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…..man bliver vel aldrig for
gammel til at lege med vand ?
Indlevering til næste nr.

...senest den 20. august 2000
til....

Kaj Nielsen,
E-mail:
Lasse Andersen,
Kim Christiansen,
Samling af næste nummer:

Kløvertoften 19
e.svenstruppe@mail.tele.dk
Kirketoften 4
Vestertoften 18
Vandværket
d. 31. august 2000, kl. 19:00

Redaktion

Kommentar

Lasse Andersen
Gert Wonsyld

74 45 62 73
74 45 63 00

Kontaktudvalg

Minimal løsninger ?
Du sidder nok med de sidste 10 års mindste udgave
af E SvenstruPPe’. Det betyder ikke, at indholdet er
uvæsentligt, men er nok mere et tegn på sommerferiestemning med fokus på de lidt fjernere horisonter for de fleste af os. Men glæd dig ikke for tidligt
over denne minimalløsning, det bliver ikke ved, for
vi kommer igen i sædvanligt omfang den 1. september 2000.
Minimalløsninger kan vi vist også godt kalde vejret
denne tirsdag aften den 27. juni 2000, hvor temperaturen viser 10 0C – dog heldigvis plus 10 0C – og
vinden er aftagende fra vel nærmest en letkuling til
hård vind. Kalenderen viser ”sommer”, men på vore
breddegrader kan vi måske ikke forvente mere.
Heldigvis har vi haft et rigtig dejligt forår med sol og
varme. Husk på det positive du har oplevet i foråret, og tag det som en oplevelse, hvis regnen står
ned i ”stænger” her i sommerferien.
Minimalløsninger kan man ikke kalde den principbeslutning, som Sønderjyllands Amt netop har truffet vedrørende en mulig motorvej til Sønderborg.
Jeg tillader mig dette lille glædesudbrud over beslutningen, selv om jeg, efter aftale med E
SvenstruPPe’s bestyrelse, egentlig skal holde mig
helt neutral i den type politiske afgørelser. Men da
der var en bred politisk opbakning til forslaget, støder jeg vel næppe nogen ! Jeg synes, det er et
”træls” styk vej fra Sønderborg til motorvejen.
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E SvenstruPPe’ vil hermed ønske dig en rigtig god
sommer og på gensyn til september.
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Nyt fra Kirken
Ny graver ved
Svenstrup Kirke
Kurt Jensen har søgt
og fået andet arbejde,
og er derfor fratrådt
stillingen som graver
og
kirketjener
ved
Svenstrup kirke og kirkegård.
Stillingen som graver
og kirketjener bliver
hermed ledig og kan
søges af en enhver med interesse for arbejdsområdet. Det dækker dels kirkegårdsarbejde og noget indendørs rengøringsarbejde, dels forberedelse og medvirken ved gudstjenester og kirkelige handlinger.
Interesserede kan henvende sig til menighedsrådets formand Asta Broesby-Olsen
tlf. 74 45 61 92 for nærmere orientering. En
egentlig stillingsbeskrivelse kan rekvireres
hos Agnes Nielsen tlf. 74 45 63 46, som er
kontaktperson.

Indbrud
Der har natten mellem lørdag den 17. og
søndag den 18. juni været indbrud i mandskabsbygningen på kirkegården. Alle låse
er brudt op, og der er stjålet en højtryksrenser, men ikke meget andet. Har nogen
bemærket noget usædvanligt på kirkegården tager kirkeværge Tommy Maagaard
mod oplysninger.

Sommerudflugt
I rækken af årstidsmøder arrangerer vi frei
dag den 11. august en sommerudflugt til
Flensborg Fjord.
Vi skal først besøge Maria-døtrenes klosterfællesskab i Kollund, hvor vi vil høre
om klosterets historie og baggrund og få
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mulighed for at tale med nonnerne om deres dagligliv, og om hvordan det er at leve i
kloster. Herefter sætter vi med båd over til
Store Okseø, hvor der er kaffe og mulighed for en rask travetur øen rundt.
Pris for turen vil være 60 kr., som dækker
bådfart og kaffe med brød. Menighedsrådet
betaler bustransporten.
Opsamling i Svenstrup kl. 12:30 ved busstoppestederne ved Kløvertoften og Skolen. I Stevning kl. 12:40 ved busstoppestedet. Hjemkomst ca. kl. 18.
I tilfælde af dårligt vejr kan turen til Okseøerne falde ud, og vi finder et andet traktørsted at drikke kaffe
Tilmelding til Nis Mathiesen 7445 8432,
Hans Peter Johansen 7445 6158 Jørgen
Nicolajsen 7445 6323 senest 9. august.

