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Tradition for samvær, sammenhold og fællesskab er måske 
årsagen til at vi i år kan fejre SIF’s 100 års jubilæum.  
 
Omgivelserne har forandret sig de sidste 100 år. Fra 
forsamlingshuset i Kastvrå, de små landsby skoler i både 
Maugstrup og Simmersted og en græsmark med kokasser. 
Til i dag hvor vi har en sprudlende friskole og et helt nyt 
multihus til at dyrke sporten, foreningslivet og fælleskabet. 
  
Vi håber jubilæumsskriftet bliver interessant læsning for 
dig, og anledning til gensyn med gamle minder i tekst og 
billeder. Hvis du efter endt læsning har lyst til at lave et 
bidrag til næste årsskrift, så er du meget velkommen. 
Næste år er det 100 år siden 1. verdenskrig startede, 
hvordan påvirkede det din familie? Vi modtager meget 
gerne materialer og beretninger om 1. verdenskrig. 
 
Arkivet modtager alle skriftlige materialer såsom billeder, 
dagbøger, protokoller, breve, postkort, mv. Er du i tvivl, så 
kontakt os, smid endelig ikke noget væk, når du rydder op. 
Selvom materialerne ikke er lokale vil vi gerne bringe dem 
videre til rette lokalarkiv.  
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
 
Louise Toft Petersen, Lis Kjær, Trine Clausen, Chr. Berg 
Erik Grau, Peter Mørk og Marianne Nielsen 
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Maj 1913 
I maj måned 1913 samledes en del unge mennesker i 
Kastvrå. Man ville prøve at danne en forening, resultatet 
blev Kastvrå Ungdomsforening. Foreningen var på den tid 
både den første og nok den eneste i vores område.  
 
I Kastvrå var der nogle få år før bygget forsamlingshuset, 
her skulle ungdomsforeningen holde deres møder og 
foredrag, som foreningen vigtigste arbejde navnlig på 
dansk, kunne jeg tænke mig.  
 
Foreningens første formand var en Peter Østergaard fra 
Kastvrå, men da første verdenskrig begyndte i 1914 blev 
han indkaldt til tysk militærtjeneste, historien fortæller at 
han desværre ikke kom hjem igen, så hans arbejde med 
ungdomsforeningen sluttede på en sørgelig måde.  
 
Under første verdenskrig lå Kastvrå ungdomsforening 
”brak”. Ungdomsforeningen begyndte igen sidst i 
november måned 1918, da krigen var forbi. Første 
formand blev Ditte Nissen fra Simmersted. Kasserer blev 
Andreas Nørregaard Simmersted. Det betød at Simmersted 
var med i arbejdet for foreningen, og ret hurtigt kom der 
også unge fra Maugstrup i bestyrelsen.  
 
Det viser, at der var samarbejde allerede dengang mellem 
de tre byer – godt gået! Men også fra Sommersted var der 
opbakning til Kastvrå Ungdomsforening. Ingen tvivl om at 
forsamlingshuset har haft rigtig stor betydning for 
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området, også med henblik på afstemningen i 1920.  
 
I 1920 dannes i Kastvrå en ny forening, ved navn 
Selvskabeligforening, men kun i ganske kort tid, for i 1921 
blev de to foreninger enige om at gå i samarbejde, 
Selvskabeligforening gik sammen med 
Ungdomsforeningen.  
 
Ikke nok med det, så dannede gymnasterne deres egen 
forening i 1924, Kastvrå Gymnastikforeningen. Men kun 
tre år efter, nemlig i 1927 blev man enige om at lægge 
Gymnastikforeningen sammen med Ungdomsforeningen, 
så allerede dengang var der gang i sammenlægningen, men 
Ungdomsforeningen bestod og forsatte arbejdet.  
 

 
1 Gymnastik for karle ledet af Chr. Schultz, Simmersted 
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Der var rigtig mange møder med foredrag, sang og 
sanglege, gymnastik for både karle og piger med opvisning 
under ledelse af Christian Schultz Simmersted, der var 
dilettant og folkedans med opvisning. Alle opvisninger 
med rigtig mange tilskuere.  
 

