvielses 
dagen 25. juli 1884 og købmand Madsen blev antaget til vært (kuvertpris 1,35 kr.).
16. august afholdes bestyrelsesmøde angående installation af elektrisk lys i Forsamlingshuset og det
vedtoges at anskaffe knagerække i salen og den lille stue. (i året 1909 dannedes aktieselskabet 
Fjelsted Elektricitetsværk).
1910 rengøringen blev igen overdraget Karen Dorthea Petersen for 50 kr.
Den 8. februar. 1911 vedtoges det at ansætte en vært til Forsamlingshuset. Efter foretaget licitation 
antoges uddeler Laurids Pedersen, som forpligter sig til renholdelse af huset samt sørge for 
opvarmning af lokalerne i tidsrummet fra 10. februar. 1911 til 31. januar 1912 og betale yderligere 5
kr.
1912 for året holdtes igen licitation over p1adsen som vært og da antoges træskomand Anton Niel~
sen med samme forpligtelse som året forud plus 10 kr.



1913 for året vedtoges det ikke at ansætte vært men i stedet udbyde rengøringen l licitation og
det blev overdraget til Karen Dorthea Petersen for 50 kr. Hun fortsatte i de følgende år og fik
i 1923 100 kr.
1924  den 31. januar bestemtes det så vidt muligt at antage en fast vært for Forsamlingshuset,
som tillige må besørge rengøring af samme. Den 26. januar 1924 afholdtes møde, hvor skomager
Junker, Fjelsted fra 1. februar 1924 til 31. jan.1925 er antaget som vært i huset og tillige sørge
for rengøring, varme samt passe kakkelovne, V.C .m.m. Vedkommende må selv skaffe brændsel til 
komfuret, når det tages i brug. værten må nøje passe at sammenkomsten for fremtiden ophører 
senest kl.1. Vederlaget for nævnte tidsrum - 100 kr.
Den 15. september 1924 afholdt bestyrelsen møde, hvor det bestemtes at lægge nyt gulv i Forsam-
lingshuset. I januar 1925 blev beværtningen i Forsamlingshuset atter overdraget skomager Junker
på samme betingelser som året forud. vederlag -100 kr.
1926 I januar på generalforsamlingen blev der drøftet udvidelse af Forsamlingshuset. Bestyrelsen
fremlagde forslag med plan og tegninger samt overslagssum fra murermester Chr. Hansen, 
Harndrup om en eventuel tilbygning og omforandring af Forsamlingshuset og der havde været 
forhandlet med frk. Kirstine Olsen om et stykke jord til bebyggelse på rimelige vilkår så det var 
disponibel for Forsamlingshusets aktionærer. Planerne fandt udelt tilslutning hos 
generalforsamlingen, man da man fandt det forbundet med større pækundre for  hold og der ikke 
var mødt så mange aktionærer, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig vedtog man at 
indkalde til en ny generalforsamling i nærmeste fremtid til afgørelse af spørgsmålet.
På et bestyrelsesmøde den 1. februar vedtoges det at skomager Junker fra 1. februar 1926 til l.
februar 1927 er antaget som vært i huset og tillige må sørge for rengørelse af samme samt passe 
kakkelovn, V:C. m.m. værten må ialt sørge for god orden. Vederlaget for nævnte periode er 100 kr.
På samme møde vedtoges at udskrive lister til ombæring og cirkulation blandt aktionærerne og
i øvrigt til sognets bosiddende beboere inden 15 februar 1926 for derved at fremskaffe oplysning og
eventuel tilslutning for en udvidelse og omforandring af forsamlingshuset og samtidig indvarsle
til en ekstraordinær generalforsamling den 19 februar. kl. 3 eftermiddag, hvor det så vedtoges
at bygge en tilbygning til Forsamlingshuset mod vest med køkken, stue og gang og flytte 
skorstenen ned til tilbygningen, så der kun blev l skorsten og at lægge den lille sal, så den fik 
forbindelse med den store sal. Garderobe på loftet
Hoveddøren flyttedes fra gavlen af de bestående og hen i tilbygningen. Det vedtoges at købe jor-
den af Kirstine 0lsen.
Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen t lat optage lån i Nørre Aaby Sparekasse med 
samtlige aktionærer som garanter.
Der blev valgt et udvalg til at tegne nye aktier af mindst 10 kr.
På et byggeudvalgsmøde den ll. marts enedes man om at lade arbejdet udbyde i licitation ved en
bekendtgørelse i Fyens Tidende og Middelfart Venstreblad.
Den 22. april afholdes møde i Forsamlingshuset hvor byggeudvalg og bestyrelse behandlede de
komne tilbud over tilbygning og omforandring det gamle hus.

