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Redaktion

Kommentar

Lasse Andersen
Gert Wonsyld

Svenstrup Hjemmeside
Nu er vi næsten klar med ”Svenstrup Hjemmeside” på
Internettet. Grundet en række andre aktiviteter har det taget
noget længere tid end vi regnede med i starten.
Desværre er det ikke lykkedes os, at købe rettigheden fra
Svenstrup Gods på Sjælland til det mest oplagte navn
www.svenstrup.dk. Ud fra en række forslag, er vi nu ved at
købe det ”næstbedste” navn. Hvilket - bliver afsløret i næste
nummer af E SvenstruPPe’.
Efter flere gode forslag til design af siderne, har vi samlet os
om en forside med et meget moderne billede af Als med en
tydelig stjernemarkering af Svenstrup suppleret med en kort
beskrivelse af området. I venstre side af skærmen er der en
”menu”, hvor man kan vælge forskellige emner og derfra
komme ned i en undergruppe. Det kan f.eks. være en liste
over foreninger, hvorfra man med et enkelt museklik kan få
yderligere oplysninger om de enkelte foreninger.
Alle foreninger, institutioner, m.m. i Svenstrup vil få tilbudt en
eller flere underliggende sider til at beskrive foreningens
aktiviteter. Vi arbejder for øjeblikket på en eller anden form for
standard opsætning, som vi vil tilbyde som skabelon for de
foreninger og institutioner, der gerne vil repræsenteres på
nettet. Hvad der skal stå på siderne er op til foreningerne, men
for at gøre det kort, præcist og læsevenlig tilbyder vi at hjælpe
med form og formulering. Vores professionelle fotograf – Hans
Henrik – vil gerne hjælpe med de fotografiske input til siderne.
Vil du høre mere om hvordan din interessegruppe kommer
med på Hjemmesiden, så kontakt Lasse Andersen (tlf. 74 45
62 73) eller Kaj Nielsen (tlf. 74 45 63 67).
For de institutioner som allerede har egen hjemmeside f.eks.
skolen og brandværnet, vil der fra Svenstrup Hjemmesiden
være ”links” til disse sider.

74 45 62 73
74 45 63 00

Kontaktudvalg
Brandværn
Hans Egon Bendorff
74 45 62 47
E’ Svenstruplaug
Kim Christiansen
74 45 64 97
Folkedansere
Per Zacho
74 45 62 79
Forældreforeningen (skolen)
Steen Lindholdt
74 45 60 28
Hjortspringskolen
Ejvind Bojsen
74 45 61 42
Hjortspring Børnehus
Søsser Buch Outzen
74 45 00 40
Jagtforeningen
Lorens Brodersen
74 45 61 76
Menighedsrådet
Peter Ruge
74 45 62 05
Pensionistforeningen
Nis Mathiesen
74 45 84 32
Pædagogisk råd
Birgit Rasmussen
74 45 61 42
Riecks Arkæologiske samling
Arletta Esbensen
74 45 61 59
Ringriderforening
Jørgen Jørgensen
74 45 99 55
Skolebestyrelsen
Pernille Thorup
74 45 62 05
Skytteforeningen
Kjeld Andersen
74 45 90 20
Spareforeningen
Peter Christensen
74 45 63 76
Svenstrup Vandværk
Erik Lehmann
74 45 63 15
“Trævlerne”
Jonny Mathiesen
74 45 63 71
Ungdomsforeningen
Bibi Andersen
74 45 17 62

Tekst & layout
Kaj Nielsen
74 45 63 67
Kim Christiansen
74 45 64 97
Trykning
Lasse Andersen, Claus Nicolaisen,
Hans Petersen, John Dahl, Peter
Christensen, Benny Jensen
Distribution
Marianne Møller
74 45 63 01
Udbringning
Elever fra Hjortspringskolen

Der er kommet forslag om at oprette en adressebog over Email adresser i byen. Listen skal kunne findes via
Hjemmesiden. Der er en række sikkerhedsaspekter, som vi
undersøger for øjeblikket. Det vil naturligvis blive at aktivt
tilvalg, forstået på den måde, at din E-mail adresse kun vil
blive synlig i adressebogen, hvis du klart og tydelig har
accepteret, at den er synlig for enhver.
På Internet gruppens vegne
Kaj Nielsen
April 2000
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Hjortspringskolen

5. kl. tog d. 25. januar 2000 af sted til Orion-planetariet. Vi skulle
med bus. Det tog ca. 1½ time. Så var vi der. Først skulle vi aflevere
vores tasker inde i en sal, så fik vi at vide, hvad der var af
muligheder på planetariet bl.a. en 25 meters kuppel som kan vise
Stjernebilleder og billeder af andre planeter. Der var også et
museum, og det var fyldt med forskellige forsøg, der handlede om
lyd og specielle effekter. Til sidst var der en butik, hvor man kunne
købe noget med verdensrummet og et sted, hvor man kunne købe
slik og mad. Så fik vi en ’’rundflyvning’’ i universet (altså at vi så en slags film om planeter og
andre flotte oplysninger.) Og så fik vi rundvisning af en lærer, der er ansat i planetariet. Til sidst
måtte vi gå rundt og prøve forsøgene og købe souvenirs. Så skulle vi hjem.
Så jeg vil anbefale, at man tager op og ser planetariet !
Morten Andreas

Skolelægen informerer
Nogle af holdningerne har
fået ekstra sejl i vindene efter
en
kampagne
mod
vaccinationen for et par år
siden. Men ovenstående
bemærkninger kan ikke holde
i længden ved nærmere
eftersyn.

MFR- vaccination
MFR vaccinationen – den, der
skal beskytte mod, at man
bliver syg af mæslinger,
fåresyge og røde hunde –
tilbydes til alle børn, når de er
15 måneder og 12 år.
Desværre er der for mange børn, der ikke
bliver vaccineret, og der er derfor risiko for,
at der kan opstå en større eller mindre
epidemi af sygdommene.
Mange forældre spørger: ” Er det nu så
slemt at få mæslinger, fåresyge eller røde
hunde? Vi tog da ikke skade af at få de
sygdomme som børn.”
Og nogle forældre siger: ”Børnene har godt
af at få opbygget et immunforsvar, og
risikoen for, at vores barn bliver syge af
vaccinationen, vil vi ikke løbe. Det kan være
farligere at blive vaccineret end at få
sygdommene naturligt, har vi hørt.”