 
1 Pigegymnastik i Kastvrå ledet af Chr. Schultz, 
Simmersted ca. 1919-1920 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jeg vil fortælle om en lille udflugt, den gik til Jep Akselsen 
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skov i Simmerstedholm. Skoven ejes i dag af Hanne og 
Arne Riedel. Efter skovturen var det kaffebord og sanglege 
i Kastvrå forsamlingshus. Lørdag d. 27. oktober 1923 
samledes ungdommen kl. 20.00 til fest i forsamlingshuset. 
Samme aften blev en ny fane indviet. Kl. 22 var der 
kaffebord og man sang ”Hvaj højt, hvaj stolt og frit vort 
flag”, og så var det dans til kl. 1.00. Aftenen sluttede med 
en aftensang. Det er jo længe siden, så fanen findes nok 
ikke mere?  
 
 
 

 
2 Gymnastikopvisning ved Kastvrå forsamlingshus 1924 
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3 Gymnastikopvisning ved Kastvrå Forsamlingshus 1930 

 
D. 9. januar 1925 havde ungdomsforeningen en 
kurveauktion i forsamlingshuset. Det har nok været en 
slags pakkefest, hvor pigerne har haft en kurv med, med 
indhold som adgang til festen – en meget fornøjelig aften. 
Alle kurver blev solgt, den dyreste til 3 kroner og 75 ører.  
 
D. 31. maj 1930 ringridderfest i Kastvrå, der deltog 33 
ryttere. Det har nok været det første ringridning i 
foreningen.  
 
D. 28. juni 1930 en ny udflugt, men denne gang til 
Kelstrup strand. Næsten alle medlemmer var med, turen 
var på cykel og vejret var fint.  
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Men 1930’erne var en hård tid for hele området, pengene 
var små og det kneb gevaldigt med tilslutningen til 
Ungdomsforeningens arrangementer. Det var som om 
unge og ældre ikke rigtigt kunne feste sammen i 
forsamlingshuset. I mellemtiden var gymnastiksalen bygget 
i Simmersted og bestyrelsen besluttede at prøve at holde 
noget i Simmersted, det viste sig at være en rigtig god ide.  
 

 
2 Folkedansere ved Kastvrå forsamlingshus, kan du 
kende nogen? Ca. år 1929-31 



 
7 

 
4 Folkedanser opvisning Kastvrå 1929 

Der blev holdt gåsespil med rigtig god tilslutning, med 
kaffebord og bal til kl. 1.00. Det gav et overskud på 150 kr. 
og bestyrelsen besluttede at der fremover skulle holdes 
noget mere i Simmersted.  
 
Men i begyndelsen af 1940’erne skete der ændringer for 
Kastvrå Ungdomsforening, på Generalforsamlingen d. 19. 
marts 1942 kom det forslag om at udvide foreningen, med 
24 stemmer for og 8 imod, og en ny bestyrelse skulle 
arbejde med forslaget. 1944 og 1945 holdtes ikke noget, da 
forsamlingshuset var besat af tyske soldater, så først efter 
befrielsen d. 5. maj 1945 kunne foreningsarbejdet begynde 
igen.  



 
8 

 
I mellemtiden var nye foreninger dannet i området, i 
Maugstrup dannedes Maugstrup Idrætsforening, og i 
Simmersted dannedes Simmersteds Ungdomsforening.  
 
Den nye bestyrelse i Kastvrå Ungdomsforening bestod maj 
1945 af følgende:  
Peter Jensen. Rosengaard formand. 
Christian Michaelsen, kasserer.  
Hansine Thomsen.  
Astrid Jacobsgaard.  
Harald Schmidt.  
Bendix Nissen.  
Åge Juhl. 
Alle fra Kastvrå. 
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5 Skolepiger i gymnastikdragter ved Simmersted Skole. 
ca 1945-46 Bagerst fra venstre Anne Dorthea Schultz, 
Birgit Petersen, Helga Jessen. Bagerst Katrine Friis, 
Kirstine Ungstrup, er det Thea Ravn yderst til højre? 
Dragterne er lyseblå som det var almindelig brugt. 
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6 Gymnastik i Salen på Simmersted Skole 

