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Børneklubben i Svenstrup

Efter en dejlig lang sommer, glæder vi os til
at starte igen. Klubben kører fra efterårsferie
til påskeferie (uge 7). Den er åben for
skoleelever hver onsdag fra kl.14:30 til
16:30. Der kan købes slik, sodavand m.m.

Er der flere der har lyst til at være med, vil
det være dejligt.

Kom bare, det er gratis at være med, vi har
en aktivitet hver gang.

Ida og Maria ( de fantastiske hjælpere)
Karin Frost Jensen og Gunhild Bruncke

Vi håber, der er rigtig mange forældre og
bedsteforældre i Svenstrup, der har
bemærket, at børnene laver nogle
spændende ting.

(Redaktionen: … … ..dette indlæg var
indleveret rettidigt til november udgaven af
E SvenstruPPe’, men forlagt hvilket vi
beklager)

Med håb om nogle dejlige unger hver
onsdag

Spareforeningen
SVENSTRUP – STEVNING SPAREFORENING
….afholder Lottospil på Svenstrup Forsamlingshus
Søndag den 1.december 2002, kl. 19:00
Der spilles om 45 gevinster – købmandskurve, kødpakker og
andet julegodt.
Udbetalingen begynder kl. 17:30. Vi
opfordrer til at komme og hente
opsparingen og venligst medbringe de
udleverede medlemsnumre.
Nye medlemmer til 2003 ?
Ønsker du at være medlem og spare op til
juleglæderne, så kontakt Jørgen Hansen,
Nordborgvej 75,Svenstrup, Tlf.74456413
December 2002

Side 3 af 26

E SvenstruPPe’

Nyt fra Kirken
Kirkens fødselsdag
Ved gudstjenesten den 1. december
kl. 10:00, på kirkeårets første søndag
får kirken besøg af koret "Katten i
sækken". Koret vil medvirke ved
gudstjenesten og synge nogle af de
bedste af juletidens salmer.

"Vi synger julen ind”
Gudstjenesten den 22. december kl.
16:00 kalder vi: "Vi synger julen ind".
Vi skal synge nogle af julens salmer.
"Renæssanceorkesteret" under ledelse af
Ole Andersen spiller. Kirkens kor går i
Lucia-optog, og vil synge noget af den
musik, det har øvet her op til jul. Der vil ikke
være prædiken, men læsning af nogle af de
stykker i Bibelen, som er knyttet til julen.
Denne gudstjeneste har de tidligere år
været en smuk optakt til juletiden

Julens indre
2.
juledag
har
vi
julegudstjeneste kl. 19:30.

en

stilfærdig

Bag ved alt det ydre og forvirrede omkring
julefesten gemmer der sig en hjertets og
sindets dybde, som kun kan blive levende i
ro og fred. Vi kan kalde det julens indre liv,
som i dag hvor handel og underholdning har
overtaget, er trængt næsten bort fra vores
fælles opmærksomhed. En højtidelig
længsel efter ro og fred, som ikke er
nærværende i det daglige liv.

Spejdernes nytårsparade
Spejderne
holder
nytårsparade
ved
gudstjenesten søndag d 26. januar kl. 10:00

Juniorkonfirmander

Gudstjeneste julenat
Der er igen i år gudstjeneste julenat kl.
23:30. Det vil blive en stilfærdig
gudstjeneste med julesalmer, læsning af
juleevangeliet og en kort periode med stille
musik.
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Menighedsrådet har beslutte at tilbyde
"forberedende konfirmationsundervisning" til
de børn, som går i 3. klasse. Rundt om i
landet er der ved mange kirker lignende, og
man kalder det enten juniorkonfirmander
eller minikonfirmander. Hensigten er at
børnene kan møde kirken og få mulighed for
både at høre om kristendom i en alder, hvor
mange af dem er optaget af at forstå og
finde ud af, hvad tro er, og af hvordan man
kan tale om Gud.
Undervisningen vil finde sted mellem jul og
påske i forlængelse af skoletiden.
Deltagelse
er
selvsagt
ligesom
konfirmation - frivilligt.
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Undervisere vil være Peter Ruge og Maja
Jørgensen. Der vil blive sendt indbydelse ud
til de familier, der har børn i 3. kl. i løbet af
december.

Konfirmation 2004
og det nye skoledistrikt
Skoledebatten er mundet ud i en beslutning
om at sammenlægge Hjortspringskolen og
Guderup skole til én skole og ét
skoledistrikt. Yderligere er der truffet
beslutning om at flytte 7. kl. fra
Hjortspringskolen til Guderup skole og
danne nye klasser dér, sådan som man
hidtil har gjort fra 8. skoleår.
Det vil påvirke konfirmationsforberedelsen.
Det vil blive nødvendigt, at præsterne i Egen
og Svenstrup sogne koordinerer deres
undervisning, fordi eleverne fra de to sogne
er delt i flere klasser. Hvordan vi præcist gør
det, ligger ikke fast endnu.
Hvad konfirmationsdagen i Svenstrup angår,
så bliver den ikke ændret foreløbig. Det vil
måske blivenødvendigt af praktiske hensyn
indenfor et par år. Men hvis det er tilfældet,
vil de berørte familier blive orienteret så
tidligt som muligt.
Konfirmationsdagen 2004 i Svenstrup er
altså stadig palmesøndag.

