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E SvenstruPPe´ ønsker dig en god sommer !
Indlevering til næste nr.

...senest den 20. aug. 2002
til....

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

Kløvertoften 19
e.svenstruppe@mail.tele.dk
Kirketoften 4
Vestertoften 18
Svenstrup Vandværk
d. 29. aug. 2002, kl. 19:00
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Sommer- Sol – Varme – Ferie
Det er noget vi alle går og ønsker os, her for den
kommende tid.
Vi her fra E SvenstruPPe’s redaktion ønsker alle en
god ferie, med håb om at vejret bliver som vi ønsker
os det.
Vi holder også ferie i E SvenstruPPe’, så det næste
nummer udkommer ikke før sidst i August.
Så håber vi at varmen evt. kan få jer til at fatte
pennen og skrive en masse indlæg til E
SvenstruPPe’. For med denne størrelse som bladet
har her denne gang, er der ikke læsestof nok til en
halv ferie.
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Majgilde 2002 på Als

NORD-ALS FOLKEDANSERE
Med Alsingergården som ramme blev årets
majstang rejst i strålende solskin lørdag den
25/5 i overværelse af bl.a. greve Ingolf og
grevinde Sussi, fru Bitten Clausen, Danfoss,
borgmester Jan Prokopek Jensen med frue
samt formanden for Dans og Musik, DGI
Sønderjylland Christian Rasmussen med
frue.
Nord-Als Folkedansere havde i forbindelse
med overrækkelse af en børnefane sidste år
indbudt greve-parret til at deltage i
"Majgilde" 2002 på Als, hvilket så nu
lykkedes at få til at passe ind i deres
kalender.
Dagen startede med modtagelse på
Nordborg Rådhus, hvor borgmesteren stod
for en kort præsentation af Nordborg
Kommune - et godt sted at bo. Efter besøg
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på Danfoss Museet med frokost og en
oplevelse af at røre ved en "Snemand" og få
kolde fingre, var der rundvisning på
Alsingergården, inden folkedanser optoget
ankom.
Turen gennem Svenstrup var meget smuk
med næsten alle flag i top og det vil vi gerne
takke beboerne for, det var et meget smukt
syn med alle Dannebrog hejst i den lette
vind. Alt viste sig fra den bedste side.
Hestevognen forrest i optoget med alle
spillefolkene - herefter børnene fint klædt i
dragter - og de øvrige dansere i deres fine
tøj. Optoget fik en meget flot modtagelse af
vore gæster og de mange fremmødte.
Alle børnene pyntede kransene med hver en
buket blomster og MAJSTANGEN blev rejst
på behørig vis.
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Derefter gik festen i gang med velkomst af
Annette Luice Rasmussen og historien
omkring " MAJGILDER " af Poul Erik
Nørgaard.
Børnefolkedanserne og de voksne, viste for
alle en flot opvisning og herefter var der
"Legestue" for børn og voksne, hvor virkelig

mange fik rørt benene, selv med høje
lykkedes det flot. Den meget
"Spillemandskoncert" med et stort
spillemænd, blev nydt under kaffen
grønne.

hæle
fine
antal
i det

Området omkring Alsingergården og
Stolbroladen var en fryd for øjet, hvor vi
meget gerne vil sige tak, for det store
arbejde medarbejderne har lavet i den
forløbne uge, også selvom regnen silede
ned.
Tak for de flotte plakater, som Billedhuset
Nordborg har sponsoreret.
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Også en stor tak til RGU puljen for støtten.
Samtidig vil vi gerne takke de lokale
foreninger, der havde lavet udstilling i
anledning af majgildet. Vi er meget
taknemmelige for, at fotograferne fra
Fotoklubben har dækket arrangementet.

Efter at have taget afsked med gæster og
publikum, fortsatte dagen, for de voksne
dansere på Svenstrup forsamlingshus med
festspisning.
Så blev der BAL, som i folkedanser munde
kaldes " LEGESTUE ". Dansen gik lystigt til
den glade spillemandsmusik, hvor den fik på
alle tangenterne, buerne og strengene.
Omkring kl. 23:00 var ballet forbi og alle
kunne se tilbage på en oplevelsesrig dag.
Med venlig hilsen
Majgilde udvalget
Annette Luice Rasmussen
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Nyt fra Kirken
Kirkens Sommerkoncert
Ved en musikgudstjeneste søndag d.
30. juni kl. 16:00 medvirker Blaagaard
Kammerkor
fra
København.
På
repertoiret er klassiske korværker fra
renæssance til nutid med navne som
bl.a. Holmboe, Weyse og Hjelmborg.
Koret består af tyve sangere under
ledelse af Erik Dynesen. Det har
gennem årene turneret i Danmark og i
en lang række europæiske lande.
Korets Danmarksturné dette år indledes
i Svenstrup og slutter i Viborg
Domkirke!
Der er gratis entre.

kirker – mest i byområderne – efter
inspiration fra Sverige, hvor skikken har
været udbredt i mange år. Vi har i Svenstrup
taget tilløb over flere år, og hvor vi oprindelig
regnede med at vi skulle have et særligt
sted for lysetænding – f.eks. en såkaldt
lyseglobe – så har vi nu valgt at bruge
døbefonten som lysetændingssted –
undtagen, når der er barnedåb! Herved
knyttes lysetændingen sammen med dåben
og knytter an til det billedsprog, der
forbinder lys og ild med Helligånden.