April 2000

Derfor vil jeg gerne videregive følgende:
Mæslinger, fåresyge og røde hunde kan
give meget alvorlige skader. Sygdommene
er alvorligere, hvis man får dem som stort
barn eller voksen. Immunforsvaret bliver
ikke bedre af at få sygdommene. De
alvorligste skader efter mæslinger er
dødsfald
og
hjernebetændelse.
De
alvorligste skader efter røde hunde er
høretab - og skader på børn, der i
graviditeten er smittet. De alvorligste skader
efter fåresyge er meningitis og høretab og
manglende evne hos mænd til at få børn.
Det er farligere at blive syg af sygdommene
end at blive vaccineret. Læs om det
nedenfor.
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Efter vaccinationen kan nogle børn få en af
sygdommene i lettere grad, men kun
sjældent kommer der følgesygdomme.
Sådan var det ikke før – da var der mange
følgesygdomme (komplikationer).
I 1993 blev der lavet en oversigt over, hvor
mange der havde fået komplikationer efter
vaccinationen i de 5 år, der var vaccineret
med MFR vaccine. På det tidspunkt var ca.
800.000 børn vaccineret med MFR vaccine.
Dette blev sammenlignet med, hvor mange
børn, der normalt i løbet af 5 år blev syge af
de tre sygdomme.

Det viste sig, at nogle få børn af de 800.000
vaccinerede fik feberkramper. Endnu færre
fik forbigående påvirkning af blodbilledet og
kun 1 barn fik varig skade i form af høretab.
Det er MEGET mindre problemer i forhold til
de mange varige skader man så tidligere.
Derfor vil jeg meget opfordre jer til at få jeres
barn vaccineret, hvis det ikke allerede er
vaccineret. Det er ikke for sent !!!
Med venlig hilsen fra
Karen Stevns
Skolelæge/kommunallæge

Hjortspringskolens årsberetning
1. 1999 og perspektiverne videre
frem
1999
har
for
Hjortspringskolens
vedkommende været præget af planerne for
udbygning af skolen. I november holdt vi en
pædagogisk dag om disse planer. Forud for
dagen lå en visionsdel, som var nødvendig,
idet vi her har muligheden for at få
bygningerne indrettet efter den pædagogik,
som vi vil køre i fremtidens skole. Visionerne
handlede meget om en anden organisering
af skolen og en endnu bedre udnyttelse af
ressourcerne.
Visionerne kan også få betydning for
anvendelsen af projektskolen i Stevning. Pt.
er eleverne 1 dag om ugen på
projektskolen. Man kunne forestille sig en
model, hvor klasserne brugte projektskolen i
en længere periode ad gangen.
I forbindelse med udbygningsplanerne
bestilte vi arkitekt Per Weber til, udfra de
ideer og visioner, som elever, forældre og
ansatte havde, at udarbejde et skitseforslag
til,
hvordan
Hjortspringskolen
kunne
udbygges. Skitseforslaget blev sendt til
Direktionen den 14. december 1999. Den 9.
marts 2000 kommer Per Weber med det
endelige forslag til udbygning, inkl. et
prisoverslag på byggeriet.

Vi gør os store forhåbninger om, at der i år
2000 vedtages planer for udvidelse af
Hjortspringskolen.
1999 har også været præget af en enorm
stor deltagelse af forældre til vore
arrangementer:
Julearrangement,
skolefester, forårskoncerter og sidste
skoledag.

2. Udviklingsmål for 1999
Udviklingsmålene for 1999 har været
præget af de krav, som er opstillet i
Folkeskolen år 2000.
For at få målene gennemført, har vi i
pædagogisk
råd
vedtaget
flg.
arbejdsmetode:
Der gennemføres en fase med brainstorm
over emnet. Derefter nedsættes et udvalg,

April 2000
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som til næste møde kommer med et forslag
til gennemførelse. Forslaget kommenteres i
pæd. råd, hvorefter udvalget indarbejder de
kommentarer, som er kommet til forslaget.
Derefter forelægges forslaget til vedtagelse i
pæd. råd. og i skolebestyrelsen
1. Udarbejde
model
for
”Elevbeskrivelser som platform for
differentieret undervisning”
Modellen er udarbejdet og er under
afprøvning i indeværende skoleår og
evalueres
i
maj/juni
2000.
Elevbeskrivelserne er en hjælp, både for
den enkelte lærer, samt for teamet omkring
den enkelte klasse. Modellen evalueres
inden sommerferien.

etapevis renovering af sløjdlokalet. En af de
meget dyre poster er udsugningsanlæg.

5. EDB-lokalet kobles på netværket.
EDB-lokalet er forsynet med 12 nye PC´ere,
som alle er koblet på netværket. Desuden er
der i biblioteket opstillet 3 PC´ere, som
ligeledes kører i netværk.

De politiske kvalitetsmål
2. Udarbejde
model
for
lærerteamsamarbejde
Modellen er udarbejdet, og indebærer bl.a.,
at der for hver klasse bliver lavet
overordnede mål samt udarbejdet årsplan.
Modellen evalueres inden sommerferien
3. Udarbejde
model
for
begynderundervisning
–
en
god
skolestart.
Hjortspringskolen har deltaget i samarbejdet
omkring en god skolestart sammen med
skolerne i midt og nord. Arbejdet bliver
færdigt her i foråret, og enkelte dele af
projektet er afprøvet med stor succes på
Hjortspringskolen.
Bl.a.
holdt
vi
i
efteråret,
inden
indskrivningen, et møde for de kommende
børnehaveklasseforældre,
hvor
vi
orienterede om mål for børnehaveklassen,
krav til modenhed osv. Det var en god
lejlighed for de ”usikre” forældre til at få
nogle tvivlsspørgsmål på plads.
4. Udarbejde plan for renovering af
sløjdlokalet i Stevning
Planen er udarbejdet, men har ikke pt. vist
sig økonomisk muligt at gennemføre, idet
det vil medføre en investering på over kr.
500.000. Det er sådan, at man faktisk ikke
laver deciderede sløjdlokaler mere, men i
stedet multilokaler, som kan bruges til
mange formål. Et af udviklingsmålene for år
2000 vil være at udarbejde en plan for
April 2000

1. Diverse registreringer foretages samlet
af serviceteam samt PPR. I 1. og 2.
klasse kører vi fortsat vores læseprojekt,
som involverer en høj grad af
forældredeltagelse. Det er virkelig
effektivt på læseindlæringen og kan
anbefales.
2. Mængden af u-tid og ø-tid registreres
gennem LIS.
3. Hjortspringskolen
har
udsendt
serviceinformation til brugerne igennem
mange år. Desuden har vi vores
hjemmeside, som bliver opdateret
løbende
på:
www.nordborg.dk/Hjortspringskolen
4. Nyinvesteringer i EDB er foretaget via
fællespuljen på 1,1 mill. Kr.
5. Hjortspringskolen har altid været røgfri
for elever.
6. Hjortspringskolen indgår endnu ikke i
projektet
omkring
den
sundhedsfremmende skole.
7. Hjortspringskolen arbejder med en del
projekter under Folkeskolen år 2000.