Retræte
Udtrykket retræte dækker, at en gruppe
mennesker for en periode på nogle dage
trækker sig tilbage fra det daglige for
at overveje, hvad tro betyder i deres
liv - og for måske at tage beslutning
om
at
ændre
betydningsfulde
livsforhold. Man kan gøre det ud fra en
indre tilskyndelse eller en længsel.
Man kan også gøre det fordi ydre
forandringer nøder sig på - og gør det
nødvendigt at ændre det hidtil kendte.
Vi har i foråret to retræter. Den ene vil
bl.a. rumme en fordybelse i hvad
næring betyder i vores liv. Der lægge
sop til overvejelser over, hvor vi får
vores energi fra: hvad betyder mad og
drikke, hvad betyder venskab, hvad
December 2002

betyder tro for vores oplevelse af at få
næring og energi. Denne retræte finder sted
21.-23. februar 2003.
Den anden retræte ligger 4.-6. april og vil
lægge op til en fordybelse i Jomfru Marias
betydning.
Vores
billede
af
det
guddommelige er alt overvejende formet i
mandlige billeder. Vi vil derfor på denne
retræte søge at fordybe en kvindelig tolkning
af det guddommelige, sådan som kristne til
alle tider har set det i Maria, Jesu mor.
Begge
retræter
finder
sted
på
Sundevedcentret, og deltagelse koster 650
kr.

Ikonmaling i påskeugen
Ligesom dette år holder vi i påsken 2003 et
kursus i ikonmaling i Præstegården. Kurset
ledes af Kirsten Messerschmidt, som har
undervist i denne maleform i flere år. Kurset
varer fra fredag den 11. april til søndag den
20. april - altså ti dage. Hensigten er at den
enkelte deltager i denne periode at fremstille
én ikon. Det er altså en kunstart, som
fordrer meget koncentration og fordybelse.
Rent teknisk er denne maleform også
anderledes end de almindeligt kendte. Men
der vil være vejledning også for helt uøvede.
Kurset koster 1700 kr., som dækker
vejledning og materialer.
På kirkens hjemmeside findes en artikel om
dette års kursus illustreret med de ikoner,
som blev fremstille (Søg www.folkekirken.dk

Svenstrup Sogn)
Side 5 af 26

E SvenstruPPe’

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 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.

MENIGHEDSRÅDET
Thomas Damgaard (formand), Carl Chr.
Schink (Kirkeværge)
Menighedsrådets møder er offentlige og
afholdes
i
Konfirmandstuen
ved
Præstegården.
KIRKEGÅRDEN
Graver og kirketjener Torben Nielsen
træffes i arbejdstiden på kirkegården og på
telefon 7445 6302.
Peter Ruge
DØBTE
Mellani Krogh Zimmer,

Guderup

Svenstrup Vandværk
Svenstrup Vandværk fylder i år 90 år. Peter Møller, Himmark, har i den forbindelse gjort
opmærksom på, at han har nedskrevet værkets historie fra 1911 til 1960.
Vi har forkortet beretningen lidt og udeladt alle navne, men er du interesseret i beretningen i
dens fuld længde kan du rette henvendelse til Flemming Christiansen, der ligger inde med en
kopi af den originale beretning.
Bestyrelsen vil hermed takke Peter Møller for den interessante fortælling om værkets svære
fødsel.
På bestyrelsens vegne Flemming Christiansen

Vandværkets historie.
Året 1911 kom det på tale med et fælles
vandværk og i juni 1912 ses det af et af
tilbudsbrevene, at man skulle have en
generalforsamling som sikkert har været
den stiftende – men der findes intet konkret
herom. Den første bestyrelse bestod af tre
mand. Medlemslisterne viser der har været
61 medlemmer.
D. 10 juli 1912 bliver vandbeholderne
afleveret på Petersbjerg, den ene på 350
m3 vand lavet i jernbeton, pris 4775 mark og
den anden på 350 m3 lavet af stampebeton
pris 4350 mark.
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25. juni 1912 gives der tilbud på boringerne
fra et firma i Flensborg på en 3 tommers
størrelse, den yder 6000 liter i timen med en
pumpemotor til vinddrift ved let vind. Prisen
på boring, vindmotor med 6½ meter
vingefang og 10 meter højt tårn lyder på
22.256 mark.
Samme år 1912 er tilbuddet på rørsystemet
antaget og det lød på 24.869 mark.
4. oktober 1912 er vindturbinen afsendt med
jernbanen til Svenstrup station og i
kontrakten med fabrikken ses det, at
ledningsnettet skal være færdig senest d. 15
november 1912 og for hver dag der går over
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skal firmaet betale 10 mark i bøde pr. dag.
Hvornår anlægget er startet op findes der
ingen optegnelser for, men af en del breve
kan det ses, at man har haft problemer med
turbinen og boringen, da man har
tilbageholdt et beløb til firmaet. To år efter d.
8 september 1914 rykkes selskabet af Fa.
Blom i Sønderborg for 6850. Firmaet mener
ikke, at de er skyld i den dårlige funktion, da
de kun har lavet rørsystemet og de
meddeler værket, at sagen er overgivet til
sagfører.
Denne sag afsluttes først i juni 1917, da
firmaet tilbyder et forlig med værket, at de
betaler 1000 mark og frafalder hermed
kravet på de resterende 5850 mark.
D 26. marts 1913 udbetales 250 mark i
erstatning for jorden til pumpeanlægget.
1914 indkaldes formanden til krigstjeneste,
og en af de andre bestyrelsesmedlemmer
bliver formand. Der vælges tilsyneladende
først et nyt bestyrelsesmedlem året efter.
Den 21. april 1914 har det gamle anlæg
været i så ringe en forfatning, at man har
fået tilbud på et nyt. Dette tilbud fra fa.
Heinrich + Beyer i Flensborg lød på ca.
25000 mark. Tilbuddet omfattede to boringer
på en dybde af 130 meter, der hver yder
2500 l vand / time med en ydelsesgaranti på
2 år. Den første skulle koste 15000 mark,
den anden 11000 mark. Desuden skulle der
laves et helt nyt pumpeanlæg med en
tårnhøjde fra de nuværende 10 meter til 14
meter og en vingeradius på 6,5 meter.
Ordren er afgivet 5. december 1914.
Man har da måtte optage et nyt lån på
50.000 mark i sparekassen som 4 gårdejere
i byen stod som garanter for. Dette lån
forrentes med 4½ % p.a. Desuden findes et
gældsbevis, muligvis fra starten af værket
på 50.000 mark, de 25.000 mark forrentes
med 5% p.a. de sidste med 5 ¼ % p.a.,
disse er lånt hos en gårdejer i Dybbøl.
1917 har værket igen været i pengemangel
og har måtte låne 49.645 mark, de 9472
mark af sparekassen og de resterende af 5
lokale landmænd. Senere samme år har
man igen lånt 5000 mark af en lokal person,
December 2002

