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E SvenstruPPe’ - 1. årgang 1977
Indlevering til næste nr.

… ..senest den 20. februar 2001
til....

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

Kløvertoften 19
e.svenstruppe@mail.tele.dk
Kirketoften 4
Vestertoften 18
Ungdomsforeningen
d. 28. februar 2001, kl. 19:00

Redaktion

Kommentar

Lasse Andersen
Gert Wonsyld

74 45 62 73
74 45 63 00

Kontaktudvalg

Jubilæumsårgang
Gammel vin på nye flasker ? … … OK, men så kun i overført
betydning, for det nummer af E SvenstruPPe’, som du nu
sidder med, er 25. årgang. … … .Og det selv om det først er
til april 2002 det egentlige jubilæumsnummer udgives, hvor
det så er 25 år siden, at bladet udkom første gang - nemlig i
april 1977.
Hvorfor nu den forskydning ? … … … … .Jo se det kan der
filosoferes en hel del over, men allerede det første nummer,
som udkom i april 1977, hørte til 1. årgang. Når man så
kalder 1978 numrene for 2. årgang, 1979 numrene for 3.
årgang, så skal du blot fortsætte i rækken og finde ud af at
2001 numrene hører til 25. årgang. Er det ikke pudsigt når
det så først er i 2002, at det er 25 år siden første nummer
blev udgivet ? Eller er det fordi der ikke er noget der hedder
0. årgang ?
Nå - det er jo ligesom når selv professorerne ikke kan blive
enige om, om det var den 1. januar 2000 eller 1. januar
2001, vi kom ind i det 21’ende århundrede. Det strides de
lærde vist stadig om !
Billedet på forsiden af det nummer, du nu sidder med, viser
forsiden af blad nr. 2 fra maj 1977. Det var første gang
navnet ”E SvenstruPPe’” blev brugt som navn på bladet. I
blad nr. 1 havde man udskrevet en konkurrence om hvem
der kunne finde på et passende navn til bladet.
Der indkom 117 forslag og bestyrelsen for skolens
forældreforening valgte ”E SvenstruPPe’”, som var foreslået
af Bjarne Brodersen, der vist nok var elev på skolen den
gang.
Af et lokalblad på frivillig basis er det vist helt godt klaret, at
nå til 25. årgang, men 25 år mere i papirudgave klarer vi
næppe. På det tidspunkt er det nok blevet fuldt elektronisk
med både tekst, lyd og levende billeder, og måske også med
elektroniske ”dufte”! … … Spændende ”fagre nye verden”!

Brandværn
Hans Egon Bendorff
74 45 62 47
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Nis Mathiesen
74 45 84 32
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Riecks Arkæologiske samling
Arletta Esbensen
74 45 61 59
Ringriderforening
Jørgen Jørgensen
74 45 99 55
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Pernille Thorup
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Skytteforeningen
Kjeld Andersen
74 45 90 20
Spareforeningen
Peter Christensen
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Svenstrup Vandværk
Erik Lehmann
74 45 63 15
“Trævlerne”
Jonny Mathiesen
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Ungdomsforeningen
Bibi Andersen
74 45 17 62
Tekst & layout
Kaj Nielsen
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Kim Christiansen
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Trykning
Lasse Andersen, Claus Nicolaisen,
Hans Petersen, John Dahl, Peter
Christensen, Benny Jensen
Distribution
Marianne Møller
74 45 63 01
Udbringning
Elever fra Hjortspringskolen

m.v.h. Kaj Nielsen

Hermed en særlig Tak til Arbejderne Landsbank for en
ekstraordinær gave på 500 kr. !
E SvenstruPPe’Bestyrelse
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UNO-X automatstation
Billig benzin og diesel i Svenstrup.

foruden naturligvis med Hydro Texaco
kortet.

Når disse linjer læses, er vi i gang med eller
har allerede skiftet fra at være en selvbetjent
Hydro Texaco tank til at være en døgnåben
UNO-X automatstation.

Vi vil selvfølgelig stå til rådighed med hjælp
og vejledning fra butikken.

Mandag den 29. januar 2001 påbegyndes
skiftet til UNO-X, men allerede onsdag den
31. januar 2001 fremstår stationen som en
moderne døgnåben UNO-X automatstation.

Med Lissie´s
ændringer.

Butik

sker

der

ingen

Med venlig hilsen
Lissie og Gert

UNO-X er en del af Hydro Texaco, men da
UNO-X er en selvbetjent automatstation er
både benzin- og dieselprisen samtidig blevet
nedsat. Det er således hurtigt, bekvemt og
billigt at tanke UNO-X benzin.
Alle kan tanke på UNO-X. Der kan nemlig
både betales med gode gammeldags
pengesedler
med
Dankort,
Diners,
Marstercard og Eurocard udstedt i Danmark,

Nyt fra Kirken
Kirkehøjskole på Als… … .
? ? Preben Grønkjær: Integration
af "skyggen" er forsoning.
Foredraget tager afsæt i C.G.
Jungs psykologi og sammenholder
Bibelens udsagn om forsoning med
moderne psykoterapi. Her er
erfaringen, at forsoning med egne
skyggesider er afgørende for
helbredelse og personlig udvikling.
Erfaringen er tillige, at det er lettere
at forlige sig med andres fejl og mangler end
med sine egne.
Preben Grønkjær er jungiansk analytiker, er
underviser
og
studieleder
på
Folkeuniversitetet i Århus samt forfatter og
foredragsholder.