3. Udviklingsmål for 2000
I forbindelse med vore udbygningsplaner vil
nogle af udviklingsmålene referere til disse.
Gennemførelsen af målene vil være
afhængige af, at udbygningsplanerne bliver
en realitet.
1. Fortsætte indsatsen for en udvidelse af
Hjortspringskolen.
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2. Påbegynde udarbejdelse af en model
for fleksibel planlægning af skoledagen.
3. Udarbejde en uddannelsesstrategi for
det pædagogiske personale.
4. Revurdering og evt. omlægning af 2lærerordningen.
5. Lave handleplaner for elever med behov
for specialundervisning.
6. Udarbejde en model for trinvis
renovering af sløjdlokalet. Målet er
etablering af et multilokale.
7. Påbegynde renovering af legeplads i
Svenstrup.

for en skole er, at arbejdet ikke kan vente
med at blive udført til næste dag.

Gennemførelsen af pkt. 2 vil delvis afhænge
af, om vi får bygget til. Målet er at lave 3
afdelinger på skolen: 1) 0-2 klasse, 2) 3-5
klasse, 3) 6-7 klasse. De 3 afdelinger skal
være selvstyrende mht. en del af økonomien
samt planlægning af skoledagen.
Vedr. pkt. 7 har vi afsat kr. 50.000 i
budgettet for 2000. Renoveringen er
nødvendig af sikkerhedsmæssige grunde.
Legepladsen vil få en anden opbygning efter
den plan, som nogle elever udarbejdede på
den pædagogiske dag i november.

Vi skal bruge en del penge på udskiftning af
skolemøbler samt renovering af legepladsen
i Svenstrup. Men ellers er det selvfølgelig et
højt antal undervisningstimer til eleverne,
som prioriteres højest.

4. Ressourceanvendelse i 1999

Servicemål

Året endte med et overskud på ca. kr.
160.000 i forhold til det samlede budget på
6,7 mill. kr.
Overskuddet er opstået ved en delvis
overbudgettering på nogle områder, bl.a.
varmebudgettet, hvor vi har et temmelig
stort overskud i 1999 på grund af det varme
vejr.
En del af overskuddet skal gå til
overtidsbetaling
til
det
pædagogiske
personale. Overtimerne opstår for en stor
dels vedkommende ved vikararbejde i
forbindelse med sygdom. Kendetegnende

Endvidere sparer vi op, så vi kan overholde
vort mål om hvert år at skifte skolemøblerne
i en klasse. Pt. er møblerne skiftet på 4
klassetrin.

5. Ressourceanvendelse i 2000
I skrivende stund har vi ikke det helt
nøjagtige budget for 2000, idet vi ikke har
fået
tildelt
ressourcerne
til
specialundervisning.

Budgettet for år 2000 vil vise en øget
lønudgift i forbindelse med den nye
arbejdstids-aftale
for
lærere
og
børnehaveklasseledere.

6. Målsætninger og servicemål

1. I 1. til 3. klasse køres læseprojekt med
en høj grad af forældredeltagelse.
2. Hjortspringskolen afholder hvert år ”Den
gode historie”, hvor læsningen er i fokus i
2 uger. Projektet indbefatter en læsenat.
3. Hjortspringskolen
har
udarbejdet
principper vedr. skolens sociale liv, som
præciserer både forældrenes og skolens
ansvarsområder.
(Skolens
”mobbepolitik”)
4. Alle klasser får en kulturel oplevelse
hvert år.
5. Der bliver afsat 1 time pr elev pr år til
skole/hjem samtaler.

Bidrag fra FOBIS
FOBIS,
som
er
forældreog
borgerforeningen i Stevning, har igen i år
bidraget med et beløb til børnenes hytteture.
FOBIS har givet 400 kr pr. klasse, i alt 3.600
kr. Det er vi på børnenes vegne meget
glade for, idet det giver mulighed for ekstra
oplevelser på hytteturene.
April 2000

Brandvagt
Tak til Stevning Frivillige Brandværn, som
uden beregning har stillet med 2
brandvagter hver af de tre aftener, hvor vi
havde skolefester.

Skolefesterne
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Årets skolefester blev igen i år et
tilløbsstykke. 6 & 7 klasse opførte på
fornemste vis ”Al A Aladdin”. 46 elever var
aktive i forbindelse med opførelsen, som
blev instrueret af Knud Risager, Inger
Risgaard, Kirsten Kruhøffer og Kirsten
Krogstrup. Eleverne har siden jul arbejdet
med at lære stykket, og de har selv været
med til at lave kostumerne og
kulisserne, og det var de sluppet
rigtig godt fra det.

med brandvagter. Sidst tak til Dorte Nissen
for hjælp ved sminkning og syning af
kostumer.

Forårskoncerter
Skolens forårskoncerter holdes i år tirsdag
den 2. maj for 0.-3. klasse og onsdag den 3.

Desuden medvirkede et orkester fra
Musikskolen under ledelse af Ole
Andersen. Teaterlyset stod Steffen
Fog for i samarbejde med eleverne.
I alt blev teatret set af 469 personer,
så hvis nogen af jer har følt
pladsforholdene lidt trange – så er
det altså derfor.
Hjortspringskolens forældreforening
mødte op alle 3 aftener og
serverede kaffe og kage for
gæsterne. Tak til forældreforeningen for en
stor indsats, samt tak til de forældre, som
tog sig den ulejlighed at bage kage.

maj for 4.-7. klasse. Begge koncerter holdes
af praktiske grunde på projektskolen i
Stevning.
Ejvind Bojsen

Desuden en stor tak til Stevning Frivillige
Brandværn, som alle aftener gratis stillede

Årsberetning fra skolebestyrelsen
Det seneste år har været et godt og solidt år
for skolen. Præget af at der er ro i forhold til
kommunalbestyrelsens arbejde, og ro i
hverdagen på skolen.
I sommer var vi med til at ansætte to nye
lærere på skolen. Først Knud Riisager i
stedet for Jørn Erhardtsen som gik på
efterløn, og siden Inger Riisgård i stedet for
Jytte Kristensen, da det viste sig at Jytte
Kristensen havde søgt nye græsgange i
Sønderborg. Det har været en stor
omvæltning for 6 klasse, at miste deres to
højtelskede lærere, og skulle lære to nye og
anderledes lærere at kende. På mange
måder sundt, men også svært at forstå at
nogen kan finde på at forlade en, når man
nu så godt kan lide dem!!!
April 2000