så der må have været mange uforudsete
udgifter eller muligvis problemer med
anlægget.
Atter engang i 1917 låner værket 10.000
mark af en lokal landmand. Hvordan alle
disse lånte penge er betalt tilbage kan ikke
ses af værkets papirer.
To år efter, år 1919 har det igen været galt
med økonomien, da er der optaget et lån i
Vejle bank på 24.318 danske kroner. Da er
krigen forbi og den danske krone igen blevet
brugt i Sønderjylland. Men muligheden kan
også foreligge, at værket har ville indfri alle
de gamle lån der er taget i mark og fået dem
omregnet og betalt med en kronekurs. Men
allerede samme år 1919 opsiger Vejle bank
det givne kronelån, men tilbyder, at
indfrielsen kan vente til efter genforeningen
1920.
Værket har 1920 ansøgt Folkebanken for
Als og Sundeved ( i dag Sydbank ) om et
kronelån på 24.318 kroner til indfrielse af
lånet i Vejle bank, dette blev bevilliget, men
d. 26. februar 1920 meddeler Folkebanken,
at den ikke råder over så meget kronekapital
og man råder værket til, at en af de
ansvarlige
bestyrelsesmedlemmer
skal
optage
lånet
gennem
Jyllands
Kreditforening i sin ejendom til indfrielse.
I 1925 mødte der 12 medlemmer til
generalforsamlingen,
og
værkets
omsætning var på 3232 kroner. Der blev
samme år ført retssag mod F.A. Drejer i
Skodsbøl. Protokollen melder intet om
grunden, men protokollen meddeler i 1926
at værket tabte sagen og måtte betale
sagsomkostningerne.
I 1927 indkaldte man de enkelte medlemmer
skriftligt til generalforsamlingen for at få flere
til at komme, men det lykkedes ikke da der
kun kom seks medlemmer. Samtidig blev
det vedtaget ved ”lov”, at der skulle betales
1 kr. i bøde, hvis medlemmerne ikke mødte
op.
I 1927 mødte der 18 andelshavere op. Man
havde store reparationsomkostninger og
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havde et underskud på 724 kroner, der
dækkes af kassekreditten.

køerne kom på græs og herefter sælge den
til højeste dagspris.

Man vedtog at lave en ny boring, da den
gamles kapacitet var for dårlig. Der skulle
hjemtages tilbud til denne, samme år låner
værket 3000 kroner hos en lokal borger til
½% over Sparekassens indlånsrente.

1947 blev bestyrelsen pålagt at undersøge,
hvad det ville koste at sætte et
filtreringsapparat
på
pumperne.
Vandværkets gæld var dette år på 5000
kroner.

1929 er den ny boring til en samlet pris på
2730 kroner færdig.

Først i 1949 er det blevet endeligt besluttet
at anskaffe et nyt pumpeanlæg og
filtreringsapparat til en pris af 10.976 kroner.
I 1950 er anlægget installeret og protokollen
meddeler, at det fungerer fint med en
forbedret vandkvalitet. Vandværkets gæld
var på grund af denne investering på 16.158
kr.