Februar 2001

Præstegården, mandag den 5. februar
2001, kl. 19:00
? ? Inge Brink Nielsen: Workshop om
"kommunikation fra hjertet"
Den amerikanske psykolog Marshall B.
Rosenberg har udviklet en teori om Ikkevoldelig Kommunikation. Såvel overgreb
som forsoning ligger gemt i dagligsproget.
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Populært taler man om "ulvesprog" som
kritiserer, fordømmer og angriber, mens
"girafsprog" søger at forstå, acceptere og
udtrykke direkte behov. Teorien har været
anvendt med succes i konflikt- og krisesammen-hænge verden over.
Et kort foredrag fulgt af øvelser i praksis.
Præstegården, mandag den 19. februar
2001, kl. 19:00
? ? Professor Mogens Müller, "Matthæus
som teolog"
Matthæus skrev sit evangelium som en
forbedret udgave af det lidt ældre
Markusevangelium. Foredraget vil fortælle
om, hvordan Matthæus lægger sit eget syn
på Jesus ind i det forlæg han overtager fra
Markus.
Notmark Præstegård, mandag den 26.
marts 2001, kl. 19:00
? ? "En prædiken til debat"
Sognepræst Preben Holm lægger op til
debat om prædikenens indhold
Nordborg Kirke og konfirmandstue,
Søndag d. 8. april 2001, kl. 15:00

Retræte
"Bibelens arketyper og Helligåndens lys".
Retræte betyder "tilbagetrækning". Man
trækker sig en tid tilbage fra udadvendt
travlhed til et sted med ro, for at kunne
samle sig om sit indre liv.
Retræten finder sted den 9.-11. februar
2001 på Sundeved Centeret ved Nybøl, og
ledes af Peter Ruge. Pris 500 kr. som
dækker kost og logi. Tilmelding.

Kunstpsykologisk Værksted
Kunsthistoriker og kunstterapeut, mag. art.
Lise Buurgaard, Askov.
Svenstrup Præstegård lørdag den 3.
marts 2001
? ? Kl. 10-12 Lysbilledforedrag: "Jordens
moder - Himlens dronning".
Jordens moder - alt levendes ophav, som
giver liv, som skaber og ødelægger - er en
ældgammel forestilling kendt over hele
Februar 2001

kloden. Foredraget vil tage afsæt i denne
førkristne gudindesymbolik og vise, hvordan
jomfru Maria har arvet og udviklet bl.a.
symbolerne for undfangelse, fødsel og
næring
Gratis adgang.
? ? Kl.
13-17:
Kunstpsykologisk
værksted:
Fra foredraget udgår inspiration til
eftermiddagens arbejde med kreativt maleri.
Gennem billedmeditation og spontant maleri
arbejdes der med de billeder, som ligger klar
i den indre verden. Der kræves ingen
forudsætninger for at deltage. Det er f.eks.
ikke nødvendigt "at kunne tegne" !
Pris 100 kr. inkl.. materialer, frokost og
kaffe.
Arr. i samarbejde med Folkeuniversitetet
på Nordals
Tilmelding til Peter Ruge: 74 45 62 05
senest 12. februar

Familiegudstjeneste
Der er familiegudstjeneste søndag den 11.
marts kl. 14:00. Gudstjenesten er som alle
af samme slags tilrettelagt for børn, så de
har mulighed for at synge med, se hvad der
sker og forstå, hvad der bliver sagt.
Efter gudstjenesten er der kaffe i
konfirmandstuen, hvor alle, der har lyst, er
velkomne til at være med.

"Vintermøde i Konfirmandstuen"
"Vinens Kunst" - fredag den 16. marts kl.
14:30
Kirkens organist Ole Andersen og hans
kone Birgitte Romme har i en årrække taget
del i vinplukningen i tyske Wintricht. De
fortæller med lysbilleder om, hvordan vin
dyrkes og fremstilles.
Der vil blive præsenteret forskellige typer af
vin og god lejlighed til at smage og
undersøge forskellene.
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.
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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.

KONFIRMATION PALMESØNDAG

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.
Jeg har ferie den 2-7. april 2001.