 
Dermed sluttede samarbejdet mellem Kastvrå og 
Simmersted i første omgang. Simmersted 
Ungdomsforening bestod alene i 5 år.  
I 1950 blev Kastvrå og Simmersted enige om at slå 
foreningerne sammen, og så danne en ny forening. Navnet 
blev Kastvrå Simmersted Ungdomsforening. Bestyrelsen 
bestod af:  
Christian Michaelsen, Kastvrå, formand.  
Johan Peter Jørgensen, Kastvrå, kasserer. 
Oluf Ravn, Simmersted.  
Chresten Nielsen, Simmersted. 
Chresten Berg, Simmersted.  
Kathrine Friis, Simmersted.  
Else Andersen, Simmersted.  
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7 Gymnastikleder Anne Dorthea Schultz, Simmersted 
(Lis og Jørgen Duus's hus) Ved klaveret Anne Grethe 
Bojsen 

 
Og så kom der gang i sporten i Simmersted. Jeg blev valgt 
til at stå for håndbolden i Simmersted.  
I 1940’erne kommer håndboldsporten til Danmark, og især 
efter anden verdenskrig ud til de små landsbyer. Der var jo 
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mange unge i landbruget dengang, og der skulle jo kun 7 
spillere til et hold. Men vi havde jo ingen sportspladser 
dengang ude på landet, men det var jo let at stille et hold, 
men ingen steder at spille.  
 
Hvad gjorde vi så? Ja, vi tog ud til landmænd, spurgte om 
vi kunne låne eller leje et lille stykke græsmark og spille 
håndbold på. Vi blev altid godt modtaget, men græsmarken 
skulle jo bruges til køerne, men så sagde vi at køerne gerne 
måtte gå der om dagen, hvis vi så måtte spille håndbold to 
timer om aftenen tirsdag og torsdag, og en gang i mellem 
også om onsdagen.  
 
Vi fik altid en aftale et eller andet sted. Men køerne lavede 
altid en del ”kokasser” når de opholdt sig på marken, så vi 
måtte fjerne de mest friske af dem, inden vi kunne spille 
håndbold – men det kom vi også over. Men i Simmersted 
var vi meget heldige, for ved skolen og gymnastiksalen lå 
der et lille stykke jord, hvor Kleinbanen gik i sin tid, den 
blev nedlagt i 1934 og lagerpladsen blev ikke brugt mere.  
 
Vi spurgte derfor Maugstrup Kommune om vi måtte få 
pladsen til sportsplads. Det måtte vi gerne, hvis den kunne 
bruges – men vi skulle selv, altså foreningen, gøre den klar 
så den kunne bruges.  
 
Vi sagde ja, men blev meget klogere. Den var meget, meget 
ujævn og der var rigtig mange sten. Men vi fandt en plads, 
det bedste sted og lavede en bane som kunne bruges, det 
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var betydeligt bedre end hvor køerne gik. Jeg tror nok, at 
nabobyerne var lidt misundelige, vi hørte tit, ja I kan jo 
sagtens – I har jo en sportsplads, selvom den var dårlig.  
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Hvordan spillede vi håndbold til at begynde med? Ja, et 
hold bestod jo af 7 spillere. En målemand, to baks, en 
centerhalf – det var forsvaret. Angrebet bestod af en 
centerforward og to fløje (vings). Forsvaret kom næsten 
aldrig over midten af banen, og angrebet kom aldrig hjem 
og hjalp til i forsvaret, sådan var det. 
 
En håndboldkamp varede dengang 2 gange 15 minutter. 
Der blev ikke scoret ret mange mål, en turneringskamp 
endte tit omkring 12-8 stykker. For det vindende hold skød 
centerforwarden omkring 8-9 mål, mens vingerne skød 
hver et par stykker. Udvisninger var der næsten ingen af 
dengang. Trænere og dommere var der heller ingen af, så 
vi snakkede tit om tingene og var tit uenige.  
 
Ved turneringskampe skulle hjemmeholdet stille med en 
dommer, men når vi ingen havde, måtte vi bruge en med 
lidt forstand på håndbold, men han var altid god ved 
hjemmeholdet.  
 
Men det blev efterhånden meget bedre. Sønderjysk 
Idrætsforening startede en dommerklub i Haderslev, hvor 
der blev uddannet håndbolddommere, som så var klar til at 
dømme håndboldkampe.  
 