Økonomisk har vi haft et godt år. Det har
hængt godt sammen, og jeg tror lærerne har
følt, at der for en gang skyld var penge nok
til at man kunne tillade sig at købe mere frit
ind, end der ellers har været tradition for på
skolen.
I bestyrelsen har vi haft forskellige emner
oppe, men et af de helt store temaer, er
udbygning af Hjortspringskolen. Vi har
gennem de seneste år jævnligt skrevet til
kommunen om vores pladsmangel på
skolen, og da vi skulle have pædagogisk
dag i efteråret, var der overvejende
stemning for at holde det omkring skolens
fysiske rammer. Til den ende har vi
kontaktet arkitekt John Weber, som også
har været involveret omkring musikkens hus
i Havnbjerg. Han er nu kommet med et
forslag til udbygning og ombygning, som vi
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har videresendt til kommunen, og nu venter
vi bare på at der skal komme en
tilbagemelding omkring den økonomiske
side af sagen.
Udover selve ombygningen, er der på
skolen et arbejde i gang omkring
organiseringen af undervisningen. I efteråret
99 var vi inviteret til en temaaften om
fremtidens skole, hvor en fremtidsforsker
kom med
sit bud
på fremtidens
kvalifikationskrav. Noget af det vigtigste der
var udvikling af evnen til at strukturere selv,
og dermed også i forhold til skolen
forandringer omkring skemaer, klasser og
timer. Dette arbejdes der med på skolen.
Forudsat at denne ombygning finder sted, er
det vores mål, når den "nye skole" er færdig,
at dele klasserne op i tre grupper: 0 - 2
klasse, 3 - 5 klasse og 6 - 7 klasse. Planen
er så at hver gruppe får et område af skolen
som deres hjemmeområde, og en gruppe
lærere som hovedsagligt deres. Det skulle
give mulighed for større fleksibilitet, både i
forhold til skema og timer som i forhold til
klasser. Børn der er på niveau fra forskellige
klasser, vil f.eks. kunne sidde og arbejde
sammen nemmere end det er muligt i dag.
Også dette vil I komme til at høre mere om.
Herudover har vi arbejdet med skolens
sociale liv. Det er en udløber af det arbejde
vi har lavet omkring mobning, og venskab
på vores skole. Vi har udarbejdet et papir,
som gerne skulle dække Hjortspringskolens

holdning til fællesskab og socialt liv, vi
sender det med ud her, så I kan se, hvad
det drejer sig om. Det har været igennem
pædagogisk råd, hvor der var enighed om at
slutte op om det.
Ja, det var hovedpunkterne omkring årets
arbejde. Derudover har vi som sædvanligt
arbejdet
med
budgetter,
time
og
klassefordeling
og
den
slags.
Af
forældrehenvendelser har vi haft et par
stykker. En omkring busskur og buskultur
ved skolen i Stevning, som vi har svaret på i
bladet,
og
en
omkring
opsyn
i
omklædningsrummene efter gymnastik. Der
var et par forældre der var bekymrede over,
at der ikke var konstant opsyn i begge
omklædningsrum, noget der ikke er muligt
med den nuværende "bemanding", med en
lærer til hver gymnastiktime, og to
omklædningsrum. Vi finder i bestyrelsen at
det er vigtigt at fastholde at klasserne har
gymnastik og idræt, piger og drenge
sammen, så dette forhold ønskede vi ikke at
lave om på. Men samtidigt har vi forsøgt at
imødekomme bekymringen, ved at Ejvind
Bojsen går ned og ser hvordan det står til i
omklædningsrummet hos drengene, når det
er muligt. Og han melder at der er rimelig
fred og ro. Det ville jo ellers koste en ekstra
lærertime pr. gymnastiktime, at have to
lærere på til omklædning, så vi er glade for
at denne løsning er fundet.
Skolebestyrelsen

Ferieplan for skoleåret 2000/01
Første skoledag efter sommerferien er mandag d. 7. august 2000
Ferie:
Første feriedag:
Sidste feriedag:
Efterårsferie

Lørdag d. 14. oktober 2000

Søndag d. 22. oktober 2000

Juleferie

Fredag d. 22. december 2000

Onsdag d. 3. januar 2001

Vinterferie

Lørdag d. 10. februar 2001

Søndag d. 18. februar 2001

Påskeferie

Lørdag d. 7. april 2001

Mandag d. 16. april 2001

Store Bededag

Fredag d. 11. maj 2001

Kristi Himmelfartsferie

Torsdag d. 24. maj 2001

Søndag d. 27. maj 2001

Pinseferie

Lørdag d. 2. juni 2001

Tirsdag d. 5. juni 2001

Første dag i sommerferien er lørdag d. 23. juni 2001
April 2000
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Nyt fra Kirken
Ny Kirkesanger
Peter Sandholt holder op som kirkesanger
ved Svenstrup Kirke fra 1. april. Han har
søgt nye udfordringer og fået en mere
omfattende og krævende stilling i Egen
Kirke. Vi har været heldige at have Peter
Sandholt her ved kirken i så mange år og
har haft stor glæde af hans markante
stemme til gudstjeneste, begravelse og
bryllup. Vi kan derfor kun sige tak for de
forløbne år og ønske ham gode vilkår i det
nye arbejde.
Stillingen som kirkesanger ved Svenstrup
Kirke er ikke en fuld stilling. Hidtil har
kirkesangeren medvirket ved bryllup,
begravelse og ved godt 30 gudstjenester om
året. Stillingen vil blive slået op i
dagspressen. Hvis nogen er interesserede
kan de allerede nu få nærmere oplysninger
hos enten organist Ole Andersen 7449
0519, eller hos menighedsrådets formand
Agnes Nielsen 7445 6346.

KONFIRMATION
Ved gudstjeneste palmesøndag
den 16. april kl. 9.30 konfirmeres
Signe
Mads
Jesper
Ken
Sune
Mauela
Sonny
Nis
Hanne
Niklas
Monica

Og ved gudstjenesten kl. 11.00
konfirmeres:

fejrer

Dennis
Freja
Thomas
Mathilde
Marlene

Skærtorsdag
Når vi holder altergang i kirken gør vi det
som et minde om Jesu sidste måltid med
sine disciple denne samme skærtorsdag
aften. Gudstjenesten vil derfor handle om
meningen med at holde nadver, og den vil
forme sig som en slags stillegudstjeneste.

Sarah
Rasmus
Sabrina
Alex
Rene
Lasse
Casper

Guldkonfirmander
Konfirmandårgang
1950
guldkonfirmation søndag d. 2. april.