Der var indkommet tilbud fra følgende:
Murerarbejdet:
Murermester Jørgen Nielsen, Bubbel                                                       2390,00 kr.
- Carl Petersen, Gelsted                                                                            2043,00 kr.
- Peter Hansen, Harndrup                                                                         2425,00 kr.
Tømrer-/Snedkerarbejdet:
Tømrermester 0le Nielsen, Sletter.                                                           1309,00 kr.
Tømrermester Marius Pedersen, Harndrup                                              1698,00 kr.
- Carl Nielsen, Harndrup indbefattet snedkerarb                                      2242,00 kr.
- Johs. Johansen, Ejby                                                                              1496,00 kr.
Snedkerarbejde                                                                                           880,00 kr.
Tømrermester Hans Andersen, Fjelst. uden tillæg af materiale                 250,00 kr.



Snedkermester E. Petersen, Billesbølle                                                      730,00 kr.
- Alfred Andersen, -                                                                                    755,00 kr.
- 0le Nielsen, Sletterod                                                                               747,00 kr.

Arbejdet overdroges til følgende, som var lavestbydende:
Murermester Carl Petersen, Gelsted                                                         2043.00 kr.
Tømrermester Ole Nielsen, Sletter.                                                          1309,00 kr.
Snedker Alfred Andersen, Billesb.                                                             755,00 kr.
Ialt                                                                                                             4107,00 kr.

Arbejdet kan påbegyndes efter den 29. april og skal være færdig indvendig til 20. juni. Resten
af arbejdet udvendig skal overalt være færdig til aflevering 15. juli 1926.
En dags mulkt af 10 kr. for overskridelse efter 15. juli. Den 8. august havde håndværkerne meldt
arbejdet færdig og det godkendtes af Byggeudvalget og den 28. august bestemtes det at holde en
fest i anledning af Forsamlingshusets tilbygning med medbragt madkurv og kaffebord. Pastor 
Laursen talte og pastor Herman Strib stod for den musikalske underholdning og der sluttes med 
dans.
I august vedtoges foreløbige takster for brug af huset:
1. Hele huset til fester og dans og lign.                                  20,00 kr.
2. Bryllupper og begravelser                                                  15,00 -
3. Salen med varme til foreningssammenkomster                 12,00 -
4. Salen uden varme                                                               10,00 -
5. Den lille sal m. varme                                                          6,50 -
6. Den lille sal u. varme                                                           5,00 -
7. Lille sal og køkken                                                             10,00 -
8. Gymnastikforening pr. hold og aften                                   1,00 -
9. Huset til valg (rigsdag og kommune o.l.)  m. varme           25,00

1927 I februar antoges en ny vært købmand H. Nielsen, som tilbød at betale 25 kr. når året
var omme.
Samtidig overdroges garderoben til barber Marius Christensen mod at betale 30 kr.
1928 genantages værten Købm. H. Nielsen mod en godtgørelse på 25 kr.. Samtidig overtog værten
garderobe uden vederlag..
1929 antoges ny vært Købm. A. Jensen indbetaling 60 kr. ved årets udgang eller eventuel bortrejse.
1930 fik købmand N. Nielsen beværtningen mod indbetaling af 75 kr. ved årets udgang eller even-
tuel bortrejse og det gjorde han ca. midt i året, og overdrog den til købm. Kristiansen resten af
året.
Den 18.-ll.-1930 besluttedes at grave en brønd samt anskaffe sugepumpe til køkkenet samme år 
blev Borgerforeningen stiftet og dens hovedopgave var opsættelse af gadelamper og ellers sørge for 
byens gadekær og startkapitalen fik de ved at sælge (Gaasehøj) en fælles grusgrav. På det tidspunkt 
fungerede Fjelsted stadig som et levende samfund med mange næringsveje såsom:
Mejeri: l bestyrer, 3 mejerister, 10 mælkekuske
Mølle: Ejeren
Elektricitetsværket: l bestyrer, 2 svende, l pige
Sadelmager: l mester, l svend, l pige
1 dyrlæge
1 barber
Skole: 1 lære & 1 lærerinde
Skrædder: 2
Sypiger: 3
Købmænd: 2



Bagere: 1mester, 3 svende & 1 pige
Købmænd: 2
Hjulmand: 1
Cykelsmed: 1
Skomager: 2
Jordmor: 1
Lillebiler: 3
Brugsforening: 1 uddeler, 2 kommis, 1 ekspedient, 1 pige, 1 lærling, 1 lagermand & 2 kørekale
Murer: 1
Træskomand: 1
Smed: 1 mester, 2 svende & 1 lærling
Slagter: 1
Derudover var de på de omkringliggende gårde 70 - 80 personer beskæftiget.