Man har haft svært ved at få pengene ind fra
andelshaverne og det blev vedtaget, at de
skulle betale ½% i rente, samme år kræver
kassereren gratis vand for arbejdet som
kasser og for at modtage genvalg.
1932 vedtager generalforsamlingen, at når
en andelshaver ikke har betalt vandpenge i
over 1 år, lukkes der for vandet og betales
disse ikke kontant fremover ved de årlige
indkasseringer forpligter de sig til at betale
over mejeriet hver den første i måneden,
samtidig kunne de der var i restance
udpeges til at indkassere vandpenge som
løn for det skyldige beløb.
I 1932 ses det, at et medlem er udtrådt af
værket og har måtte betale 270 kroner for
sin andel af gælden.
1937 har værket igen måtte optage et lån på
3000 kroner i Sparekassen.
1938 vedtages på generalforsamlingen, at
ingen kunne udtræde af værket undtagen
det er trådt i likvidation, og samme aften
drøftede man at overtage den gamle boring
ved det gamle mejeri. Ejeren af boringen
krævede herfor gratis vand og installation af
4 haner i hans lejlighed.
Samme år besluttede generalforsamlingen
at indstille driften af vandværkets gamle
vindmølle og kun køre med det nye
pumpeanlæg.
1941 ville generalforsamlingen afvikle
kassekreditten ved at indkassere ½ gang
ekstra vandpenge ligesom man besluttede
at nedbryde den gamle vindmølle inden
December 2002

I 1954 kom der anmodning fra flere beboere
om
optagelse
i
værket.
Ved
håndsoprækning
vedtog
generalforsamlingen at optage disse.
Ved generalforsamlingen i 1955 blev der
besluttet, at der ikke måtte vandes have
eller køles mælk med vandværkets vand,
hvis dette blev overtrådt skulle der betales
en bøde på 25 kroner.
I 1956 drøftedes optagelse af flere
medlemmer og det blev besluttet at stoppe
ved 60 andelshavere.
Generalforsamlingen pålagde i 1959
bestyrelsen at få lavet en ny boring. Der
blev indhentet tilbud på arbejdet og på en
ekstraordinær generalforsamling blev det
vedtaget at sætte arbejdet i gang. Pris
57.374 kroner.
1959 kom beboerne på Ugebjergvej med i
værket, de betalte en tilslutningeafgift på
300 kroner.
Omkring 1917-18 meldte hele Himmark sig
ud af værket grundet den dårlige drift og
økonomi,
efter
udmeldelsen
blev
hovedledningen afbrudt til Himmark. I 1960
besluttedes det, at Himmark kunne komme
med i værket igen, aftalen blev så, at de
gamle ledninger skulle tilkobles igen og at
Himmark beboerne selv skulle sørge for en
istandsættelse af disse. Efter en prøvetid på
30 dage overtager værket ledningens
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vedligeholdelse. Himmark betaler 6000
kroner i tilslutningsgebyr og får valgt en

beboer ind i bestyrelsen.

Svenstrup Vandværk … … i dag

Fortsætter på næste side (bagside af prøvningsrapport) ?
December 2002
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Svenstrup Vandværk … … i dag
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Svenstrup Vandværk
SELVAFLÆSNINGSKORT TIL SVENSTRUP VANDVÆRK
Er du en af dem, der fik afleveret
selvaflæsningskortet til tiden, ja så
spring bare dette indlæg over. Er du
en af dem der IKKE afleverede kortet
i rette tid, så er det næste skrevet til
DIG!!!!!!
Svenstrup Vandværk er ikke en gi’
forretning, og er du interesseret i kun
at betale for det vand du bruger, ja så
er det en god ide, at aflevere kortet til
tiden, ellers ser vi os nødsaget til at
sende en rykker med et ekstra gebyr
på 100 kroner.

Med 20 % der ikke afleverer til tiden
kan det selvfølgelig give en tiltrængt
skilling til vandværkets anstrengte
økonomi, men i respekt for dem der
skal bruge deres aftener på at
administrere
indberetningerne
så
beder vi om, at der afleveres til tiden,
så tingene kan ordnes på én gang.
Husk næste år, selv én dag for sent er
for sent.
På bestyrelsens vegne
Flemming Christiansen

Svenstrup Frivillige Brandværn

Juletræsfest

Svenstrup Frivillige Brandværn
afholder juletræsfest
Søndag den 8. December 2002
kl. 14:00 til 16:30.
Vi mødes til en hyggelig eftermiddag på brandstationen hvor
Julemanden kommer forbi med godteposer. Der er mulighed for at
købe gløgg og æbleskiver.
Tilmelding mht. godteposer senest den 5. December!
Godteposterne koster 15 kr.
Tilmelding kan ske til:
Søren Henriksen tlf. 74 45 65 75, René Christiansen tlf. 74 49 15 70
Torben Sprenger tlf. 40 40 92 30 (mobil)
December 2002
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Svenstrup Frivillige Brandværn
Sponsorgave fra Sønderjysk Forsikring
Sønderjysk Forsikring har tildelt Svenstrup
frivillige Brandværn kr. 10.000,- til indkøb af
beklædnings- og materielle genstande.
Pengene blev overrakt ved en lille
arrangement på brandstationen den 14.
november 2002 af direktør Lars Andersen
fra forsikringen.