Sommerkoncert
Kirken holder i år sommerkoncert tirsdag
den 15. august med den amerikanske folkesanger Jennifer Rose fra Kentucky. Hun
har knyttet sig til Danmark efter en række
skole- og studieophold, og har gennem en
årrække haft en årlig koncertturné her i
landet.
Jennifer Rose synger og akkompagnerer
sig selv på bl.a. guitar. Hendes koncert be-
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står af traditionel amerikansk folkesang,
åndelige sange som f.eks. Amacing Grace
samt en et udvalg af danske sange, som
hun har tilegnet sig gennem årene.
Koncerten starter kl. 19.30 og der er fri
entre.
KIRKEBIL
Kirkebilen bestilles hos GF-Taxi på telefon
74 45 95 45 senest dagen før gudstjenesten. "Kirkebil" er til rådighed for enhver,
der ikke selv kan skaffe sig transport til kirke
BESØG AF PRÆSTEN
Mennesker der ønsker 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.
MENIGHEDSRÅDETS MEDLEMMER
Asta Broesby-Olsen (formand), Bente Pedersen (næstformand) Tommy Maagaard

(kirkeværge), Carl Chr. Schink, Jonna Olsen, Peter Sandholt, Agnes Nielsen, Peter
Ruge.
Menighedsrådets møder er offentlige og
finder sted i Mødelokalet ved Præstegården. Næste møder finder sted den 8. august kl. 19.00. I øvrigt kan et emne bringes
op i Menighedsrådet ved henvendelse til et
af medlemmerne.
KIRKEGÅRDEN
Irene Jacobsen træffes i arbejdstiden på
kirkegården og på telefon 74 45 63 02.
Peter Ruge
DØBTE
Mads Bujakewitz,
David de Churruca-Colon,

Svenstrup
Stevning

BEGRAVEDE
Carl Rasmussen,

Nordborg

Budbringer
Arbejde søges
Jeg er en dreng på 14 år,derr gerne vil tjene
lidt ekstra lommepenge, ved lettere arbejde
efter skoletid.
Det kunne f.eks. være oprydning, fejning,
græsslåning, m.m.
Skoledreng søges til forefaldende arbejde
på Himmark Hjortefarm.

Lønnen kan vi aftale nærmere.

Bestem selv tid, hvor længe og løn !
Henvendelse til Leif Dunø
Tlf. 74 42 47 74
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Henvendelse til
Dennis Hansen
Ugebjergvej 19
Tlf.: 74 45 62 68
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Forsamlingshuset
Hjertesuk
Nedenstående blev skrevet i april 2000.
Desværre kniber det med at få folk til at huske datoerne for ”vagt”, med det resultat at
der flere gange ikke har set så pænt ud
rundt om huset, som vi kunne ønske. Jeg
håber, det er forglemmelser, at derikke bruges en time på oprydning. Gem venligst datoen hvornår I har ”vagt”, skriv i jeres kalender eller andet. Er der nogen, som ikke vil
deltage, så giv mig venligst et kald, vi er lige
gode venner af den grund, men jeg vil gerne
være sikker på,at der altid ser pænt ud
rundt om huset. Er der nogen som har et
forslag til en god huskeregel ?
Til næste år overvejer vi at sætte 2 mand
på ”vagt” ad gangen, dette gør det måske
mere spændende, og mere sikkert.