Jeg var selv med sammen med Hans Chr. Rasmussen. Vi 
gik til teori i Haderslev om vinteren, hvor vi blev undervist 
af nogle rigtig dygtige instruktører om reglerne. Vi var 
oppe til prøve om foråret, og hvis vi bestod teorien, skulle 
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vi dømme en rigtig håndboldkamp. Vi bestod begge – så 
nu havde vi to dommere i Simmersted.  
 

 
 
Men håndbolden udviklede sig, så efterhånden skulle den 
spiller som spillede centerhalf også med i angrebet, og han 
skulle også hjem og hjælpe til i forsvaret, så han skulle være 
i rigtig god træning. Jeg spillede selv centerhalf i mange 
kampe. Men der gik ikke mange år, så skulle alle spillere 
med både i forsvar og angreb – sådan som det er i dag, så 
udskiftning også blev også indført.  
 
Jeg er glad for, at jeg ikke selv spiller håndbold i dag, spillet 
er blevet rigtig, rigtig hårdt – selv med to dommere er det 
svært at se det hele.  
 
Sådan spillede vi nogle år på banen som den var, men vi 
var mange hold, og der blev næsten spillet håndbold hver 
aften, med træning og turneringskampe i maj, juni og juli 
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måned og banen blev dårligere og dårligere. 
 
Så snakkede vi med Maugstrup Sogneråd, om de ville 
hjælpe os med at gøre noget ved sportspladsen, men det 
ville de ikke, det måtte spillerne selv gøre. Vi foreslog at 
lave en håndboldbane på parkeringspladsen, hvis så 
Kommunen ville sætte et hegn op foran skolen vinduer, så 
boldene ikke ødelagde ruderne. Vi snakkede med 
landmændene i Simmersted om vi måtte låne deres traktor 
og redskaber, det måtte vi gerne, så vi gik i gang da 
håndbold sæsonen var forbi.  
 
Vi pløjede sportspladsen, harvede og samlede sten – 
harvede igen på kryds og tværs, samlede mere sten, dette 
gjorde vi i to år om sommeren, nu så pladsen rigtig fin ud. 
Så såede vi græsfrø, og det kom rigtig fint op og fik 
gødning. Den kommende sommer kunne vi begynde at slå 
græs, det skulle vi også selv gøre. Sportspladsen så rigtig fin 
ud nu, men det tog også to år med masser af arbejde og 
fritid. Men nu kunne der spilles håndbold på 
sportspladsen. 
 
Håndboldbanen på parkeringspladsen kunne fjernes, men 
det var også på høje tid, og der var aldeles ingen græs 
tilbage.  
 
Haderslev Idrætsforening begyndte på det tidspunkt at 
indbyde til et kæmpe håndboldstævne, med hold fra hele 
Sønderjylland på Haderslev Stadion, en søndag i maj 
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måned. Stævnet begyndte kl. 13.00 og varede hele 
eftermiddagen til kl. 18 inden vinderne var fundet i de 
forskellige rækker. Det stævne var vi altid med til. Der blev 
spillet håndbold på 15 baner hele tiden, så der var virkelig 
noget at holde styr på. Alle kampe varede 15 minutter, men 
stævnet var altid godt tilrettelagt – Stor ros til Haderslev 
Idrætsforening.  
 
I mellemtiden dannedes Sønderjysk Idrætsforening. 
Foreningen planlagde en turnering for hele Sønderjylland, 
hvor vi så kunne tilmelde os. Vi var altid med i turneringen 
med to pigehold, to karlehold samt et juniorhold. Vi blev 
inddelt i puljer, altid sammen med nabobyerne, så vi ikke 
skulle cykle alt for langt til kampene.  
 
Vinderne i de forskellige puljer skulle så til et stævne i en 
by i Sønderjylland, og spille om det sønderjyske mesterskab 
og om oprykning til en højere række, mesterrækken som 
dengang bestod af de bedste hold i Sønderjylland. I 
Haderslevområdet spillede følgende hold i mesterrækken: 
Marstrup – Fjelstrup – Vonsbæk – Haderslev og 
Sommersted.  
Simmersteds bedste hold spillede i A-rækken dengang.  
Men i 1955 havde vi et rigtig godt hold. Der var kommet et 
par nye karle til Simmersted, som samtidig var meget gode 
håndboldspillere, som kunne spille på førsteholdet. Vi 
vandt turneringen, men ikke oprykningen til en højere 
række.  
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Maugstrup, Kastvrå, Simmersted og Hjerndrup  
Lokalhistorisk Forening ønsker tillykke med jubilæet.   
På foreningens vegne 
Chresten Berg. 
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8 Stående fra venstre Chresten Berg, Tage Petersen, Jens 
Hansen, Christian Detlefsen og Poul Juhl. Siddende fra 
venstre Børge Christoffersen, Jens Kræmer og Axsel 
Føns 
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Fodbolddrenge 
 