Sponsorgaven fra Sønderjysk Forsikring er
blevet brugt til indkøb af nye uniformsjakker.
Der kunne lige præcis blive til 20 stk.
jakker., én til hver aktiv brandmand.
Brandværnet siger hermed tusind tak for
støtten.
Kenneth Gram Svendsen, Brandkaptajn

Svenstrup Frivillige Brandværn
På billedet ses : Fra venstre Kenneth Gram Svendsen – Hans Walter Christiansen – Direktør for
Sønderjysk Forsikring Lars Andersen – Hans Egon Bendorff og Torben Sprenger.
( Hans Walter, Hans Egon og Torben bærer her de ny uniformsjakker )

December 2002
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Det nye sideskud

Svenstrup Forsamlingshus
Stammen
Svenstrup Forsamlingshus’
Støtteforening
Vi er et par medlemmer af Svenstrup forsamlingshusets
støtteforening, der går og pusler med tanken om at lave et
sideskud til denne forening.
Vores tanker går på, om ikke det kunne lade sig gøre at
samle efterlønnere såvel som pensionister og andet
godtfolk til en eftermiddag på forsamlingshuset, hvor vi så
kan hygge os med forskellige aktiviteter, eller bare sidde
og snakke, synge en sang, spille kort, eller hvad man nu
har lyst til. Selvfølgelig skal vi også have kaffe eller andet,
som der bli`r mulighed for at købe i huset.
Vi vil som udgangspunkt, invitere alle interesserede til:

Torsdag d. 9. januar 2003 kl. 14:00
i skænken på Svenstrup Forsamlingshus
… … for at lodde stemningen, om et sådan arrangement kan stables på benene. (Der serveres
kaffe med en småkage til, uden omkostninger.)
Vi syntes selv det kunne være meget hyggeligt, frem for, at vi skal køre til Nordborg, Langesø
eller andre steder hen. Vi kan så alle hjælpes ad med gode ideer til forskellige gøremål, som
kunne have interesse, til disse eftermiddage.

Venlig hilsen
Edith Buch
Eva Tagesen

Status … … November 2002
Vi vil gerne fra bestyrelsen sige tak for rengøring
rundt om huset i årets løb. Der er revet og
ryddet op hver eneste uge i løbet af sommeren tak for det. Håber at vi igen til næste år, må
bede om hjælp. Husk at alle kan deltage, blot
ring til en fra bestyrelsen for at blive nyt medlem,
eller for at blive slettet som støttemedlem.

Skænk og den lille sal har fået lagt nyt gulv,
blevet malet, fået nye gardiner , nye lamper
m.m.
Store sal er loftet repareret og malet, væggene
vasket. Nyt gulvtæppe lagt på scenen.
Fra bestyrelsen siger vi mange tak, til alle de
frivillige, som har medvirket til at få
Forsamlingshuset til at se flot og indbydende ud.

Ting som er lavet af frivillige i årets løb ?
Bestyrelsen for støtteforeningen

December 2002
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Svenstrup Ungdomsforening

For fire og tredvte gang afholder SUF julestævne i indendørs fodbold. Det
foregår i Nordals idrætscenter d. 27. og 28. december 2002.
Fredag d. 27. dec. er det børnene der spiller, lørdag d. 28. dec. er det de lidt
større børn og de voksne der spiller. Begge dage er det fra kl. 8.30-22.00.
Som noget nyt vil der være gavekort og penge præmier til hold der udviser
Fair play. Nordborg Erhvervsråd har sponseret dette.
SUF stiller med hold i rækkerne : mikroput 95 og 94,
miniput piger, junior damer, senior damer og oldboys.
Kom ind og kig !

SUF ønsker alle en rigtig god jul samt et
rigtigt godt nytår.

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

December 2002

Afd.
Gymnastik:
Teater:
Fodbold:
Badminton:
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Karin Melchior
Anne Marie Duus
Arne Pedersen
Jan Jørgensen

tlf.
tlf.
tlf.
tlf.

74456474
74456090
20848856
74459770
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Lokalhistorisk Forening
Jul på Als i gamle dage.
I denne tid bestormes vi med moderne
juleforberedelser – men hvordan var det i
gamle dage ?
Vi er endnu mange, som kan huske julen i
krigsårene 1940-45. De år var der ikke
nogen overflod og vi fik kun små gaver og
slet ingen luksus, som i dag. Alligevel
glædede vi os til jul og til samværet med
familien og bare det at danse om juletræet
var så spændende, at vi næsten fik
mavepine bare ved tanken.
Men hvordan var det for hundrede eller to
hundrede år siden?. Dengang gik
udviklingen ikke så hurtigt. Folk kunne bruge
de samme skikke i mange år, de ændrede
sig ikke ret meget.

Nu har jeg fået eders skænk og gave,
Stor ære og tak skal I nu have.
Ret nu jeg går ad døren ud:
Det hus bevar, o Herre Gud!
Kan jeg ikke takke som sig bør,
Så må Gud lønne, som han det gør.
Senere var det mest drenge fra Sønderborg
og Nordborg, der gik rundt og tiggede.
Nogle af dem klædte sig ud i hvide skjorter
og deres stjerne var overklistret med
bibelske billeder – de kaldtes hellekrister.
Hvad angår travlhed, var det ikke meget