Bojsen
Skolevænget 12A
Bruncke
Sandvej 28a
Hansen
Kirketoften 6
Hansen
Vestermarken 46
Hansen
Kirketoften 6
Johannessen
Vestermarken 18
Johansen
Voldgade 17
Mathiesen Stevninggade 17
Nissen
Skolevænget 9
Petersen
Ugebjergvej 13
Steffensen Ugebjergevj 11

Påskens Gudstjenester

Hansen
Ugebjergvej 19
Hornemann Ahornvej 11
Kock
Nørreskovvej 35
Landt
Egebjergvej 2
Maagaard
Mads Clausensvej 3B
Requate
Stolbro Gade 12
Ruge
Kalvehavevej 3
Schmidt
Sandvigvej 8
Steffensen Nordborgvej ½135
Sørensen
Stevninggade 2
Thy
Skoletoften 26
Witte
Søndermarken 12

Langfredag
Gudstjenesten langfredag kl. 10 består i et
vekslende forløb af salmer, korsang, musik
og læsning samlet om fortællingen om Jesu
korsfæstelse og død.

April 2000

Vågenat - påskenat
Det er en gammel tradition "at våge".
Tidligere brugte man det om at sidde med
ved et syge- eller dødsleje. Længere tilbage
har man også brugt det "at våge" om en
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natlig venten på den nye dag. Man har
våget natten til påskedag, som længst
tilbage i kristendommens historie blev
betragtet som det mest intense tidspunkt i
hele kirkeåret: - tiden frem til Jesu
opstandelse, som man forestillede sig havde
fundet sted ved solopgang. Så påskens
vågenat fra lørdag aften til påskedag venter
på Jesu opstandelse! Ikke som en historisk
begivenhed her og nu eller i fremtiden, men
som noget der kan ske i menneskers sind.
Vi tager i Svenstrup kirke, ligesom i andre
kirker i landet i disse år denne tradition op.
Fordi der er brug for at prøve med nogle nye
måder at holde gudstjeneste på.
Vågenatten er primært en stilhed - afbrudt af
nogle kortere pauser, hvor man kan styrke
sig med the eller kaffe. Formålet kunne
naturligt være at samle opmærksomheden
om hvad Jesu opstandelse kan betyde - at
der blive banet en vej ind gennem døden,
eller at Jesus som bevidsthed forbliver
levende i verden.
Vågenatten
begynder
kl.
22.00
i
Konfirmandstuen ved Præstegården med
overvejelser over, hvordan man "våger" og
hvilken betydning det han have. Selve
vågeperioden finder sted i kirken fra kl.
23.30 og frem til kl. 02.30.
Det er muligt først at slutte sig til i kirken, og
man kan forkorte vågneperioden efter
behov.
Familiegudstjeneste 2. påskedag
Der er familiegudstjeneste 2. påskedag kl.
14.00. Det der bliver sunget og sagt er
beregnet for børn, ligesom der ikke er de
samme krav til ro som ved en almindelig
gudstjeneste. Der er barnedåb ved
gudstjenesten, og i øvrigt vil gudstjenesten
handle om det, der sker i påskedagene - og
søge at fortælle for børn, hvad der kan være
meningen med at Jesus døde og blev
levende igen.
Efter gudstjenesten er der kaffe og
sodavand for alle, der er interesserede i
mødelokalet ved Præstegården.
April 2000

"FORÅSMØDE I
KONFIRMANDSTUEN"
- En eftermiddag med Martin N.Hansen I rækken af møder i konfirmandstuen er vi
nået til "Forårsmødet" den 12. maj, hvor
den alsiske digter Martin N. Hansen er på
programmet. Vi skal synge af hans sange
og høre nogle af hans længere fortællende
digte læst op. Det er digte om folk og
hændelser på Als i første halvdel af
århundredet, som ikke er særlig kendt i dag.
Men det er gode historier som bestemt
fortjener at blive holdt i live på Als.
Johannes Diedrichsen vil læse op, Carl
Ejnar Aagaard vil spille for og Peter Ruge vil
fortælle om baggrunden for de digte vi hører
og synger.
Mødet er åbent for alle der har lyst at være
med, og der kører kirkebil for dem, der ikke
kan skaffe sig transport på egen hånd.
Vi begynder kl. 14.30 og slutter hen imod kl.
17. Kaffebord 10 kr. Tilmelding til Nis
Mathiesen 7445 8432, Hans Peter
Johansen 7445 6158 Jørgen Nicolajsen
7445 6323 senest dagen før mødet.
Tilmelding til taxa samme sted.

Kirkehøjskole på Als - næste
sæsons program
Kirkehøjskolen har haft en fin første sæson.
Der har været meget godt fremmøde til alle
arrangementer, og der er kommet ligeligt fra
alle tre sogne, Egen, Svenstrup og Notmark.
Men vi har også kunnet mærke interesse fra
Sønderborg og det øvrige Als.
Nu står tilrettelæggelsen af næste sæsons
program for døren. Det sker på et møde i
Notmark Præstegård tirsdag d. 4. April kl.
19.00. Vi skal på mødet tale om konkrete
ønsker til arrangementer. Det kan være
emner man ønsker taget op, eller
foredragsholdere udefra man ønsker at
høre. Men vi skal også tale om
kirkehøjskolens form. Skal vi arbejde på
andre måder end de traditionelle som
foredrag og studiekreds. Nogen efterspørger
f.eks. samtalegrupper med mulighed for en
mere personlig vinkel på tro og religiøsitet.
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Menighedsrådets medlemmer
Enhver er velkommen til at møde op og give
sit besyv med.

Kirkebil
Kirkebilen bestilles hos GF-Taxi på telefon
7445 9545 senest dagen før gudstjenesten.
"Kirkebil" er til rådighed for enhver, der ikke
selv kan skaffe sig transport til kirke

Besøg af præsten
Mennesker der vil have besøg, er velkomne
til at henvende sig. Det gælder besøg i
hjemmet såvel som på sygehus og på
plejehjem. På samme måde kan man lave
aftale om personlig samtale i Præstegården.

Agnes Nielsen (formand), Asta BroesbyOlsen (næstformand), Tommy Maagaard
(kirkeværge), Carl Chr. Schink, Jonna
Olsen, Peter Sandholt, Bente Pedersen,
Peter Ruge.
Menighedsrådets møder er offentlige og
finder sted i Mødelokalet ved Præstegården.
Næste møder finder sted 10. April kl. 19.00.
I øvrigt kan et emne bringes op i
Menighedsrådet ved henvendelse til et af
medlemmerne.

Graver
Graver Kurt Jensen træffes i arbejdstiden på
kirkegården og på telefon 7445 6302.
Peter Ruge

Hjortspring Børnehus
Ombygning
Vores ombygning er så godt som færdig. Vi
synes selv, at det er blevet virkelig godt.
Heldigvis har vi også fået mange positive
forældre reaktioner. Støjniveauet er helt
klart blevet dæmpet. Det forbedrede
badeværelse med flere toiletter er også en
god forbedring.