Så der var god brug for Forsamlingshuset til brug for gymnastik, skydning, dans, dilettant og møder
og familiefester og samtlige beboere var jo interesseret i at vedligeholde og forbedre huset i takt 
med tidens krav til faciliteter.
1931 ansattes barber Marius Christensen som vært i Forsamlingshuset (der blev anskaffet 3
borde, 1 på 4 alen og 2 på 5 alen).
1932 11. februar vedtog bestyrelsen at købe en jordparcel af Kirstine Olsen, Fjelsted, beliggende op 
til Forsamlingshuset til en pris af 50 øre pr.alen2. 1 juli vedtoges at pløje, harve og så græs i den 
indkøbte jord.
l933. Som vært antages igen barber Christensen pâ samme betingelser som sidste år undtaget at
servicet overlades værten til gratis brug i Forsamlingshuset.
1934. Den årlige generalforsamling bestemtes til 31. januar samt at afholde en fest med kaffebord 
og bal for aktionærerne med husstand. Som vært genantages barber Christensen.
8. august 1934. Det vedtoges at lade salen male indvendig og nogle af vinduerne udvendig samt at
opføre en ny møddingskumme samt nogen reparation på V.C.
14. nov. 1934. Det vedtoges at bygge et nyt V.C. med tilbehør samt et kulrum og en 
møddingskumme. Det overdroges P. Lund at opføre den nye bygning for en pris af 663,00 kr. fuldt 
færdig uden maling
1935 - 21. januar. På et bestyrelsesmod vedtoges at opføre et plankeværk for V.C. og pissoir.
Samtidig overtog Forsamlingshuset den nye bygning bestående af V.C. og pissoir samt kulhus. 
Samtidig tilføjes protokollen at det er opført, som vi i bestyrelsen havde vedtaget det, idet et besty-
relsesmedlem uden de øvriges viden, lod huset få en anden flugt end vedtaget.
Barber Christensen genantages som vært pä samme betingelser som forrige år fra 1. februar. 1935 
til l. februar. 1936. Det besluttedes at lade det gamle V.C. nedbryde samt at fylde affaldskummen og



rydde op på pladsen. Arbejdet overdroges til P. Lysholst 1936 er der faktisk kun afholdt 
generalforsamling med valg af bestyrelse og intet andet besluttet end at lade barber Christensen 
fortsætte som vært på samme betingelser som foregående år indtil 1. februar 1937.
1936. Bestyrelsesmøde 5. oktober. Fra udvalget i Fjelsted Vandværk var indkommet en henstilling
angående indlæggelse af vand i Forsamlingshuset. Det vedtoges at lade sagen henlægge foreløbigt 
og forhandle med selskabet om nærmere oplysning og vilkår, som køber ikke andelshaver.
Endvidere vedtoges at lade brønden rense. Idet vandet viste sig grumset og havde en gullig farve
Årsagen til vandets uklarhed forklares med at der antagelig blev brugt for lidt i forhold til vand-
standen i brønden.
På et bestyrelsesmøde 20. nov. 1936 vedtoges et skriftligt tilbud fra Fjelsted vandværk om 
installation af vand (l hane) til en årlig pris af 40 kr. Endvidere var bestyrelsen enige om at For-
samlingshuset trængte til hovedreparation i kommende år i særdeleshed gulvet i salen.
1937. Generalforsamling 18. febr. Barber Christensen fortsætter som vært til første februar
l938 på samme betingelser. På et bestyrelsesmøde 22. juni drøftede man igen restaurering af huset
og især gulvet, som var tildels opslidt, men da priser på brædder var ret dyre, mente man ikke at der
var penge til det for tiden, derfor vedtoges det at reparere gulvet de mest udsatte steder og foretage 
det mest påkrævede af hovedreparationen.
1938. Barber Christensen fortsætter som vært til 1. februar 1939 på samme betingelser.
1939. Barber Christensen fortsætter som vært til l. februar 1940. Det henstilles til bestyrelsen at få 
aktionærernes medlemskort berigtiget.
1940. Barber Christensen fortsætter som vært til l. april 1941, samtidig vedtoges det at forhøje 
priserne på udlejning af huset.