Før jul gik Stjernemanden mange steder
rundt ved aftenstid her på Als. Han havde
en stjerne af stof eller papir, som var sat på
en stang og forsynet med et tændt tællelys.
Han gik fra hus til hus og var til stor glæde
for børnene når han sang:
Godaften, Godaften både mand og kvinde,
husbond med alt sit husgesinde!
Nu vil jeg Eder en vise kvæde,
som kommer alverden til trøst og glæde.
Kristus blev født i Bethlehems stad,
De helligtrekonger både lystig og glad
Fra Susan, den stad i Persiens land
de rejste og drog med heste og mand.
En stjerne dem viste til Jødeland
Og til al verdens frelsermand.
De fandt den herre, både dejlig og bold
For okse og asen udi en stald.
De faldt da ned på deres knæ
Da de fik dette barn at se.
Røgelse, myrra og røden guld
De ofred den herre så frydefuld.
Så fik stjernemanden en gave og takkede
således:
December 2002

anderledes dengang, man kendte ikke ordet
stress, men travlt havde man alligevel. Der
blev gjort rent, kalket og pudset – ude og
inde. Bonden lappede gulvet i e dørnsk med
ler, som han klappede med en ”jomfru”. En
pige måtte de sidste dage glatte det ujævne
gulv i forstuen med en blød teglsten. Der
blev slagtet gris og måske en kalv eller gæs
og ænder. Sennep til juleflæsket blev malet i
et stort træfad med en kugle, som blev trillet
rundt i kernerne. Der blev kogt julemjød af
honning og brygget sødt juleøl samt lavet
æblemost.
De sidste dage blev der vasket tøj, som
skulle tørres og mangles. Det var ikke godt,
hvis det blev regnvejr de dage, for i
juledagene måtte der ikke hænge tøj ude.
Det betød nemlig, at man snart ville komme
til at klæde lig.
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Bagning var en meget stor og vigtig sag.
Der skulle være rigeligt til alle i hele julen.
Hos de bedre stillede spistes der kun
hvedebrød i julen. I alle hjem blev der bagt
en masse æfelkache som nogle steder på
Nordals blev kaldt pomle. Nu fylder vi
svedskemos i, hvis de skal være rigtige,
dengang var det æblestykker. Der blev også
bagt knæpnørre og julebukke.
Juleaftensdag blev der syslet rigtig grundigt.
Køerne blev striglet og børstet og fårene
blev hentet hjem fra markerne. Hvad der var
meget vigtigt var, at der ikke måtte stå en
plov ude på marken. Så kunne man nemlig
risikere, at ”Jerusalems skomager”kom forbi
og satte sig på ploven – det var ikke godt for
høsten næste år.
Alle dyr fik rigeligt med foder, katten og
hunden fik sødmælk. Og nissen ”Nis puk” fik
sin grød med smør i på loftet. Selv fuglene
blev ikke glemt, de fik et havreneg som var
gemt fra høstens tid.
Så var familien og tyendet endelig færdige til
at nyde julen. Karle og piger skulle blive på
gården den aften. Mangen lille pige har
grædt sig i søvn den aften fordi hun ikke
måtte tage hjem til sin far og mor. Men
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dagen efter fik hun lov !
Først blev der serveret flæskesteg eller
røget svinehoved med grønlangkål, derefter
risengrød med sødt øl. Juletræ kendte man
ikke. Husbonden læste juleevangeliet og
man sang et par salmer. Bagefter blev der
spillet kort eller leget gætteleg om
knæpnørre, hasselnødder og æbler. En
yndet juledrik på Als var kapøjster, det var
mjød
blandet
med
brændevin.
Husmandsfolk, der havde hjulpet i høsten
blev ofte indbudt til juleaftens- og
nytårsaftensmad.
Der kan fortælles meget mere om julen i
gamle dage, skikkene var lidt forskellige fra
egn til egn, også her på Als, men i store
træk var de nok meget ens.
----------------------De fleste oplysninger i dette indlæg har jeg
fundet i bogen ”Det gamle Als” af Henrik
Ussing.
Vi i bestyrelsen for Lokalhistorisk Forening
vil ønske alle i Svenstrup sogn en rigtig god
og hyggelig og ikke mindst afstressende jul!
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Spejderne - Hjortspring
Ulvenyt.
Vi har haft mange gode ulvemøder. Vi har
fået 13 nye ulveunger, så vi er nu 21, men vi
har plads til flere. En del af de nye er
kommet til efter Groggl-jagten i august, hvor
man ved spejderhytten kunne prøve nogle
spejderaktiviteter og jage Grogglen. Findes
han mon stadig omkring hytten?

Vi har haft besøg af Christen Møller, som
fortalte om at være spejder i gamle dage.
Og hos John Viveiros lavede vi mad fra
Guyana og så alle hans spændende dyr.
Til sidst vil vi sige tak for alle bidragene til
spejderhjælpen – kr. 1.213,75 har
ulveungerne arbejdet ind til børn i andre
lande.

På Totalturneringen i september mod alle
ulveunger fra hele Als vandt vores bande –
PIPPI-banden – tillykke til dem. Det var bare
så flot.