Børn
Første 1 april får vi 5 nye børnehavebørn. 8
kommende skolebørn og 2 skolebørn. der
udmeldes 6 skolebørn, og 1 barn er flyttet til
Augustenborg.





Sandvig
Vi har stadig en gruppe børn i Sandvig
ugens 4 første dage. Vi arbejder på
yderligere
naturprojekter,
både
for
børnehavebørn og kommende skolebørn.




At være synlige og personlige når
børnene kommer og går.
At få snakket med alle børn i gruppe.
At udvide tidspunkter, hvor børnene er
samlet i små grupper både med hensyn til
spisning og aktiviteter.
At børnene får medbestemmelse i
samspil med personalet.
At holde et forældremøde, hvor emnet
tryghed tages op.
At lave en mini brugerundersøgelse.

Udviklingsmål 2000



For at give børnene de bedst mulige
opvækstbetingelser, vil vi tilrettelægge
dagligdagen, så børn og forældre kan føle
sig trygge.

Vi vil i den pædagogiske praksis sætte fokus
på respekt for andre.

Det vil vi gøre ved:
April 2000

Det vil vi gøre ved:
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At lære børnene at rydde op, have
respekt for ting.
 At være opmærksomme på om der
opstår drilleri/mobning i gruppen.
 At lære børnene at løse konflikter med
udgangspunkt i det enkelte barns
udviklingstrin / væremåde.
 At tage børnene alvorligt og vise dem
respekt.
 At lære børnene at bruge et ordentligt
sprog.
 At lære børnene at lytte.
Der skal ske en løbende forbedring af vores
naturlegeplads, så den fremstår indbydende
og udfordrende for børnenes leg.



At lave pilehytter i samarbejde med
børnehaveklassen.
 At lave tipier.
 At anskaffe store klatre-sten.

Personale
Søren har søgt nye udfordringer og rejser
desværre fra os 1 april. På fredag har vi
samtaler til ansættelse af hans afløser.
Vi har fået ny studerende Gitte. Gitte er
tilknyttet skolegruppen. Gitte har mange
gode mål for sin praktik.
På Husets vegne
Søsser Buch Outzen.

Det vil vi gøre ved:

Spejderne
Ulvene
Vi har brugt en del aftener på at sy
og pynte bålkapper, så vi kan varme
os og se flotte ud omkring bålet –
både herhjemme og på lejr. Tak for
hjælpen til de der gav en hånd med.
Lige nu er vi i gang med mærket
Sund Ulv med kendskab til kroppens
indvolde, god mad og ikke mindst det
at have det sjovt.
I april skal vi også dyste mod andre ulve i en turnering, og så ser vi frem til de lyse aftener ud
i naturen og i Fippes Hul.
Endelig glæder vi os til familielejren i Hørup i juni, som vi håber rigtig mange vil deltage i, og
nogle af de ældste ulve skal også med på den store landslejr i Randers.
Med ulvehilsen Vera, Hanne, Carsten og Mona

April 2000
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Påskeudstillinger


Grete Thomsen - fra Århus – der er
kommet med i sidste øjeblik har boet her
i området en del år og været medlem af
Sønderjyske Kunstnere, som udstiller på
Handelsskolen i Sønderborg.

Vi holder fernisering Skærtorsdag kl. 13:45.
Åbningstalen ved viceborgmester Børge
Zanchetta og musikken leveres af Ole
Andersen og Birgitte Romme.
Alle er velkomne og der er åben alle
påskedagene fra kl. 13:00 til kl. 17:00.
På Stolbroladen udstiller medlemmer af
”Farveladen” egne billeder. Vi er ca. 10-12
brugere, som mødes hver torsdag for at
male. Nye medlemmer er velkomne, man
kan bare møde op kl. 19:00.

Nu er det atter tid til påskeudstillinger rundt
omkring i kommunen. Igen i år er der en
række spændende udstillinger, som er værd
at se.
Nordborg Slotspark danner rammen om en
stor skulpturudstilling med kunstnere fra
hele landet. I byrådssalen kommer der en
ikonmaler fra Ukraine, og viser hvordan han
maler ikoner.
På Alsingergården har jeg samlet en buket
kunstnere – fem i alt.
 Birthe Einer-Jensen - fra Fyn - arbejder
med tekstil og grafik (….hun var med på
engleudstillingen).
 Lene Broe - fra Fyn - arbejder med
keramisk kunsthåndværk og udstiller
glaskeramik i stærke farver i form af fade
og skåle.
 Birgit Bjerre - fra Fyn - arbejder med
grafikkens mange muligheder og har
bl.a. lavet illustrationer til en børnebog.
 Jan Torstenson er maler og kommer fra
Vestjylland med malerier i akryl.

April 2000

Man kan i mødelokalet se en særudstilling
med Ingerlise Hansen fra Broager, som
viser oliemaleri i abstrakt form. Også her er
åbningstiden fra kl. 13:00 til kl. 17:00.
Igen i år afgår der en ferniseringsbus fra
Rådhuset. Det sker kl. 11:45 til en del
udstillingssteder. Ligeledes laves der igen i
år kataloger, som vil ligge rundt om på
udstillingssted
erne,
biblioteket og
hos Lissie.
Husk
at
Jørgen
Riecks
Arkæologiske
Samling også
har åben alle
dage i samme tidsrum. Her kan man se
maleri af Barbara Petersen.
God Påske
Anna Weber.
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Amatørteater 2000
Det var med stor spænding (skepsis), vi i år
gik i gang med teatersæsonen.
Da forsamlingshuset jo er blevet et
nøglehus,
var
der
helt
andre
arbejdsopgaver, som teatergruppen skulle
løse sideløbende med indlæring af
teaterstykket.





Låne nøgle til alle øveaftener.
Holde rent på og under scenen, samt
sørge for at spare på strøm og varme
(lukke og slukke).
Leje forsamlingshuset til opførelse af
stykket.
Sørge for musik – platter – drikkevarer –
kaffe – kager og alt hvad der ellers hører
med for at hygge om gæsterne.