Kirkens Hjemmeside
Kirken har oprettet en hjemmeside på
følgende adresse…
http://www.folkekirken.dk/stifter/hadersl/son
derborg/svenstrup/.
Ved gudstjenesten kl. 9:30
Jakob Boysen,
Hjortspringvej 29
Anne-Mette Møller,
Voldgade 11
Jan Callesen,
Østermarken 22
Jacob Jørgensen,
Vestermarken 25
Mads Hansen,
Skoletoften 22
Mette Appel,
Apotekergade 2
Morten Hulvej Andersen, Dyndved Gade 23
Rie Bollerup Pedersen,
Stolbro Nørregade 12
Sanne Christiansen,
Vestertoften 13
Thomas Træger Hansen, Vestermarken 9
Anders Fard Vohs,
Sandvigvej 2
Ved gudstjenesten kl. 11:00
Ida Yang Larsen,
Apotekergade 5
Jens Lorenzen,
Dyndvedgade 25
Jonas Moo Stavski,
Sandvigvej 7
Maria Bloch Olsen,
Sandvej 31
Mette Bodholdt Purup,
Sandvej 30
Mikael Johansen,
Kirketoften 5
Sveinn Tór Tórsson,
Stevningnorvej 6
Dennis Schmuck,
Apotekergade 13
Kasper Bjerremann Hjorth,
Voldgade 19
Mikkel Ruge,
Kalvehavevej 3
Pernille Juhl Petersen,
Vesterballe 18
Christina Juhl Petersen,
Vesterballe 18

Kirkebil
Kirkebilen bestilles hos GF-Taxi på telefon
74 45 95 45 senest dagen før
Februar 2001

Der vil blive lagt links fra de lokale
hjemmesider samt fra Nordborg Kommune.
Kirkens
hjemmeside
vil
indeholde
almindeligt kirkenyt om arrangementer,
gudstjenestetider,
menighedsrådets
mødereferater,
relevante
adresser,
telefonnumre osv. Hjemmesiden redigeres
af Jesper Bloch Olsen.

Menighedsrådets medlemmer
Bente Pedersen, Ejvind Bojsen, Jonna
Olsen, Maja Jørgensen, Thomas Damgaard,
Carl Chr. Schink, Jette Wolff Kristensen,
Peter Ruge.
Kommende møder: Tirsdag den 6. februar
kl. 19:30 og Torsdag den 8. marts kl. 19:30
(offentligt
regnskabsmøde).
Menighedsrådets møder er offentlige og
afholdes
i
Konfirmandstuen
ved
Præstegården.

Kirkegården
Graver og kirketjener Torben Nielsen
træffes i arbejdstiden på kirkegården og på
telefon 74 45 63 02.
Peter Ruge

DØBTE
Mikkel Louis Jørgensen,
Andreas Buch Romme,
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Claus Clausen Good,
BEGRAVEDE
Yehia El Mahmoudi,

Nordborg

Thorup

Hjortspringskolen
4. klasses by
Beskrivelse og bemærkninger af elever i
4. klasse:
Sandra, Thomas, Marco, Maria, Malene L.,
Malene B., Jens, Marc, Anne Christine og
Klaus.

Men en by uden lys – det går ikke, så Birgit
fik sin mand til at lære os at lodde og så
lavede vi lygtepæle med gadelys og lys i
nogle af husene.
… ..Det var rigtig sjovt, og tænk. Vi er
allerede færdige og den by vi har lavet, er

Det hele startede en
helt almindelig tirsdag
morgen i Natur &
Teknik,
da
Birgit
Rasmussen kom ind i
klassen og sagde: ”Vi
skal bygge en by”.
Vi fik besøg af Peter
Mølgård fra Nordborg
kommune, der fortalte
om byggemodning og
lokalplan – og alt det
man skal passe på,
f.eks., hvis der ligger
en gravhøj eller kirke.
Så lavede vi selv en
lokalplan,
og
så
begyndte det hårde
arbejde. Først lavede
vi modeller af husene,
med præcise mål. Det var ikke helt så nemt,
som vi havde troet det var. 1 mm kan gøre
stor forskel. Det er utroligt.
Og tjuhej gik det, men vi fik bygget det, vi
ville. Nemlig en gård, ungdomsboliger,
ældreboliger – der hedder Ingrids Minde,
fordi der er blomster omkring og med udsigt
til blomsterbede i parken, lige som i
Gråsten.
Overdækket
friluftsbad,
familiehuse – det ene med solfangere og et
med regnfanger – et fælleshus med et
værksted og en Nettobutik med friske varer.

Februar 2001

rigtig flot.
Jeg synes, det har været et rigtig godt
projekt, fordi det var noget, som vi var fælles
om.
Det var sjovt og spændende, fordi det var
noget nyt og svært.
Jeg har lært, at man ikke bare bygger en by,
og jeg har lært at samarbejde ordentligt.
Jeg har lært, at man skal høre ordentlig efter
for at gøre det ordentligt.
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Man skal starte når man skal starte, for
ellers når man det ikke.
Det er et godt projekt, og det lærer man
meget af, især når man skal måle op, hvor
store tingene skal være. Hvis det ikke
passer, må man jo lave det om, og det var
der vist nogen, der var lidt irriterede over.
Det var et godt projekt, fordi jeg lærte at
lodde.