Med ulvehilsen fra Mona Boysen

Spejderne har følgende mødetider:
Mandage kl. 19.00-20.30 spejdere (fra 5. kl. og op)
onsdage kl. 16.30-18.00 bævere (0. og 1. kl.)
onsdage kl. 18.30-20.00 ulve (2.-4.kl)

Flaske-containeren i Stevning
Vi har fået nye regler fra Ribe Flaskecentral,
om hvad der må komme i flaske-containeren
som står hos Ruth og Hans Good (indkørsel
ad Oksbølvej).
Dette må komme i containeren:
Glas-flasker og Rengjorte husholdningsglas.
Dette må IKKE komme i containeren
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??

drikkeglas (hverken hele eller knuste)
vindues-glas
glas fra drivhuse
medicinglas/-flasker
beskidte husholdningsglas
sten
keramik
porcelæn
dåser
lysstofrør
el-pærer
plastik-poser
papkasser
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Finder Ribe Flaskecentral nogle af disse ting
i containeren, når de sorterer, får spejderne
en bøde på 450 kr.!!
Vi håber I også fremover vil aflevere jeres
glas-flasker og rengjorte husholdningsglas i
spejdernes flaske-container og derved være
med til at støtte spejderne.
Tak for hjælpen
Med venlig hilsen
KFUM Spejderne, Hjortspring gruppe
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Hjortspringskolen
Skolestruktur
Så er den nye skolestruktur besluttet.
Hjortspringskolen og Guderup skole bliver
pr. 1. august 2003 slået sammen til 1 skole.
Alle bygninger skal stadig bruges til
undervisning, således at 0. til 9. klasse skal
være i Guderup og 0. til 6. klasse skal være
i Svenstrup. Bygningerne i Stevning skal
stadig rumme Hjortspring Børnehus og
projektskolen. Skoleleder for den nye fælles
skole bliver Ejvind Bojsen. De to
skolebestyrelser fortsætter som en samlet
bestyrelse perioden ud, dvs. indtil 2006. Nu
ligger der et stort stykke arbejde foran os
med at skabe et værdigrundlag for den nye
skole. Det er ikke lige sin sag at slå to
kulturer sammen. Der vil blive rigtig mange
ting, der skal tages stilling til, og der vil blive
brug for stor nytænkning.

for udvikling af elevsamarbejde og
læring på tværs af klasser og
årgange.
d) En ændring af den traditionelle
klassedannelse således at børnene i
dagligdagen
”arbejder”
med
udgangspunkt i et aldersmæssigt
”hjemsted”, fælles læringsmiljøer
(værksteder)
på
tværs
af
aldersgrupper,
kombinerede
faglokaler
samt
et
tættere
læringsmæssigt samarbejde med det
omgivende samfund.
e) Skabe grundlag for et øget
forældreengagement i børnenes
læringsproces,
og
udvikle
medarbejdernes samarbejdsformer.
Det er de store hovedoverskrifter. Dertil
kommer så alle de praktiske problemer, der
vil opstå i løbet af projektet, så det bliver en
rigtig spændende tid, vi går i møde. Et står
dog helt klart: Når børnene møder i skole
efter sommerferien 2003, så er vi klar til at
tage imod dem.

1) En fælles skole betyder fælles
skoledistrikt, fælles økonomi og et fælles
personale.
2) Der bliver frit bygningsvalg for 0. til 6.
klasse, forstået på den måde, at forældre
selv kan vælge, hvilken bygning deres
Refleksbrikker
barn skal gå i skole i.
3) Der
skal
dannes
optimale
klassestørrelser. Dvs., at der med
”uheldige” børnetal vil blive nødvendigt
at flytte elever fra det ene område til det
andet.
4) Vi skal have indarbejdet byrådets
udviklingsmål:
a) Fokus på børnenes mangfoldige
pædagogiske og læringsmæssige
kompetencer med udgangspunkt i
”de mange intelligenser” – fra
Også i år har alle elever fået uddelt
sundhedspleje, dagpleje, børnehave
refleksbrikker, og vi vil opfordre alle forældre
til skole. Sammenhængen skabes via
til at se efter, om børnene husker at tage
porte folio tankegangen.
refleksbrikken på. Det er en ekstra
b) Helhed i børnenes hverdag, med
sikkerhed i denne mørke vintertid, hvor det
størst mulig samarbejde mellem
er svært at se de svage trafikanter.
dagtilbuddene, børnehaveklasserne
og skolerne.
I løbet af december kommer politiet på
c) 3-deling af børnenes skolegang i en
besøg i en tilfældig klasse. Hvis alle i
indskolingsfase, en mellemskolefase
klassen bærer refleks på deres overtøj, får
og en udskolingsfase – hvor der
klassen 500 kr. til klassekassen. Hvis bare 1
indenfor de enkelte faser er mulighed
December 2002
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elev ikke har refleks på, får man ingen
penge. Dette kan yderligere være en grund
for forældre til at se efter
refleksbrikken, for det er altså
ikke sjovt at være den ene
elev, der er skyld i, at klassen
går glip af 500 kr.
Lys på cyklen
Så er tiden kommet, hvor man
skal have lys på cyklen om
morgenen. Vi oplever alt for
mange elever, der kommer

drønende om morgenen uden lys på, og
med de farlige vejkryds, som vi har både i
Svenstrup og i Stevning er det
nok ikke lige den smarteste
måde at ankomme på. Jeg vil
opfordre alle forældre til at
checke, om deres barn har lys på
cyklen. Vi skal nok gøre vores
bedste her på skolen, men det er
altså i sidste ende forældrenes
ansvar.