1941. Bestyrelsesmøde 28-01. Det vedtoges at købe kul på den sidste rekvisition, som lyder på
2000 kg. Barber Christensen fortsætter som vært til l. april 1942.
1942. Da der var blevet henstillet til bestyrelsen at bygge nyt Forsamlingshus blev det vedtaget at 
sende skriftlig henvendelse om generalforsamlingen til aktionærerne. Den 31. januar bestemtes det 
at undersøge mulighederne om restaurering af forsamlingshuset på et møde 7. februar forhandledes 
om tegning og overslag og det bestemtes at påbegynde aktietegning for at skaffe kapital og den 18. 
februar  foretoges optælling af påtegnede beløb på gamle og nye aktier, der udviste et Samlet beløb 
på 43271 kr. og 71 nye aktionærer, så det samlede antal nu er på 147. Den følgende lørdag var man 
samlet angående mageskifte af jord med Hmd. Ejnar Jakobsen og man indkaldte til er ekstra 
generalforsamling den 28. februar og der drøftedes omforandring af den bestående tilbygning
med indlagt V.C. og pissoir. Tilbygning af salen med scene. der samtidig skal være stor stue. Køb
af jord af Kirstine Olsen og lån i Sparekassen. 2 marts-1942 bestyrelsesmøde. Der var indgået 5 til-
bud på stillingen som vært. Johs. Nielsen blev antaget fra l.-4.-1942 - 1.-4.-1943. Onsdag 8.
april 1942 indkaldtes igen til generalforsamling. Formanden aflagde beretning hl. a. blev det anført
efter henvendelse til Statens Byggeudvalg angående byggetilskud, som havde udtalt at der ikke er
gode udsigter for tilskud, dog er der mulighed såfremt der laves beboelse og på samme betingelse
stillede Sparekassen større lån i 1. prioritet i udsigt. På generalforsamlingen blev fremlagt flere 
overslag, som blev drøftet og man enedes om en tilbygning med beboelse. Bygningen opføres
således i forbindelse med den nuværende store sal. mod nord en sal som scene, mod vest bygning 
med kokken og lille forsamlingsstue og yderst mod vest beboelse og herunder kælder til fælles 
brug, og endelig den nuværende tilbygning mod vest ændres til at omfatte enten garderobe og 
toiletrum og dertil kommer nødvendigt inventar. Projektet andrager 25.000 kr.
Arbejdet bortliciteres til håndværkere. som er aktionærer, som gav følgende tilbud:
Vandinstallation:
Smedemester C. E. Larsen, Klokholm                                                       1515,50 kr,
Tømrerarbejdet:
Tømrermester Ole Nielsen, Sletter.                                                           3515,00 -
- Thorvald Skovgaard                                                                                6318,00 -
Blikkenslagerarbejdet:
Blikkenslager Andersen, Brenderup                                                            962,75 ~
Snedkerarbejdet:
Snedkermester Alfred Andersen, Billesbolle                                             2385,00 -
Murerarbejdet:
Murermester Peder Lund, Fjelsted                                                            10881,00 -
Malerarbejdet:
Malermester Aksel Hansen, Fjelsted                                                         1480,00 -
Elektricitet:
Installatør Rasmus Jørgensen, Fjelsted                                                       940.00 -

Nørre Aaby Sparekasse gav tilsagn om et lån på 23.000 kr. og dertil yderligere bevilget et bygge-
tilskud fra Staten på 3000 kr. Dog ankede Sparekassens ledelse over at selskabets lov ikke var
overholdt, idet der kun er fem bestyrelsesmedlemmer og ifølge vedtægten skal der være ni. Den sag
blev bragt i orden på en ekstra generalforsamling og så påbegyndtes byggeriet og det gik planmæs-
sigt. Lørdag den 12. december afholdtes det første bestyrelsesmøde i den lille stue i de nye lokaler 
og 18. dec. var der fællesspisning for samtlige aktionærer med husstand. Der havde i løbet
af året 1942 været mange drøftelser angående byggeriet og finansieringen, der var afholdt 4 gene-
ralforsamlinger og 14 bestyrelsesmøder.
1943. På generalforsamlingen 22. maj 1943 blev byggeregnskabet fremlagt og det viste en samlet
udgift på 32.074,36 kr.