Dette er en fortælling om mit første møde med 
Simmersted idrætsforening og om årene, der fulgte efter. 
Vi var nogle unge knægte i Maugstrup, som gerne ville 
fortsætte med vores håndboldspil. Foreningen, som vi 
havde i Maugstrup, var ligesom gået i sig selv, så det var 
helt naturligt, at vi søgte mod Simmersted.  
 
Her havde man to herrehold, et i mesterrækken og et i B 
rækken. Under Chresten Bergs og Hans Christian 
Rasmussens kyndige ledelse, kunne vi her udvikle vores 
eventuelle håndboldtalent. Nogle var gode nok til at gå lige 
ind på mesterrækkeholdet, men vi var også nogle, som 
startede på B holdet. Så kunne træneren rykke os op, hvis 
vi havde gjort os fortjent til det.  
 
Efter nogen tid var jeg så heldig, at blive rykket op på 
mesterrækkeholdet. Det var den gang, man kun spillede 
håndbold på udendørs græsbaner. Turneringskampene 
blev spillet på hverdagsaftener i forsommeren. Vi var i 
pulje med hold fra omegnen men også hold fra Toftlund 
og Arrild var med i puljen.  
 
Især turene til Toftlund husker jeg ganske tydeligt, og det 
skyldes navnlig Christian Detlevsen, som spillede højreving 
på holdet. Han havde et horn i siden på dem fra Toftlund, 
og han var godt tændt, inden vi nåede derud. Skubbede de 
så til ham, når han lavede sin ”Kringle” fra fløjen, så fik 
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kampens dommer rigeligt at se til.  
 
Efter nogle år i mesterrækken, rykkede vi op i den 
Sønderjyske storkreds. Samtidig fik holdet tilgang af 
talentfulde spillere fra Moltrup og Sommersted, så der blev 
mere kamp om pladserne på holdet. Nu gik aftenturene så 
til Sønderborg og Broager i syd, Døstrup og Møgeltønder i 
vest, så det var med at få malket i tide og komme afsted.  
 
Her er det dog især kampene mod Fjelstrup, der står 
klarest i erindringen. Der blev virkelig gået til makronerne i 
disse arvefjendeopgør. Efterhånden var der også kommet 
gang i den indendørs håndbold. Vi trænede i kasernens 
gymnastiksal i Haderslev, med tredje halvleg ved Maries 
pølsevogn på Gammelting.  
 
Turneringskampene blev også spillet på kasernen. Det var 
som regel om søndagen, med to kampe pr. turneringsdag i 
en iskold gymnastiksal, hvor der ikke var varme på 
overhovedet. Der var trængsel i omklædningsrummet 
mellem kampene. Her var der dog trods alt lidt varme på.  
 
Det var også ved den tid, hvor idrætshallerne begyndte at 
skyde op i landsdelen. Den første, som blev rejst var 
frihedshallen, som ligger i forbindelse med idrætshøjskolen 
i Sønderborg. Vi kaldte den spøgefuldt for vores 
hjemmebane, fordi vores ”hjemmekampe” blev spillet her.  
 
Også indendørs hed rækken, som vi spillede i storkredsen. 



 
22 

Den bestod mest af hold fra det sydlige Sønderjylland. Her 
kan nævnes Tandslet og Asserballe fra Als, samt Dybbøl 
og Egene fra Gråsten. I Gråsten havde de en 
badmintonhal, hvor der også kunne spilles håndbold.  
 