Indskrivningen sker i børnehaveklassens
lokale i Svenstrup og foregår som et åbent
hus arrangement, hvor børn og forældre kan
få
lejlighed
til
at
hilse
på
børnehaveklasselederen og skolelederen
samt se, hvem man skal gå i klasse med.
Det plejer at være et par hyggelige timer.

Skolefester
Årets skolefester løber af stabelen den
13.+14.+15. marts 2001.

I min gruppe lavede vi ældreboliger, og vi
prøvede at gøre os umage, så de gamle
kunne få det godt. Vi lavede også blomster
og græs, så det blev flot.
Projektet var sjovt, fordi man skulle bygge
noget sammen. Men at arbejde sammen
med en pige kan godt være besværligt.
Jeg har lært, at jeg kan lave mere, end jeg
troede.
Den 13. marts er for de kommende
børnehaveklassebørn, 1. klasse og 2.
klasse.
Den 14. marts er for 2.+3.+4. klasse og den
15. marts inviteres 5.+6.+7. klasse samt de
elever, der gik i 7. klasse i sidste skoleår.
I år er det 6. klasse, som står for teatret.

Børnehaveklassen vandt
Det blev børnehaveklassen, der blev de
dygtige og heldige vindere af de 500 kr.,
som færdselssikkerhedsrådet havde sat på
højkant
i
forbindelse
med
reflekskampagnen.

Indskrivning
Der er indskrivning af nye elever til
børnehaveklassen:

Torsdag den 8. februar 2001
fra kl. 15:00 til kl. 17:00.
Februar 2001

Børnehaveklassen fik besøg af politiet, som
kontrollere
de, om alle
i
klassen
havde
refleksbrik
på
deres
overtøj. Og
til alt held
havde alle
husket at få
refleksbrikk
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en på, og det resulterede således i en check
på 500 kr. til klassekassen.

Ejvind Bojsen

Skolebestyrelsen
Årsmøde med Allan Olsen
Vi har i skolebestyrelsen gennem årene
arbejdet med forskellige temaer omkring
børnene i skolen. Et af de seneste er børn
og rusmidler, to ting, som vi mener ikke
hører
sammen.
Vores
arbejde med dette tema har
blandt andet udmøntet sig i,
at vi i skolebestyrelsen har
været med til at støtte
alkoholfri
”blåmandagsarrangemen-ter” for vores
HUSK!
syvende klasser sidste år
og i år.

Natten", "Dynamit-Harry"s medhjælper i
"Olsen Banden", "Orla Frøsnapper" i "Orla
Frøsnap-per", og mange andre roller).
Vi er sikre på, at det vil blive en både sjov
og tankevækkende aften. Vi inviterer alle
forældre på skolen til at komme
og være med, og sender en
speciel invitation til 6. og 7.
klasses forældre og børn til at
komme denne aften. Der bliver
ganske sikkert noget at gå
hjem og snakke videre om !!

Skolebestyrelsens
årsmøde onsdag
den 28. marts 2001
kl. 19.00.
Allan Olsen deltager

Til vores årsmøde i år den
28. marts har vi derfor udfra
temaet børn og alkohol,
bedt skuespilleren Allan
Olsen komme og fortælle
om, hvordan det har været
at leve mange år som
alkoholiker. De fleste vil
kende Allan Olsen fra hans
mange
roller
som
"drengerøv" i forskellige danske film gennem
de seneste 20 år ( "Spacey" i "Midt om

Årsmødet vil forløbe som det
plejer,
med
formandens
beretning først, mulighed for
spørgsmål, og derefter kommer
Allan Olsen på. Da vi gerne vil
kunne servere en kop kaffe og
et stykke kage, bliver aftenen
med tilmelding, men børnene
får besked med hjem, når tiden
nærmer sig. Sæt gerne kryds i
kalenderen ved den 28. marts
2001 allerede nu!!
Venlig hilsen
Skolebestyrelsen

Svenstrup Ungdomsforening
… .. afholder

Ordinær Generalforsamling

Tirsdag den 20. februar 2001, Kl. 19.30
i Klubhuset. Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indgives til formanden (Allan Andersen, Asgårdsvej 2, 6430
Nordborg) senest 8 dage før.
Februar 2001
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Vel mødt - Bestyrelsen.

Hjortspring Børnehus
Børn
Vi har pr. 15 januar 2001 97 børn
indskrevet.

Personale
Vi havde regnet med at
skulle ansætte en ny
medarbejder 1. januar
2001, men da børnetallet
falder, har vi ikke haft
økonomisk mulighed for
det. Inger, som har været
vikar
siden
oktober,
fortsætter til ud-gangen af
april.