1944. Forløb på rolig vis med indretning af operatørrum for biograf og forskellig drøftelse af 
pengespørgsmål. Tirsdag 2. nov. 1944. Efter henstilling fra myndighederne om ikke at afholde
større fester i Forsamlingshuset blev den påtænkte aktionærfest udsat indtil videre.
1945. På generalforsamlingen 7. februar 1945 oplystes, at Forsamlingshuset blev brugt flittigt.
Af nyanskaffelser er der indsat en vaskekedel og yderligere nye borde og bænke. Dræningen bragt
i orden. Et andragende fra værten Johs. Nielsen om en nedsættelse af huslejen på grund af de
ugunstige tider vedtoges at nedsætte leje fra 35 kr. til 18 kr. månedlig indtil videre, at regne
fra 1. april 1945.
1 juni købtes 4 borde og 20 stole til brug på scenen og i oktober anskaffedes 1 vandhane i kælderen.
l946. På generalforsamlingen den 22. februar oplyste formanden, at huset havde været godt       
benyttet og på et senere møde genantoges Johs Nielsen som vært det kommende år. Det vedtoges at
sætte glas i døren til garderoben.
1947. Bestyrelsen overlod tømrer Verner Hansen at sørge for opsætning af træskorsten i salen
bestående af tommebrædder beklædt med zinkhætter. Angående værtens kontrakt. som normalt 
udløber 1. april, blev det vedtaget, at Jobs Nielsen måtte forblive som vært for Forsamlingshuset 
indtil 1. okt. 1947. Til ny vært for Forsamlingshuset antoges Svend Aage & Katrine Rasmussen, 
Sletterød.



1948 blev installeret telefon i værtens lejlighed. 1 de følgende ar blev foretaget nødvendig 
vedligeholdelse af større dele kan nævnes 2 kakkelovne. Suppegryde til gas.
1953. Året 52 havde været et dårligt år økonomisk med en formuetilbagegang på 1506.95, så det
vedtoges at forhøje priser på udleje.
1955 startede en Lhombreklub under Fjelsted Borgerforening at spille den første torsdag i måne-
den sept., okt., nov., dec., jan., febr., marts, april og maj. l begyndelsen med god tilslutning (ca.
160). men som årene gik og de gamle døde og der ikke kom særlig tilgang af unge svandt deltager-
antallet ind til ca. 50.
1957. På generalforsamlingen 1. april 1957 vedtoges at købe de 150 stole og fabrikanten har lovet at
yde en skriftlig garanti på 20 år for stolenes holdbarhed. Der forelå tilbud fra fodermester Ejner 
Sørensen, Damgaard om at yde et lån på 6000 kr. til købet. Stolene vil blive leveret den 24. april. 
Der solgtes 18 af de dårligste bænke for en pris af 10 kr. pr. stk.
1958 ombyttedes de gamle kakkelovne med oliekamin.