Kort sagt ! Vi var værter i ”eget hus” !
Det vi så oplevede den 4. marts var alt
sliddet værd og mere til. Den helt
overvældende opbakning vi fik fra
befolkningen gjorde, at jeg synes ikke, vi har
oplevet noget lignende siden de ”gode
gamle dage”, hvor der var fest, humør og
fulde huse, hver gang der blev afholdt fest.
Det er vi i teatergruppen jer meget
taknemmelige for, det giver i hvert fald lyst til
at fortsætte.
En stor tak skal også lyde til dem der hjalp
os med at få det hele til at fungere, de
udførte et enormt stort stykke arbejde.
Tak for en for os stor oplevelse og på
gensyn den 3. marts år 2001
På gruppen vegne
Arne

Svenstrup Forsamlingshus
Svenstrup Forsamlingshus har haft
Generalforsamling den 28. februar
2000
1. Referat godkendt.
2. Regnskab godkendt.
3. På valg var C. C. Schink, Jytte
Schink, Chr. Hansen, Gert Duus. Alle
modtog genvalg.
4. Uddrag af beretning
Vi
kan
glæde
os
over
at
forsamlingshuset har haft en hel del
udlejninger, og det ser fint ud her i det
første halve år af år 2000.
Der vil blive ryddet op foran huset her i
løbet af foråret, og der vil blive malet
udvendigt, der hvor det trænger.
Vi vil også komme rundt til alle
husstande i både Svenstrup og Stevning
med tilbud om at købe andele. Det har
det formål at give huset en bedre
økonomi, og så kan man også få
April 2000

indflydelse
på
forsamlingshusets
fremtidige virke og beståen.
Der skal også lyde en stor tak til Lissie &
Gert, som har solgt 750 flasker
”Svenstrup Vin” og det har givet et
overskud til Svenstrup Forsamlingshus
på 1500 kr., da huset får 2 kr. af hver
solgt flaske.
På bestyrelsens vegne
Jytte Schink

Støtteforening:
Indtil nu har Støtteforeningen været
involveret i flere forskellige projekter, såsom
servering ved fester, bartendere, bagning,
køkkentjeneste, oprydning rundt om huset,
pyntning, små forbedringer o.s.v.
Ca. halvdelen af støtteforeningens 32
medlemmer har nu været involveret i et eller
andet projekt. Det har været en udsøgt
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fornøjelse at bede om hjælp til et eller andet,
alle har sagt : Vi kommer. - Det har
desværre været lidt svært at nå og sige tak
til alle, som har ydet en indsats stor som
lille, her i de første måneder af VORES
fælles hus. Vi vil derfor gerne her i bladet,
sige tusind tak for hjælpen, og håber vi må
ringe igen.

Nye projekter




Bestyrelsen
…..har en del forskellige ting, som
støtteforeningen bliver bedt om at være
behjælpelig med i nærmeste fremtid. Så
derfor
forventer
vi,
at
samtlige
støttemedlemmer har været involveret i et
eller flere projekter inden årets udgang.
Skulle der være nogen som ”brænder” for,
eller mener at have særlige evner eller lyst
til at hjælpe med et af de fremtidige
projekter, så sig bare til, dette gælder for
såvel medlemmer som eventuel nye
medlemmer.







Have, buske foran huset, her forventer vi
som tidligere nævnt at rydde op omkring
1 April.
Sal: Her skal vi have slebet og poleret
gulvet snarest muligt
Skænk:. Efterhånden bliver skænken
brugt til utrolig mange arrangementer, så
en større opfriskning vil måske gøre
dette rum endnu mere eftertragtet.
Lille Sal: Her vil vi gerne have nyt
gulvtæppe lagt på, eller slebet og poleret
det underliggende parketgulv.
Vinduespudsning: Vi skal have pudset
samtlige vinduer snarest.
Mere annoncering i dagblade m.m. Dette vil vi gerne kunne gøre lidt mere
ved, men lige nu er Støtteforeningens
kasse stadig lidt slunken.
Der er en som vil slå græs hele
sommeren, hvis der skulle være et par
stykker, som vil rive lidt rundt om huset
med jævne mellemrum, tager vi med tak
imod dette. Børge holder den side pæn,
som vender ind imod hans forretning, og
gårdsplads bliver sprøjtet for ukrudt.

Ifølge bestyrelsen, må vi sige at tingene
omkring Forsamlingshuset kører fornuftigt.

Amatørteater
Dette arrangement kørte over al forventning,
godt stykke teater, god instruktør, gode
’Skuespillere’ god musik, udmærket ”Teaterplatte”, billige øl, og udsolgt til sidste plads. Godt gået!
Hanne & Lorens

April 2000
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E’Svenstruplaug
Referat fra møde i E’Svenstruplaug den
21. februar 2000
Kommende arrangementer ….







Den 23. februar 2000 er der møde på
Nordborg Bibliotek angående ”Kulturnat”.
Gert og Jørgen deltager.
Den 24. februar 2000 kl. 19:00 er der
stiftende
generalforsamling
i
Landsbysammenslutningen på Holm
Sognegård. Agnes, Magda og Elly
deltager.
Den 6. marts 2000 er der offentlig møde
på Svenstrup Forsamlingshus kl. 19:30.
Calle Thams vil orientere om planerne
med ”Ungbo” i Svenstrup. Kommunen
giver kaffe. Inge, Magda, Agnes og Elly
sørger for kage til kaffen. Gert sørger for
duge servietter m.m..
Den
13.
marts
2000
inviterer
Loklahistorisk gruppe til offentlig møde
på Alsingergården. Elly Bertelsen og
Ester Madsen vil fortælle og vise billeder.
Ved et formøde den 29. februar i laden
deltager Agnes, Magda, Inge og Elly for
at fordele opgaver med hensyn til kaffe
og kager.



Den 16. marts 2000 er der møde på
Forsamlingshuset med foreningerne i
Svenstrup. Der er udsendt indbydelser
og dagsorden.

Hjørnegrunden
Gert har forespurgt på Domhuset. Der er en
oversigtsservitut fra 1927 på grunden.
Agnes fik ikke noget ud af sin henvendelse
til kommunen om hjørnegrunden, kun at
ejerens adresse er uforandret i Horsens.

Økonomi
Jørgen fremlagde regnskab. På banken står
45.000 kr. til hjørnegrunden. Laugets
kassebeholdning er 244,25 kr.. Der står
166,78 kr. på banken. Lokalhistorisk gruppe
har 11.819 kr. på banken. ….Regnskab
godkendt !
Husk til næste dagsorden ….”Ren Vej” til
palmesøndag.
Næste møde ?

Møde med foreninger den 16. marts 2000 på Svenstrup Forsamlingshus.
Der var mødt 26 personer. Agnes bød
velkommen
og
orienterede
om
E’Svenstruplaug, hvad der var arbejdet med
f.eks. vejnavne, omfartsvej, hjørnegrunden,
juletræ,
gaderengøring
til
påske,
Stolbroladen, lokalhistorisk gruppe, Nordals
Landsbylaug, Flisepudserlaug m.m..
Skolen var repræsenteret med Birgitte Bay.
Hun var positiv for tanken om at nogle
elever fra skolen kunne hjælpe med
gaderensning.
Angående juletræet var der flere i
forsamlingen, der hellere så et juletræ ved
begge indkørsler til byen, i stedet for det ene
vi havde sidste år ved Vagns butik.
April 2000

Orientering om Åbent Hus i Ungbo den 5.
maj 2000 kl. 14:00.
Hans
Egon
Bendorff
fortalte
om
Brandværnet og viste billeder tilbage fra
Brandvæsnets start i august 1946. Hans
Egon er den fjerde kaptajn i værnets
historie. Der er 20 frivillige brandmænd. De
gennemgår en uddannelse af 250 timers
varighed. Der overholdes 12 øvelser om
året. Det var en spændende orientering vi fik
!
Jørgen Jessen fortalte om Cykelklubben,
der hverken har bestyrelse eller vedtægter
eller formand. Cykelklubben opstod på
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Vestertoften i januar 1991. Der er ca. 30
medlemmer, der cykler hver mandag uanset
vejret. I gennemsnit 22 km. pr. uge. Klubben
tager også på 3 dages ture. F.eks. en tur ad
Hærvejen over 2 gange, så fragter man
cyklerne til startstedet. Undervejs overnattes
der på vandrehjem eller campingpladser.