Men var der tilskuere til kampene her, så sad de næsten 
med benene ude på selve banen. Større var hallen ikke. Nu 
skød håndboldhallerne op rundt omkring i Sønderjylland. 
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Og vi var med frivillig arbejdskraft med til at få 
Vojenshallen op at stå. Den blev vores faste hjemmebane 
til kampene fremover. I mellemtiden havde vi vundet 
storkredsen, og været til et meget spændende 
oprykningsstævne på idrætshøjskolen i Vejle. Her mødte vi 
hold fra Vejle Olympia og Esbjerg ØB. Det hele måtte 
afgøres på målforskellen, da alle slog alle. Det endte med at 
Vejle Olympia blev sorteper og Esbjerg ØB og 
Simmersted rykkede op i en række, som jeg mener, blev 
kaldt Jysk mesterrække  
 
Denne række omfattede den sydlige del af Jylland, med 
Skjern og Fredericia som de nordligste hold. Men også 
førsteholdene fra Varde og Tønder var med i denne række.  
 
Der var dengang ikke så mange rækker, som vi kender i 
dag, så rækken ville nok have heddet 3.division i dag. Tiden 
hvor vi spillede i Jysk mesterrække, må vi nok ærbødigst 
kalde vores storhedstid  
 
Der blev spillet mange gode og spændende kampe på vores 
hjemmebane i Vojenshallen, hvor vi havde et trofast 
publikum til at heppe på os Som før nævnt, var vi 
turnering sammen med Skjern, som i dag har et af landets 
bedste håndboldhold.  
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Jeg kan ikke dy mig for at fortælle lidt fra en hverdagsaften, 
hvor vi var deroppe og spille turneringskamp mod dem. 
Dengang benyttede man sig ikke så meget af hurtige 
kontraangreb efter en scoring, som man gør i dag. Men 
Skjern havde lige lavet mål hos mig i Simmerstedmålet.  
Jeg fik hurtigt bolden smidt op på midten af banen. 
 
 Jeg tror, at det var Aksel Føns, som med et hurtigt 
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opgiverkast afleverede bolden til Egon Henningsen, som 
fra midterlinjen drønede bolden i kassen hos den 
uopmærksomme Skjern målmand.  
 
Denne scoring startede en kraftig ordveksling hos Skjern 
mandskabet. Hvordan kunne det lade sig gøre, at vi kunne 
lave mål fra midterlinjen.  
 
Skjern vandt alligevel kampen, men sådan et mål havde de 
ikke set før. Vi var tæt på endnu en oprykning, men i to 
afgørende oprykningskampe, én i Esbjerg stadionhal, og én 
i Vojenshallen mod Esbjerg Kvik, måtte vi se os slået. Til 
kampen i Vojenshallen var der 600 tilskuere, så det var ikke 
opbakning  der manglede.  
 
Efter at vi havde misset denne oprykning, begyndte det at 
gå ned ad bakke for holdet. Det var ligesom vi havde 
mistet gnisten. De fleste havde også stiftet familie og havde 
egen bedrift at passe. En sammenlægning med Vojens blev 
også drøftet, men den blev aldrig til noget. Vi spillede så 
længe, vi kunne stille hold, men måtte så trække holdet.  
 
Det havde været nogle herlige år, med et fantastisk 
sammenhold på dette håndboldhold. En ting som afbud til 
kampene fandtes stort set ikke. Enten spillede man 
håndbold , eller gjorde man ikke. Holdånden var helt i top.   
 
Skrevet af    
Jens Kræmer, Maugstrup 
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. 

 
9 Bagerst fra venstre Frede Henningsen, Poul Juhl, Jens 
Peter Aggesen, Hans Jørgen Krab, Chresten Berg, Egon 
Henningsen, Tommy Bonde. Forreste række fra venstre 
Jes Peter Krab, Aksel Føns Jens Kræmer og Orla Schultz 
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Oldboys… 
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10+8+9+10) 75 års Jubilæums opvisning i gamle dragter i 
Simmersted 
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Billeder behøver ikke være gamle for at komme i arkivet, 
dette billede ku jo være taget i går af byens bedste folk.  
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Arkivet er åbent den første torsdag i måneden 19.30-21 
undtagen juli, samt efter aftale med arkivleder Erik Grau 
Tlf. 29 44 84 22 
 
Vi modtager alle skriftlige materialer, billeder og 
lydoptagelser. 
 
Vi har en diktafon som udlånes og kommer gerne ud 
optager din mundtlige beretning.  
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