Vi fik valgt bestyrelse og lavet vedtægter. I
næste nummer vedlægger vi
vedtægter og girokort til jer,
der har lyst til at være medlem
og ikke er forældre i
Børnehuset.

Legepladsen
Vi planlægger en arbejdsdag
på legepladsen, hvor vi kan få
ordnet vores sandkasse m.m.
Den sidste blev aflyst på
grund af stillads. Vi håber på
stor tilslutning.

Den 1. februar 2001 starter
en
ny
studerende
Christina, som bliver tilknyttet aberne med
Tove som vejleder.
Den 3. februar 2001 holder vi pædagogisk
dag, hvor personalet planlægger det næste
års arbejde.
Vi skal også have tydeliggjort, hvilke
serviceydelser vi ikke kan opfylde mere på
grund af besparelser.

Forældre
Vi holdt den 11. januar stiftende
Generalforsamling for oprettelse af en
støtteforening for Sandvig.

Hvad vil vi arbejde med
overordnet ?
? ? Vi vil stærkt arbejde for at bevare
Sandvig som et naturtilbud for børn i
Hjortspring Børnehus.
? ? Vi vil fokusere på drengepædagogik.
? ? Vi vil lave en sorg handleplan.

Forældresamtaler
Vi er i gang med de årlige forældresamtaler.
Bæverne holder stueforældremøde den 7.
februar !
Venlig hilsen
Søsser

Svenstrup Frivillige Brandværn
Juletræsfest !
Svenstrup Frivillige Brandværn takker alle, store
som små, der har været med til, at vi den 10.
december 2000 igen havde en hyggelig
juletræsfest på brandstationen. En særlig tak til
vores trofaste sponsorer, uden dem ville et sådan
arrangement være umuligt.
Februar 2001
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Svenstrup Frivillige Brandværn
Torben Sprenger

Svenstrup Cykelklub
10 års jubilæum
den 28. januar 2001
Da vi i sin tid snakkede om, at vi ville til at
cykle, når vi gik på efterløn eller pension
troede ingen af os, at det skulle udvikle sig
til en cykelklub, og slet ikke at andre byer
ville følge efter. Som f. eks. Augustenborg,
Guderup, Langesø, Broballe og da slet ikke
en klub uden bestyrelse eller vedtægter.
Nu er der så gået 10 år, og vi cykler stadig
efter de regler, som jeg skrev i januar 1991.
Hvorhen ?
Ud i det blå, vi skiftes til at bestemme
hvorhen.
Hvornår ?
Mandag kl. 9:30 ”skrev jeg”, det blev til
kl. 9:00 om vinteren og kl. 8:30 om
sommeren.
Hvor længe ?
Det bestemmer vi selv, men i
begyndelsen ikke for langt, vi er gerne
hjemme til middag.
Hvor ofte ?
Hver mandag hvad enten det regner,
stormer eller sner ! Dette bliver overholdt,
dog skal jeg indrømme, at når der er
helligdag, er vi ikke så mange.

da er det næsten blevet sådan, at har
man fødselsdag, har man en flaske med,
en dårlig uskik, men den er nok ikke nem
at afskaffe, men så længe vi kan styre
den går det nok, det er jo hyggeligt med
en lille en, i en skov eller grøftekant, og vi
har flere eksempler på, at nogle har haft
en flaske med både 2 og 3 gange uden
at komme af med den, fordi andre havde
haft noget med.
Hvem kan komme med ?
Alle, da vi har oplevet, at der har været
børn med, særligt i skoleferien, og det
har altid været hyggeligt, andre har også
haft deres gæster med og fælles for dem
alle er, at vi meget hurtigt er faldet til.
Hvornår første gang ?
Den 28. januar 1991

Gør så noget ved det !
Som i kan se, er der ikke blevet lavet meget
om på de regler, jeg skrev for 10 år siden.
Hvor mange er vi så i dag ?
Vi er ca. 20-25 m/k som cykler hver
mandag, det sker, at vi er under 20, men
aldrig på grund af vejret, mest op til
højtiderne.
Og hvor kommer vi så fra ?
Holm, Oksbøl, Nordborg, Stevning,
Guderup,
Hundslev,
Brandsbøl,