De er ved at oprette en Svenstrup
Hjemmeside på Internettet. Det kræver
penge, så man ser gerne et lille ekstra
bidrag i kuverterne, når disse kommer ud til
oktober.

Jørgen fra Ringriderforeningen fortalte om
deres problemer med at få hjælp til det
praktiske arbejde. Bestyrelsen er reduceret
til 4 mand. I år vil man endnu engang
gennemføre Ringridning, men i en reduceret
udgave, der foregår om søndagen uden
nogen form for forlystelser og ingen
cykelringridning for børn. Man regner kun
med en pølsevogn. Der appelleres til
foreninger om hjælp til f.eks. kaffe eller
andet.

Hans Egon foreslår, at hver forening giver
100 eller 200 kr. til en pulje, som Laget
kunne ”passe”. Pengene skulle så gives til
den forening, der havde ydet mest for byen i
det forløbne år.

Så var der kaffebord og snakken gik livligt.

Der var i forsamlingen stemning for at Lavet
afholder møde med foreningerne en gang
om året.
Venlig hilsen
E’Svenstruplaug

Lasse
Andersen
fortalte
om
E
SvenstruPPe’, der nu har eksisteret i 23 år.

Borgermøde
E’Svenstruplaug og Livskraft Nordborg
Kommune havde inviteret til møde
omkring Ungbo - Mandag d. 6 marts kl.
19.30 på Svenstrup Forsamlingshus.
Hvor chef for Livskraft - Calle B. Tharms orienterede og fortalte om Handicap og
Socialpsykiatri i Nordborg kommune.
Der var en god snak omkring Ungbo´s
fremtidige virke, som institution og bosted
for voksne unge og lidt ældre mennesker.
De første er allerede flyttet ind i pakhuset,
og ny indgang er man i gang med, så huset
bliver et kørestolsvenligt hus.
Der er ikke lagt op til, at Ungbo er en

permanent ordning for beboerne, men lagt
an på at der sker en udvikling, så de kan
flytte ud, men dette og meget andet har i
mulighed for at se og høre, når i kommer til
åben hus i ”Den gamle købmandsgård”
tidligere Ungbo fredag d. 5 maj kl. 14:00.
Beboerne & personale glæder sig til at se
alle, der kunne have lyst og interesse til at
se bygningerne. Alle er meget velkommen !
E’Svenstruplaug
Agnes Nielsen

Indbydelse

Inviterer alle interesserede til indvielse
i den gamle købmandsgård (Ungbo)
Fredag den 5. maj 2000, kl. 14:00
Oversigtstegninger - se på de 3 næste sider,
Pakhuset, Indhuset’s stueplan & 1. sal.

April 2000
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Svenstrup Ungdomsforening
Kom og vær´ med
Vi er nogle piger,
der har gerne vil
spille fodbold, har du
ikke også lyst ?
Vi træner mandag
fra kl. 16.30 17.30. Den første
træning er mandag
den 10 april 2000.
Er du født i 92 eller 93 så kom og vær´ med.
Vores trænere er Bente Bladt (tlf. 74 45 60 36)
og Jette Wolff (tlf. 74 45 63 86).
Er du født i 91, må du også gerne komme.
Vi ses !

April 2000

Side 18 af 19

E SvenstruPPe’

Aktivitetskalender
....april 2000
Søndag d. 2. april

kl. 10:00

Gudstjeneste – Guldkonfirmation

Svenstrup Kirke

Søndag d. 9. april

kl. 10:00

Gudstjeneste (Ole W. Sørensen)

Svenstrup Kirke

Mandag d. 10. april

kl. 16:30

Pigefodbold (SUF)

Søndag d. 16. april

kl. 9:30
kl. 11:00

Konfirmation
Konfirmation

Hjortspringskolen
Svenstrup Kirke
Svenstrup Kirke

Torsdag d. 20. april kl. 13 – 17 Jørgen Riecks Arkæologiske Samling
kl. 13 – 17 Påskeudstilling
Alsingergården
Kl. 13:45
Fernisering
Alsingergården
kl. 19:30
Gudstjeneste – Skærtorsdag
Svenstrup Kirke
…..sidste frist for indlæg til E SvenstruPPe’ maj udgave
Fredag d. 21. april

Lørdag d. 22. april

Søndag d. 23. april

Mandag d. 24. april

kl. 10:00
kl. 13 – 17
kl. 13 – 17

Gudstjeneste – Langfredag
Jørgen Riecks Arkæologiske Samling
Påskeudstilling

kl. 13 – 17
kl. 13 – 17
kl. 22:00

Jørgen Riecks Arkæologiske Samling
Påskeudstilling
”Vågenat”

kl. 10:00
kl. 13 – 17
kl. 13 – 17

Gudstjeneste – Påskedag
Jørgen Riecks Arkæologiske Samling
Påskeudstilling

kl. 13 – 17
kl. 13 – 17
kl. 14:00

Jørgen Riecks Arkæologiske Samling
Påskeudstilling
Familiegudstjeneste

Svenstrup Kirke
Alsingergården

Alsingergården
Præstegården
Svenstrup Kirke
Alsingergården

Alsingergården
Svenstrup Kirke

Fredag d. 28. april

…………udkommer E SvenstruPPe’ maj udgave

Søndag d. 30. april

kl. 10:00

Gudstjeneste (Ole W. Sørensen)

Tirsdag d. 2. maj

kl. ?

Forårskoncert 0. – 3. klasse

Hjortspringskolen

Onsdag d. 3. maj

kl. ?

Forårskoncert 4. – 7. klasse

Hjortspringskolen

Fredag d. 5. maj

kl. 14:00

Indvielse af ”den gamle købmandsgård”

Søndag d. 7. maj

kl. 10:00

Gudstjeneste

April 2000

Side 19 af 19

Svenstrup Kirke

Svenstrup Kirke
(......uden ansvar)
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