Oprydning og nyplantning.
(April 2000)
Der har været en del aktivitet med oprydning
og nyplantning foran huset i løbet af april
måned. Vi skal nu gerne holde hus og omliggende arealer pænt i tiden fremover.
Hans Peter Bonde har lovet at slå græs hele
sommeren, og Børge Meier vil luge og rive
blomsterbedet, som vender over mod sin
forretning. Resten af området håber vi fra
Støtteforeningen, at vi alle i fællesskab kan
passe. Det der skal foretages, er kultivering
af det nye bed foran huset, luge det ukrudt
rundt om huset, som ikke er sprøjtet helt
væk, fejning af fliser, samt gå en tur rundt
om huset for at samle papir. Forventer, at
der er ca. 1 times arbejde.
Håber, det er OK, at vi her igennem bladet
sætter alle der har meldt sig til diverse opgaver til at foretage dette på arbejde på skift
resten af året. Til vinter når der ikke længere
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skal luges, vil vi fortsat gerne, at man på
skift går en tur rundt om huset og fejer fliserne. Skulle der komme mere sne, end
man selv kan overkomme, så ring efter
hjælp hos undertegnede.
Er der nogen, som ikke kan/vil deltage i dette projekt så kontakt Lorens 74 45 61 76. Er
det sådan, at man ikke kan hjælpe den
weekend, hvor I er bedt om at hjælpe, så byt
venligst med en anden på listen (Medbring
venligst selv værktøj
)
I weekenden sørger nedenstående for at det
ser pænt ud rundt om huset:
1. juli
Svend Hansen, Torup
15. juli Morten Johansen, Apotekergade
29. juli
Kurt Knudsen,Himmark
12. august
Ejvind Wolf,
26. august
Gunnar Petersen,
9. september
Ole Rasmussen,
23. september
Laurids Petersen,
7. oktober
Arne Paulsen,Vestertoften
21. oktober
Henrik Schmidt,
4. november
Anker Thy,
18. november
Willy Olsen,
2. december
Børge Meier,
16. december
Hans Henrik Bay,
30. december
Arne Buch,
Husk datoen!

Udførte opgaver i Juni:
Bagt og serveret kaffe til Ringridningen,
desværre regnede det hele dagen, så omsætningen blev ikke helt det forventede.
Der er lavet mange små reparationer på huset, så som: Reparation af tagrender, vinduer, pergola, m.m..
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Svenstrup Hjemmeside

Sådan ser Svenstrup Hjemmeside ud på Internettet. ………Og dog - den er heldigvis
lidt mere farvestrålende i virkeligheden, end
vi kan gengive den her i bladet, hvor vi kun
kan bruge gråtone udgaven.
Som du kan se i billedets venstre side er der
en såkaldt ”menu”, hvor der er mulighed for
at vælge sig ind på en række underliggende
sider med mere information om det enkelte
emne.
> Ideer / Forslag
Har du forslag til forbedringer, så er det her
du har mulighed for at sende en mail til Interne gruppen.
> E SvenstruPPe’
Seneste udgave af E SvenstruPPe’ kan
hentes i elektronisk form og udskrives på din
egen printer.
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> Foreninger
Her har vi lavet plads til en række foreningers Internet sider. Vi har indlagt navne på
de foreninger, som vi kan forestille os vil
være interesseret i at gøre ”reklame” for sig
selv. Det er E Svenstruplaug, Farveladen,
Folkedanserne,
Forældreforeningen,
Jagtforeningen, Rideskolen, Skytteforeningen,
Spareforeningen,
Trævlerne,
Ungdomsforeningen (Pensionistforeningen
?) og (Ringriderforeningen ?). Indtil videre er
det kun Jagtforeningen, som har fået lavet
en større præsentation.
> Seværdigheder
I den rubrik har vi indlagt følgende muligheder – Alsingergården (link), Bøffelfarm,
Danfoss Museum (link), Himmark Hjortefarm, Jørgen Riecks Arkæologiske Sa
mling (link), Kurt Webers Have, Landbrugsmuseum, Saab Museum (link),
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Stolbroladen (link) og Strudsefarm. Hvor
der står (link) er der informationer at hente
på Internettet.
> Forretninger
I denne rubrik har vi indlagt følgende muligheder – Als Motor, Antikviteter, Bank,
Blikkenslager, Entreprenør, Frisør, Gilbro
Shop, Lissie’s Butik, Malerfirma, Mekaniker, Pølsebod og Snedker /Tømre. Foreløbig er der ikke yderligere informationer i
denne rubrik, men det kommer.
> Offentlig Transport
Her er der links til Sydbus, Cimber, DSB og
Scandlines.
> Forsamlingshuset
Der er udarbejdet en fyldig og meget oplysende hjemmeside om Forsamlingshuset.
> Hjortspringskolen
Her er der et ”link” til Hjortspringskolens
Hjemmeside med mange informationer for
forældre og elever. Desuden er der et godt
billedgalleri fra forskellige situationer i hverdagen.
> Svenstrup Kirke
En informationsside er indlagt.
> Brandværnet