Hvorfra ?
Slagteren, men det lavede vi hurtigt om,
da vi blev flere, i dag P. pladsen ved
Forsamlingshuset.
Hvad skal vi have med ?
Kaffe, vand, øl, Gl. Dansk eller efter
behov, fedtebrød. På det område har vi
nok lavet lidt om, næsten alle har
madpakke med ! The, kaffe, saft, som er
i høj kurs, øl næsten aldrig. Gl. Dansk,
Februar 2001
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Svenstrup, jeg må sige, at vi er nogle
som beundre dem som kommer udenbys
fra, det kræver lidt mod, først at cykle i
modvind fra Karlsminde eller Oksbøl og
derfra deltage i cykelturene, særlig om
vinteren, vi har det jo sådan, at vi skal
ikke sige fra fordi vi ikke er med nogle
mandage, og det gør, tror jeg nok, at
man ikke føler dig forpligtet til at komme
hver gang.
Når vi holder vores årlige ”generalforsamling” eller videoaften er altid omkring
40 – 50 m/k og det synes jeg er fint. Der
er også nogle, som kun kommer til vores
sammenkomster, og det tyder jeg sådan,
at de godt kan lide at være sammen med
os.
Hvor cykler vi så hen ?
Jeg tror ikke, at der er nogle veje på
Nordals, hvor vi ikke har cyklet, både i
den ene og den anden retning, og i snit
bliver det til ca. 20 km hver gang. Ud
over det er vi hvert år på en uges ferie i
august, med cykel selvfølgelig. I år skal
vi til Kerteminde på Fyn. Desuden har vi
en lille 3 dages tur i maj, i år skal vi til
Esbjerg og Fanø, og i løbet af året laver
vi også et par heldags ture.
Hvor har vi været på ugeturene ?
Bornholm, Hærvejstur Viborg Rødekro,
Hærvejstur Rødekro Kappel Sydslesvig,
Struer, Niels Bjerger Ærø, Langeland
Fyn.
På tre dags turene har vi været på
Rømø, Haderslev, Tønder, Aabenraa,
Gendarmsti til Flensborg, Fanø.
På én dags turene har vi været i Løjt
Kirkeby, Dybbøl, Gendarmsti, Kegnæs,
Sydals,
Varnæs,
Kjær
Halvø,
Sønderskoven i Sønderborg m.m.
Og hvad har de enkelte så haft ud af
disse ture ? Jeg tror ikke de var kommet
så meget rundt på cykel i Danmark
såfremt de selv skulle af sted. Ud over at
se andre græsgange og nyde naturen,
ser vi meget mere på cykel end i bil, og
Februar 2001

det kammeratlige samvær er jo heller
ikke at kimse ad, og jeg tror også, at man
lærer sine medmennesker bedre at
kende på den måde, og jeg mener også,
at vi har fået nogle med som ellers ikke
ville komme så meget ud blandt andre.
Hvor bor vi, når vi er på tur ?
Vi har boet i campingvogn, hytter og på
vandrehjem, ungdomsherberger, kroer.
De første år lavede vi selv maden, men i
de senere år har vi købt maden, men vi
forsøger altid at lave turene så billigt som
muligt, så alle har råd til at være med.
Er der nogle der er holdt op med at cykle
hos os ?
Ja det er der, vi har mistet gode venner
af naturlige grunde, og nogle er flyttet,
andre har ikke synes at kunne afse tid,
men alt i alt mener jeg, at cykelklubben
stadig har sin berettigelse, og jeg håber
på at flere vil slutte op om den, når de
går på efterløn eller pension. Vi betaler jo
ikke nogen kontingent i klubben, da vi
ikke har andre udgifter end til vores
mobiltelefon.
? ? Fremtiden ?
Den er det lidt svært at spå om, men jeg
tror på, at vi på længere sigt må dele os i
2 grupper en for de lidt ældre på 80 år og
derover som kunne tage en lille tur på 35 km. Og en gruppe for de unge på 6070 år som jo kunne fortsætte som i dag.
Jeg mener ikke, at et lille handicap eller
sygdom skal holde os ude fra naturen,
men det er jo lettere at sidde her og
skrive om det end at fuldføre det. Men
jeg tror, at vi selv skal tage skeen i en
anden hånd, og ikke at vente sig for
meget fra offentligheden.
Til slut skal jeg ønske jer alle en god
sommer, se at komme ud i den og nyd den
medens vi endnu kan. Jeg håber, at når
cykelklubben fejrer sit 20 års jubilæum, at
kunne skrive lidt om de næste 10 år.
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Lokalhistorisk forening

LOKALHISTORISK FORENING FOR SVENSTRUP SOGN
Den 6. December 2000 blev der i Svenstrup
Forsamlingshus
holdt
stiftende
generalforsamling.
Der var mødt 25 personer, hvoraf de 23
tilsluttede sig ideen om en forening og 2 var
hverken for eller imod.
Foreningen har fået følgende bestyrelse:

eksisteret i nogle år, arbejder fremover i
foreningens regi. Den har i indeværende
sæson følgende aktiviteter på programmet:
1. Registrering af gamle stednavne i sognet
og historierne omkring disse.
2. Indsamling og registrering af fotografier.
3. Interviews af ældre medborgere.

??
??
??
??

På grund af julemåneden har der ikke været
ret meget aktivitet omkring foreningen.
Vores allerførste aktivitet skulle være at
besøge samtlige husstande i sognet for at
hverve medlemmer. Vi havde regnet med at
være klar til dette sidst i januar.

Den

Nu er vi desværre løbet ind i nogle små,
men ret væsentlige tekniske problemer. Det
ser desværre ud til, at vi først bliver klar til
marts. Medlemsgebyret er sat til 30 kr.