1959. Efter en henvendelse fra politimesteren i Middelfart angående parkeringen ved Forsamlings-
huset blev det besluttet at købe et stykke, som politibetjent Christophersen havde tilbudt dem, i alt 
3147 kvadratmeter (det stykke jord som Fjelstedgaard havde ligget på) til en pris af 1,50 kr. pr. 
kvadratmeter. kommunen har ved en tidligere lejlighed lovet at grundforbedre og asfaltere pladsen 
samt at bevilge skattefritagelse for det omhandlede stykke. Borgerforeningen bekostede 2 lysmaster
med tilbehør og et kontant tilskud på 500,-kr.
l960. Der opsætte Cykelstativer på parkeringspladsen. Skorstenspiben mod vejen nedbrydes. Der
males udvendig og indvendig.
1962. Værtsfolkene fik tilladelse til at sammenlægge stuer, hvis Forsamlingshuset ville betale
opsætningen af jernbjælke. Samtidig fik de lov til at fjerne gaskomfur i køkkenet og selv opstille et 
nyt gaskomfur.
l963. Ændring af elektricitet fra jævnstrøm til vekselstrøm.
1965 blev man enige om, at der skulle gøres et eller andet for at forbedre og udbygge huset for
at gøre det mere tidssvarende, for om muligt at få flere fester og sammenkomster, der i tidens løb 
helt havde ændret karakter fra oprindelsen med møder og et stort foreningsliv og til nu men flere 
private fester, især efter krigen, hvor der jo skete store fremskridt indenfor mekanisering og det blev
stordrift og store enheder, gik det udover vor lille landsby og derfor blev der gjort en indsats for dog
at beholde vort private Forsamlingshus, ….næsten alt var jo hørt op. Skræddere, sypiger, 
træskomand, skomager, slagter, sadelmager, bager,cykelsmed og lillebiler holdt op, da der ikke 
mere var eksistensgrundlag (for få beboere) Skolen blev nedlagt (ca. 1960). Elværket blev nedlagt i 
1963. Strømmen kom derefter fra Efla. Mejeriet kom med under en større sammenslutning
og smeden var der heller ikke brug for mere, da de fleste landbrug afhændede besætning og udskif-
tede hestene med traktorer, så der i dag kun er nogle få ejendomme med besætning, resten har enten
solgt eller bortforpagtet jorden til udensogns.
Selv Fjelsted sogn er sluttet sammen med andre kommuner, men vi har dog l barber, l dyrlæge, l
tømrer, købmand og Brugs, men der er enmandsbetjent, så det aktive befolkningstal er dalet 



betydeligt, men så har vi jo Forsamlingshuset, som jo gerne stadigvæk skal holde samling på 
landsbyens folk og i mange sogne er det kommunen. der har overtaget forsamlingshuset, men vi har
fået et tilskud hvert år i de seneste år og for tilskuddet sørger vi for at forbedre og vedligeholde 
huset. Blandt andet ved at frivillige udfører en del af arbejdet vederlagsfrit. Centralvarme og lille 
stue blev sammenlagt i 1965 og sådan gik nogle år med jævn god benyttelse af huset.
1968. Efter l. jan. 1968 er bevillingen som vært i Forsamlingshuset tilstillet Katrine Rasmussen.
1969. Kommunen tilbød at overtage parkeringspladsen, som blev indkøbt i l959 mod at betale
omkostningerne derved og 111,- kr. som sidste rate på gælden af pladsen. Overdragelse l.-3.-1959.
1972. I anledning af værtsparrets 25 års jubilæum l. okt. blev de inviteret til frokost sammen med 
bestyrelsen i Forsamlingshuset og de fik overrakt en check på 500 kr. som gave.
1973. Der blev søgt kommunen om tilskud til driftsunderskuddet i år, som er beregnet til et par 
tusinde samt til forskellig fornyelse.
l974. Der er blevet bevilget 10.000 kr. fra kommunen, som blev brugt til tæppe i den lille sal, vinyl 
på gulvet i garderoben, ny knagerække samt nye gardiner. Det vedtoges at søge kommunen påny 
om tilskud til underlag af gulvet i den store sal og materialer til udvendig maling, da værtsparret 
tilbød at male.
1975. Det søgte tilskud fra kommunen blev bevilget og man gik i gang med gulvet. Bestyrelsen
ville hjælpe så meget som muligt. Søndag d. 9.-2. var de fleste af bestyrelsen og Ejnar Sørensen
og Richard Vigsø mødt op, for at bryde gulvet op. Man var færdig med det hele til middag. Mandag 
blev der kørt fyld ind. Tirsdag 11-02. støbt med leca og torsdag 13.-2. lagt pudslag. Den 31. maj og 
1. juni holdt man i fællesskab med Borgerforeningen et loppemarked, der fik et godt forløb med et 
pænt overskud.
1976. I februar lagde man vinyl på lecagulvet. Der havde været problemer med at få det tørt nok,
mon resultatet var tilfredsstillende.
1977. På generalforsamlingen forelå der opsigelse fra værtsparret til 1.-7. 1977. Der blev købt
l køleskab, l gaskomfur med el~ovn, l stk. fryser og forskellige gryder. Der blev tilsluttet kloak,
som blev lavet í hele byen. Kommunen betalte for tilslutningen. Beboelsen blev lejet ud til Anna
Johansen, indtil hun fik bygget sit hus op efter brand. Den 27. juli blev der holdt afskedsfest
for den afgående vært, som fik afskedsgave til 500 kr.
Ny værtspar blev Svend Aage og Herdis Boesen.