Her er et ”link” til Brandværnets egen
Hjemmeside. Herfra er der yderligere ”links”
til alverdens store kendte Brandværns
Hjemmesider.
> Alskens
En Hjemmeside med et utal af ”links” til andre hjemmesider, der har relation til Als.
> Nordborg Kommune
Et ”link” til Nordborg Kommunes Hjemmeside.
> Liste over Email
En liste over Email adresser i Svenstrup.
Det er et aktivt tilvalg - forstået på den måde, at din Email adresse kun vises der, hvis
du har tilmeldt dig listen.
Hvis du ønsker at være repræsenteret med
forening, forretning, seværdighed eller noget
andet under Svenstrup Hjemmeside, så
kontakt enten Lasse Andersen (tlf. 74 45 62
73) eller mig på tlf. 74 45 63 67. Du skal blot
have idéen alt det andet med tekst, billeder
og opsætning tager vi os af, hvis du ønsker
det.
På Internet gruppens vegne
Kaj Nielsen

Hjortspringskolen
ALSMESTRE I SKOLEFODBOLD 2000
1. KLASSE PÅ HJORTSPRINGSKOLEN DELTOG DEN 23. JUNI 2000
I ALSMESTERSKABERNE I SKOLEFODBOLD.
VI VANDT TO KAMPE, SPILLEDE EN UAFGJORT OG TABTE EN OG
BLEV DERMED ALSMESTRE.
VI FIK ET DIPLOM HVER OG EN FLOT POKAL.
SPILLERNE PÅ HOLDET VAR RENÉ MATHIESEN, THOMAS STEFFENSEN, NICK PEDERSEN, MARTIN ALEXANDER WIND, MIE WOLF
KRISTENSEN OG HENDES LILLEBROR THOMAS.
VI HAVDE EN GOD OPLEVELSE OG HÅBER PÅ AT KOMME IGEN TIL
NÆSTE ÅR FOR AT FORSVARE DEN FLOTTE TITEL.
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Aktivitetskalender
....juli/ august 2000
Søndag d. 2. juli

kl. 19:30

Gudstjeneste

Svenstrup Kirke

Søndag d. 9. juli

kl. 9:00

Gudstjeneste (Ole W. Sørensen)

Svenstrup Kirke

Søndag d. 16. juli

kl. 10:30

Gudstjeneste (Ole W. Sørensen)

Svenstrup Kirke

Søndag d. 23. juli

kl. 19:30

Gudstjeneste (Kitty H. Jensen)

Svenstrup Kirke

Søndag d. 30. juli

kl. 10:30

Gudstjeneste

Svenstrup Kirke

Søndag d. 6. aug.

kl. 10:00

Gudstjeneste

Svenstrup Kirke

Mandag d. 7. aug.

……første skoledag efter sommerferien

Tirsdag d. 8. aug.

kl. 19:00

Onsdag d. 9. aug.

Møde i Menighedsråde
t (offentligt)

Hjortspringskolen
Præstegården

Sidste frist for tilmelding til Kirkens Sommerudflugt

Fredag d. 11. aug.

kl. 12:30

Sommerudflugt til Flensborg Fjord (Kirken)
…………………………opsamling ved Kløvertoften,
Skolen i Svenstrup og busstoppested i Stevning

Tirsdag d. 15. aug.

kl. 19:30

Sommerkoncert
Solist Jennifer Rose, Kentucky

Svenstrup Kirke

Søndag d. 13. aug.

kl. 10:00

Gudstjeneste

Svenstrup Kirke

Søndag d. 20. aug.

kl. 19:30
Gudstjeneste
Svenstrup Kirke
…….sidste frist for indlæg til E SvenstruPPe’ september udgave

Søndag d. 27. aug.

kl. 10:00

Fredag d. 1. sept.

…..udkommer E SvenstruPPe’ september nummer

Gudstjeneste

Svenstrup Kirke

(......uden ansvar)
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