Ingrid Dall, Guderup, formand
Vagn Hesselager, Stevningnor, kasserer
Ole Bjørn Petersen, Svenstrup, sekretær
Inge
Johansen,
Svenstrup,
bestyrelsesmedlem
? ? Agnes
Nielsen,
Svenstrup,
bestyrelsesmedlem
lokalhistoriske

gruppe,

som

har

Vi håber på velvillig modtagelse rundt
omkring i sognet. Vi har en sikker
fornemmelse af, at der er en ikke ringe
interesse for sognets historie og vi vil
gøre vort bedste for at passe på
historien og give den videre til vore
efterkommere. Det er desuden vores
intention at afholde sammenkomster
med indslag fra sognets historie og
udflugter til historiske steder. Der er
utallige muligheder.
Med venlig hilsen
til alle i Svenstrup Sogn,
Bestyrelsen
Februar 2001

Side 12 af 18

E SvenstruPPe’

Svenstrup Ringriderforening
Sidste nyt fra Svenstrup Ringriderforening.
Midt i november 2000 blev der afholdt
Generalforsamling, og i den forbindelse blev
næsten hele bestyrelsen skiftet ud. Jørgen
Jørgensen, René Christiansen og Peggy
Schmuck ønskede ikke genvalg. Den nye
bestyrelse vil gerne takke dem for deres
indsats i de forgangne år.
Heldigvis var nye kræfter parat til at yde en
indsats, så der også fremover er ringridning
i Svenstrup. Efter Generalforsamlingen
består bestyrelsen af følgende 6 personer:
Kirsten Kock (kasserer), Heine Johansen,
nyt medlem (sekretær), Finn Lehmann,
Thomas Braasch, nyt medlem, Janik
Petersen, nyt medlem og Dorthe Johansen,
nyt medlem (formand).
Formanden berettede om et meget vådt
ringridning i 2000. 143 ryttere havde dog
fundet til Svenstrup, og ringridningen blev
afviklet tilfredsstillende. Økonomisk har det
været et meget dårligt år, med et underskud
på 10.710 kr. Bestyrelsen håber at
vejrguderne er med os i 2001, og håber på

at få ringridningen til at løbe rundt
økonomisk.
I år vil ringridningen finde sted mandag den
4 juni, 2. pinsedag. Derfor er det i år, at I
skal invitere familie og venner til Svenstrup i
pinsen.
Ud over ringridningen, vil der igen være
cykelringridning for børn. Vi satser på to
orkestre i optoget om middagen, men har så
ingen musik i optoget om aftenen. Der vil
være forskellige boder (tombola, skydetelt,
kaffetelt, og pølsevogn) på pladsen. Har du
forslag til andre aktiviteter som du eventuel
gerne vil arrangere, så kontakt os.
For at det hele kan løbe af stablen mangler
vi en flok frivillige hjælpere. Er du en af dem,
som gerne vil hjælpe en eftermiddag, vil en
fra bestyrelsen meget gerne høre fra dig.
Vi vender tilbage med det endelige program
for dagen, når vi nærmer os pinse.
På bestyrelsens vegne
Dorthe Johansen

Svenstrup Vandværk
Andelsselskabet Svenstrup Vandværk
afholder Generalforsamling
onsdag den 14. marts 2001, kl. 19:30
på Svenstrup Forsamlingshus.
Dagsorden iflg. Lovene
På bestyrelsens vegne Erik Lehmann

Februar 2001
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Spejderne - Hjortspring
Vær med til at støtte KFUM Spejderne Hjortspring
Aflever dine tomme vin og øl flasker samt rengjorte husholdningsglas i flaske
containeren. (obs. vinduesglas må ikke komme i flaske containeren).
Flaskerne bliver afhentet af Ribe Flaskecentral, sorterer og tæller flaskerne
hvorefter de sender penge for flaskerne til KFUM Spejderne Hjortspring
gruppe.
Flaske containeren står i Stevning ved Ruth og Hans Good ejendom (indkørsel
fra Oksbølvej, nordlige ende af Stevning).

Hjælp miljøet og spejderne. Vi takker også for dit bidrag.

Ulvene - Hjortspring
Så er vi i gang igen i det nye år.
Det næste halve års program byder bl.a. på vores årlige samling til
nytårsappel i kirken, besøg af ulve fra Dybbøl-gruppen, vi skal male
jungledyr,
på
løb,
holde
fuldmånemøde,
overnatte,
tage
duelighedsmærker og ud i naturen.
Og ikke mindst glæder vi os til Hjortspring-gruppens 50 års jubilæum den
31. januar 2001, der fejres med et stort arrangement den 19. maj 2001.
Med ulvehilsen fra
23 ulve, Hanne, Carsten og Mona

Budbringer
Salg af diverse effekter
Henvendelse til
Fam. Hansen
Kirketoften 13, Svenstrup
Tlf. 74 47 11 13, efter kl. 14:00

Februar 2001

Harmonika
Rulleskøjter (str. 43)
Ski
Hamsterbur
Miniovn
Puslebord
Autostol
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1200 kr.
100 kr.
50 kr.
75 kr.
75 kr.
100 kr.
50 kr.
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.............afholder ordinær

GENERALFORSAMLING
Tirsdag den 20. februar 2001, kl. 19:30
på Svenstrup Forsamlingshus
........med følgende dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Sidste års protokol
3. Beretning
4. Regnskab
5. Indkomne forslag
6. Valg
7. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i
hænde senest 8 dage før Generalforsamlingen.