HJEMSTED OLDTIDSPARK – UDFLUGT
Der er udflugt til Hjemsted Oldtidspark ved
Skærbæk,
fredag.
D.
30
august.
Menighedsrådet betaler for transport. Pris
for deltagelse (max) 90 kr., som dækker
entre og kaffe undervejs. Der vil være
afgang ca. kl. 12 og hjemkomst ca. kl. 18. Et
mere præcist program vil blive offentliggjort i
dagspressen i august. Alle er velkomne til at
deltage.
Tilmelding til Nis Mathiesen 7445 8432,
Hans Peter Johansen 7445 6158 eller Jacob
Christensen 74456212 senest onsdag d. 28
august.
LYSTÆNDING
Menighedsrådet har besluttet, at der
fremover
skal
være
mulighed
for
kirkegængere for at tænde lys i forbindelse
med gudstjenesten. Det er en praksis, som
gennem 90’erne har bredt sig i danske
Juli / August 2002

Der vil selvsagt være forskellige grunde til at
tænde lys: nogle gør det for at mindes én
man holder af, andre for at give bønnen et
konkret udtryk, andre som et billede på
sindets dybe længsel efter lys. – og andre
igen fordi det føles godt og naturligt.
Rent praktisk foregår det sådan, at der ved
kirkedøren er stilet en kurv med fyrfadslys
frem. Tager man et lys, kan man tænde det
ved det store lys, der er stillet frem på
døbefonten – enten ved gudstjenestens
begyndelse eller under vejs – f.eks. ved altergangen.
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
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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. Det kan
være samtaler der drejer sig om kirke og tro.
Det kan være samtale og vejledning i
forhold til personlige livsproblemer.
Peter Ruge
MENIGHEDSRÅDET
Thomas Damgaard (formand), Carl Chr.
Schink (Kirkeværge)
Kommende møder: 3. september kl. 19.30
Ordinært møde.

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.
VIEDE
Anja Høeg og René Hansen,

Stevning

DØBTE
Line Espensen Poulsen,
Jens Frank Voss,
Sebastian Leander Junk,
Kasper Morsing,

Svenstrup
Stevning
Stevning
Havnbjerg

Svenstrup Ungdomsforening

Hvem skal du kontakte, hvis du vil i kontakt med SUF.
Elektronisk mail … suf@mail.dk …..eller direkte til…..
Bestyrelsen:
Formand:
Næstform.:
Kasserer:
Sekretær:

Allan Andersen tlf. 74451762
Bibi Andersen tlf. 74451762
Jette Clausen tlf. 74452575
Gitte Espensen tlf. 74452289

Afd.
Gymnastik:
Teater:
Fodbold:
Badminton:

Karin Melchior
Anne Marie Duus
Arne Pedersen
Jan Jørgensen

tlf.
tlf.
tlf.
tlf.

74456474
74456090
20848856
74459770

Budbringer
SE HER, SUPER TILBUD !!
På grund af fejlkøb, sælges 1 stk. splinter ny terrassedør, udført i SIPO
MAHOGNI med lavenergiglas. Døren har følgende mål : Brede = 88,0 cm,
Længde = 215,0 cm. Døren åbner til venstre og ud. Prisen er, ved hurtig handel, dkr. 4000,- !!! - En virkelig pæn dør som skal ses.
Arne Hansen, Kirketoften 6, 6430 Nordborg, Tlf. 74 45 64 55
Juli / August 2002
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Svenstrup Skytteforening
Har du lyst til at prøve at skyde med gevær eller pistol cal. 0.22 som
klubben kan stille til rådighed. Skydningen foregår under kyndig
vejledning. Så du er velkommen til at møde op i Svenstrup
Skytteforening følgende dage.

Træningstider for:
Gevær på 50 meter banerne er 01.04.02 til 31.09.02
Tirsdag og Torsdag fra 1800 til 2000
Aldersgrænsen er fra 6 år.
Pistol på 15 og 25 meter banerne er 01.04.02 til 31.09.02
25 meter ( Nordborg ) Mandag fra 1800 til 2000
15 meter ( Svenstrup ) Torsdag fra 1800 til 2000
Aldersgrænsen er fra 14 år.