1978. Det gamle oliefyr er efter at være brudt sammen udskiftet med et nyt. Skydebjerg Ægeksport.
som er ophørt har udloddet sin formue til kulturelle formål. Fjelsted Forsamlingshus er lovet tildelt 
10.000,- kr. Der blev indkøbt emhætte til kokkenet og installeret kraft, som kommunen betalte.
1979. Et beløb på 463,73 kr. fra Fjelsted Foredragsforening (nedlagt 1950) blev overdraget For-
samlingshuset. Der blev anskaffet ny cirkulationspumpe og shuntventil til varmeanlægget. 
Opsætning af gadelampe på gavlen ved indgangen. Der blev isat nye vinduer og lydisoleret i salen 
med brædder. Kommunen gav tilskud og Borgerforeningen gav 700 kr.. Fra Nr. Aaby Sparekasse 
modtoges en gave på 2500 kr. til hjælp til ny belysning. Fra Ejby Sparekasse er modtaget et beløb 
på 2500 kr.
1980. Der var købt noget inventar til køkkenet samt et nyt flag. Kommunen havde givet tilsagn
om tilskud til tag på gang og garderobebygningen og det bestemtes at lægge det på i to weekender,
da det blev gjort af frivillig arbejdskraft.
l98l. Indkøb af en lampet og stegegryde blev bevilget. Der blev foretaget isolering af lejlhed, nye 
vinduer, kælderloft + isolering. termostater. Nye lejere i lejligheden.
l982. Ny el-ovn (den gamle brændt sammen). Ny suppekoger. Nye køkkenskabe. Haven er 
inddraget til parkeringsplads ved frivilligt arbejde samtidig med behandling af vindue og døre m.m. 
Der er sat navn på Forsamlingshuset, som nu skal males grønne. Bogstaverne er skåret ud i jern. 
(Lavet og givet af Ferdinand Jørgensen). Der er indkøbt køleskabe for 15.000 kr.
l983. Der er indkøbt et nyt/gl/komfur til lejligheden. Pålægsmaskine til køkkenet. Loftet i salen 
lydisoleret med Rockwool (også med frivillig arbejde). Malet i lille stolerum og køleskabsrummet. 
Der blev spillet dilettant af amatører og det gav et lille overskud ca. 900 kr. Den  1 og 2 juli blev der
lagt nyt tag på køkkenet og bagsiden af salen. Der var sat sedler op om at frivillige kunne møde og 
hjælpe og de mødte talrigt og det gik med liv og lyst og søndag aften var det gamle tag pillet af og 
nye lægter og plader lagt op. Ny køkkenlampe udendørslampe, 10 duge og en lampe i kælderen. 2 
nye kaffemaskiner til køkkenet.



l984. Det er besluttet at lægge naturgas ind i Forsamlingshuset, når der ikke er mere fyringsolie i 
tanken. Under eventuelt på generalforsamlingen drøftedes Forsamlingshusets kommende l00
års jubilæum, hvor alle bidrog med forslag til, hvordan det evt. kan markeres. Bestyrelsen arbej-
der videre med sagen. 25 juli 1984 afholdtes jubilæet.

2003, 1 september, stopper Heris Boesen som vært i forsamlingshuse. Lone Aackersberg bliver ny 
vært i stedet for.
2009: Forsamlingshuset giver et opstartstilskud på 5000,- kr til Fjelsted Dilettanterne
2010: 1 maj bliver Anja Rask ny værtinde i forsamlingshuset
2021: Går fra aktiebaseret til medlems baseret forening.

Formænd for Fjelsted Forsamlingshus fra 1920
1921 Anton Hansen
1923 Søren Hansen
1925 Ferdinand Jørgensen
         A. Jensen



1929 Soren Thorbensen
1931 Carl Pedersen, Fjelsted
1935 A. Jensen
1940 Søren Thorbensen
1941 Lauritz Nielsen, Fjelsted
1945 Aksel Hansen, Fjelsted
1946 Jørgen Hansen, Damgård
1957 Carl Nielsen
1958 Helge Hansen
1962 Mogens Hansen, Billesbøllegård
1966 Poul Rasmussen, Vestergård
1974 Lars Peder Thorbensen
1977 Kurt Kok Tryden
1981 Gunnar Lorentzen
1983 Ferdinand Jørgensen
1992 Tage Jensen
2004 Bjarne Sørensen
2009 Niels Jensen
2014 Alex Kennet Hansen
2019 Anne Kathrine Bjering Rasmussen