Med venlig hilsen..................Bestyrelsen

Svenstrup - Stevning Spareforening
Julens Glæde - afholder GENERALFORSAMLING
på Svenstrup Forsamlingshus
Lørdag den 24. februar 2001, kl. 14:00
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af sekretær
3. Formandens beretning
4. Regnskab v/ kassereren

5. Valg
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt

VEL MØDT................Bestyrelsen

Julens Glæde … … … ..Tilmelding kan ske til Chresten Nicolaisen.
Indsamling hver mandag – næste gang mandag den 5. februar 2001.
Chresten Nicolaisen
Kløvertoften 20, Svenstrup, Tlf. 74 45 65 09
Februar 2001
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Aktivitetskalender
… ..februar 2001
Søndag d. 4. feb.

Kl. 10:00

Gudstjeneste

Svenstrup Kirke

Mandag d. 5. feb.

Kl. 19:00

Kirkehøjskole – Foredrag

Tirsdag d. 6. feb.

Kl. 19:30

Menighedsrådsmøde (offentligt)

Torsdag d. 8. feb.

Kl. 15-17

Indskrivning til børnehaveklassen

Søndag d. 11. feb.

Kl. 14:00

Gudstjeneste (Kitty H. Jensen)

Svenstrup Kirke

Søndag d. 18. feb.

Kl. 10:00

Gudstjeneste

Svenstrup Kirke

Mandag d. 19. feb.

Kl. 19:00

Kirkehøjskole – Workshop

Tirsdag d. 20. feb.

Kl. 19:30
Generalforsamling (Ungdomsforeningen)
Klubhuset
Kl. 19:30
Generalforsamling (E SvenstruPPe’)
Forsamlingshuset
… … ..sidste frist for indlæg til E SvenstruPPe’marts udgave

Søndag d. 25. feb.

Kl. 19:30

Præstegården Svenstrup
Præstegården
Hjortspringskolen

Præstegården Svenstrup

Gudstjeneste

Svenstrup Kirke

Torsdag d. 1. marts … … … ..udkommer E SvenstruPPe’marts nummer
Lørdag d. 3. marts

Kl. 10-12
Kl. 13-17

Lysbilledforedrag – Kunstpsykologi
Kunstpsykologisk Værksted

Præstegården
Præstegården

Søndag d. 4. marts Kl. 10:00

Gudstjeneste

Torsdag d. 8. marts Kl. 19:30

Menighedsrådsmøde (offentligt)

Søndag d. 11. marts Kl. 14:00
Kl. ?

Familiegudstjeneste
Generalforsamling (KFUM Spejderne)

Tirsdag d. 13. marts Kl. ?

Skolefest (Børnehaveklasse ? 2. klasse) Hjortspringskolen

Onsdag d. 14. marts Kl. ?
Kl. 19:30

Skolefest (2. klasse ? 4. klasse)
Generalforsamling (Vandværket)

Hjortspringskolen
Forsamlingshuset

Torsdag d. 15. marts Kl. ?

Skolefest (5. klasse ? … ..)

Hjortspringskolen

Fredag d. 16. marts Kl. 14:30

Vintermøde – ”Vinens Kunst”

Februar 2001
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Svenstrup Kirke
Præstegården
Svenstrup Kirke
?

Præstegården
(......uden ansvar)
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Budbringer
TIL SALG !!
1 stk. autoradio model Dantax med cd-afspiller ( CD 6822 ).
… . Kr. 600,-.
1 stk. redigerings-apparat, model hama AV processor 142.
Velegnet til redigering af egne videofilm, musik. … . Kr. 400,-.
Kenneth Svendsen, Skoletoften 5, Svenstrup Tlf. 74 45 63
73

Køb & Salg i E SvenstruPPe’- anno 1977
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Annoncer:

Til opslagstavlen … … Se her… Se her…
Sælges………..

Dyner og Puder
Værktøj
Fuglehuse

Tæpper og Dørmåtter
Køkken Knivsæt

Der er åben den første søndag i hver måned
fra kl. 10:00 til 16:00

Arne Nielsen,
Apotekergade 8, Svenstrup

Trænger du til at få ”Tryk på helbredet”
Så henvend dig trygt til
Vivi Madsen
Mølletoften 4
Tlf.: 74 45 64 58
Og bestil en tid…
Februar 2001
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