Yderlige oplysninger på telefon 74 45 90 20

Svenstrup Ringridning 2002
Et
vellykket
ringriderarrangement
Svenstrup er overstået.

i

En stor TAK til de lokale erhvervsdrivende
som sponsorerede præmier, Tak til dem
som gav en hjælpende hånd med, og Tak til
dem som hejste flaget. Det er meget festligt
at ride gennem byen, når alle flagene er
hejst.
Ca. 430 betalende gæster besøgte pladsen,
hvilket er ganske flot, og medvirkende til et
ganske pænt overskud, der fordeles mellem
Cykelklubben, Skytteforeningen, SUF og
ringriderforeningen. Støtteforeningen for
forsamlingshuset stod for teltet, og har ikke
ønsket at indgå i samarbejdet, men
forhåbentlig har de også fået lidt penge ud
af arrangementet.

Rasmussen, Hundslev kronprins, og Hans
Nicolaisen Dybbøl Prins. Bedste Svenstrup
rytter blev undertegnede.
Et par bestyrelsesmedlemmer ønsker at
stoppe, så skal der være ringridning igen
næste år, skulle der gerne være et par
stykker som har lyst til at give en hånd med
– så kom ud af busken og kontakt enten
Kirsten Kock, tlf.: 74456420, eller Dorthe
Johansen, tlf.: 74456250
Ringriderforeningen vil gerne takke vores
samarbejdsparter SUF, Cykelklubben og
Skytte-foreningen
for
et
vellykket
arrangement – uden dem var der ikke blevet
ringridning i år !
På bestyrelsens vegne
Dorthe Johansen

133 ryttere deltog i selve ringridningen, her
blev Susan Toft, Vollerup konge, Jacob

Juli / August 2002
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Svenstrup Forsamlingshus støtteforening
Den 16. juni var der arbejdsdag på
forsamlingshuset, af de ca. 40 mennesker
som havde meldt sig til at hjælpe med
diverse arrangementer, var der ca. 20 som
lovede at komme. Vi startede med
rundstykker kl. 08.00, herefter gik vi i gang
med at rydde op, forbedre ydermuren, male
i kælder, hvor der var installeret et nyt fyr,
gulv blev bonet i salen, køkkenet fik en
ordentlig omgang rengøring , trappe fra den
lille sal blev repareret. (Vi havde i alt 15
projekter i gang denne dag)
Kl. 13.00 serverede Jette & Lasse
hamburgerryg, for så at afslutte dagens
arbejde kl. ca. 17.00, med et utroligt godt
resultat. Tak for en god indsats til alle
fremmødte.

Jeg kan ikke lade være med at understrege
hvor flot og indbydende skænken er blevet,
med nyt gulv, nye gardiner og maling.
Jeg vil også gerne bruge lejligheden til sat
sige tak til alle, som bare sørger for at huset
fungerer, tænker her særlig på daglig
rengøring, plænen der bliver slået hver uge,
flaget som hejses til alle flagdage, rengøring
af en del af haven o.s.v.
Hver gang jeg cykler forbi huset, så er det
en fornøjelse, at se hvor pænt der ser ud..
På støtteforeningens vegne
Lorens.

Nyt fra Svenstrup Cykelklub
3-dages tur til Ærø.
Mandag den 3. Juni kl. 8.30 startede
12 friske pensio(næsten)nister på en
tur til Ærø.
Vor Herre havde bestemt, at vi ikke
skulle slappe af den dag, så vi
havde strid modvind til Mommark
færge. HAN havde dog tildelt os
dejligt solskin og vi nød turen over
Lillebælt.
Mærkelig nok var vejret nøjagtigt
magen til på Ærø og fra Søby til
Ærøskøbing var vinden lige så strid. Vi
stakler måtte pænt følge vores fører, som
havde valgt den længste og mest bakkede
omvej til det første stop – Søbygård. At det
også var den smukkeste vej skal Chresten
trods alt have ros for.
Søbygård er spændende fordi den ligesom
Hjortspring og alle herregårde på Als har
været ejet af hertug Hans. Oprindelig var det
en fæstning fra 1100-tallet og der er stadig
Juli / August 2002

et kæmpestort voldsted. Alt dette skal ses,
det er svært at beskrive.
Efter en lige så anstrengende, men utrolig
smuk, tur fandt vi vandrerhjemmet ved
Ærøskøbing. Da vi var blevet installeret og
indtaget en god aftensmad troede nogle af
os, at vi skulle slappe af, men der havde vi
troet forkert. To ”onde” førere ledte os helt
ud på Urehoved. 11 km. oven i de 45, der
var tilbagelagt om dagen. Bagefter trak vi

Side 8 af 12

E SvenstruPPe’

cyklerne
igennem
hovedgaden
hvor
en
”geschäftig” fyr, som påstod

at han havde arbejdet for
Danfoss, fik os lokket ind på
sin hyggelige ”beverding”.
Over en ”Hvede” blev dagens
strabadser glemt i hyggeligt selskab.
Tirsdag oprandt med solskin og vi startede
over bakke og dal (igen i modvind) mod
Marstal, hvor vi spiste vores frokost i et
anlæg med udsigt til verdens grimmeste
skib, som var lige så sjældent som det var
grimt. Igen en oplevelse af de sjove.
Næste stop var ved solfangeranlægget, som
indtil i år var verdens største. Vi var anmeldt
og fik en god og grundig forklaring både ude
og inde. Nærmere beskrivelse vil være for
omspændende – det skal ses!!
Nogen må have stemt på Jacob Haugaard,
for vi havde medvind på hjemvejen. Om
aftenen gik nogle af os ned i byen og var så
heldige at komme med på en byvandring
med
Vægteren.
Han
fortalte
både
spændende og morsomt om husene og de
folk, der havde boet i dem. Vi fik også en
sang da klokken slog ni.
Onsdag skulle vi jo hjem igen, men heldigvis
var færgen først bestilt til kl. 16.30. Vi havde
god tid til at køre til Voderup klint, som er et
naturskønt område, hvor landet er skredet i

havet af flere gange, så det ligger som
etager. Men først skulle vi da lige køre
forkert, det var vist noget med at kortet ikke
passede (eller var det måske brillerne?)
Tove sendte Jørgen ned til stranden for at
se, om vi kunne komme videre den vej. Da
det varede forlænge, kørte Hans Peter efter
ham. Jørgen kom tilbage, men der var ingen
H.P. at se. Vi måtte bagefter høre på en
forklaring om at han havde lukket 30
sodavand op for en skoleklasse – men??
Turen med færgen var fin, selvom der
blæste en god vind, og hjemturen gennem
det smukke Als i medvind var det rene svir.
Alt i alt havde det været en dejlig tur med
godt kammeratskab. Hvor er vi heldige, at vi
kan være med og nyde vores otium på den
måde. En stor tak til Tove, Karen og
Chresten som havde arrangeret turen.
Ingrid Dall.
PS.: Svenstrup cykelklub er for alle beboere
i hele sognet og har mange medlemmer
uden for sognet. Vi cykler hver mandag kl.
8.30
fra
parkeringspladsen
ved
forsamlingshuset. Næste store tur går til
Samsø i august.

KFUM Spejderne
Juli / August 2002
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Hjælp! En såkaldt Groggl har stjålet vores hemmelige kodebog og en hel kasse skumbananer.
Kom og hjælp os med at finde den. KFUM spejderne Hjortspring kalder til Groggl-jagt
Søndag den 25. august kl. 12 – 17 i spejderhytten på Dalvej.
Hvis du ikke kan komme denne dag, er du meget velkommen til at kontakte en af lederne og
aftale tid for et besøg hos Hjortspring spejderne.
Mona Boysen, 74 45 83 61
Berit og Carsten Davidsen, 74 45 95 50
Hanne Christensen, 74 45 97 58
Vi ses til den store Groggl-jagt hos
KFUM Spejderne Hjortspring gruppe
Få mere at vide på www.spejderne.dk
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Svenstrup Forsamlingshus Støtteforening
afholder Høstfest på Svenstrup Forsamlingshus
Lørdag den 12. oktober 2002 kl.19.00.

Reserver dagen !!!!!!!!
Program for festen i næste nummer af E SvenstruPPe’

Juli / August 2002
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Aktivitetskalender
… ..juli / august 2002
Søndag d. 30. juni

Kl. 16:00

Musikgudstjeneste

Svenstrup Kirke

Søndag d. 7. juli

Kl. 10:00

Gudstjeneste

Svenstrup Kirke

Søndag d. 14. juli

Kl. 9:00

Gudstjeneste

Svenstrup Kirke

Søndag d. 21. juli

kl. 10:00

Gudstjeneste

Svenstrup Kirke

Søndag d. 28. juli

kl. 10:30

Gudstjeneste

Svenstrup Kirke

Søndag d. 4. aug.

Kl. 10:00

Gudstjeneste (Kitty Hovgaard Jensen)

Svenstrup Kirke

Søndag d. 11. aug.

Kl. 10:00

Gudstjeneste

Egen Kirke

Søndag d. 18. aug.

Kl. 10:00

Gudstjeneste

Svenstrup Kirke

Tirsdag d. 20. aug.

… ..sidste frist for indlæg til E SvenstruPPe’september nummer

Søndag d. 25. aug.

Kl. 10:00

Fredag d. 30. aug.

… udkommer E SvenstruPPe’september udgave

Søndag d. 1. sept.

Kl. 10:00

Gudstjeneste

Gudstjeneste

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…
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