JULEFEST

Hermed inviteres elever og forældre til skolens julefest:
Torsdag den 5. december 2002,
kl. 19:00-21:00
på skolen i Svenstrup.
Program:
Kl. 19.00
Kl. 19.05
Kl. 19.30
Kl. 19.45

Velkomst i gymnastiksalen.
Dans om juletræet i skolegården
3. klasse går LUCIA-optog
Vil der foregå en masse ting rundt
om på skolen:
Blandt andet:
Uddeling af juleposer, Julebio, Juleteater, Julesalg, Modeopvisning
Julemanden og hans nissehjælpere vil gå rundt på
skolen og dele juleposer ud til artige børn, og
forældreforeningen sørger for, at de voksne kan
nyde en kop kaffe i de små julecafeer rundt om på
skolen.
Kort sagt, det vil blive en aften i den gode gamle
juls tegn, så derfor mød op med nissehue og
julehumør.
Med venlig hilsen
Nissegruppen

December 2002
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First Lego League

Tillykke til 5. klasse
Hjortspringskolens 5. klasse vandt
robotkonkurrencen i First Lego
League og går videre til den
skandinaviske finale i Jönköping
den 23. november. Stort tillykke til
5. klasse og de lærere og
forældre, som har lagt mange
timer i projektet.
Fantastisk flot og spændende
finalestævne
i
Nordborg.
Robotkonkurrencens finale fik
et nervepirrende forløb.
Under meget kyndig ledelse af
konferencier Sebastian Klein,
bevægede de 12 deltagende hold
sig gennem 4 indledende runder, 2
kvartfinale mellemrunder og 2
semifinale mellemrunder før det
stod klart, at finaledeltagerne blev
Team 19 United fra Guderup skole
og Hjortspringskolens 5. kl.
Ud over disse to hold var Oksbøl
Destroyers fra Oksbøl Friskole og
Brainstormers fra Havnbjerg Skole
med i semifinalerunden. Gennem
hele turneringen scorede Team 19
suværent flest points, med en
score på 292 som den bedste.
I semifinalerunden var Oksbøl
Destroyers meget tæt på at kile sig
ind på den andenplads der gav
adgang til finalen. Men 2 sekunder
før det lykkedes at reparere
vindmøllen lød slutsignalet, og så
var det i stedet Hjortspringskolen
der klarede sig videre.
Destroyers
blev
nr.
3
og
Brainstormers nr. 4, men begge
hold havde en stigende formkurve i
løbet af mellemrunderne, og
præsterede fornemme resultater.
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Selve
finalen
blev
meget
spændende
og
nervepirrende.
Meget hurtigt viste det sig, at det
ellers suværene Team 19 fik
tekniske problemer, og efter de 2,30
minutter stod Hjortspringskolen med
en sejr på 120 points mod Team 19.

Velvillig sponsorstøtte
5. klasse og holdet omkring dem
har mødt utrolig stor velvillighed i
det lokale erhvervsliv. Mange
firmaer har stået på spring for at
støtte projektet økonomisk, og det
har ikke været småbeløb, der er
blevet støttet med.
Hovedsponsor har været Mærsk Data
Defence fra Sønderborg

Sponsorer

Mærsk Data Defence. Hovedsponsor
Danfoss IT
Linak
Centrum Taxi v/Peter Missfeld
Sydbank, Guderup
Nordea Bank, Guderup
Hans Iversens Værktøjs- og maskinfabrik
Cimber Air
Arbejdernes Landsbank
Med fly
Sidste nyt. Det ser ud til, at 5. klasse tager
flyveren
til
Jönköping.
Den
aktive
forældrekreds omkring de to 5. klasser fra
Guderup og Hjortspring har haft kontakt til
Cimber Air i Sønderborg, og de har tilbudt at
indsætte et særfly til Jönköping – til særpris.
Ja. Er det ikke utroligt ?

Uddrag af 5.klasses logbog.

Endelig kom den store dag, hvor vi skulle
fremlægge alt det vi havde lavet på de 2
måneder Det var lidt træls til først, hvor vi
var på en 9. plads- men så gik det heldigvis
bedre.
Det var sjovt at spille billard.

Om First Lego League konkurrencen.
Jeg var ude i Nordalshallen fra 9:15. Vi
skulle danse imens de kørte med robotten
December 2002

og det gik godt. Vi vandt med robotten. Vi
var også inde og præsentere fremtidsbyen.
Den dag ville jeg ikke gå glip af.

I lørdags var det virkelig spændende. I
starten var det Guderup, der lå på 1.

Side 21 af 26

E SvenstruPPe’

pladsen og det gjorde de helt ind til finalen.
Det var så spændende at vi alle sammen
var helt stille, da vi så pointtavlen, og da vi
så resultatet jublede vi. Vi havde vundet og
skulle til Sverige. Det var helt vildt fedt.
Det var spændende. Vi vandt med held
fordi dem der førte med point fik en fejl til
sidst, så vi kunne vinde. Det var Troels og
Morten, der styrede robotten, men jeg
prøvede også og resten sang.
Vi startede med indmarch. Første gang jeg
skulle på scenen da var jeg flov. Jeg skulle
på 3 gange.

De andre gange skulle jeg køre robot. NØJ
hvor var jeg nede. Vi lå på en 9. plads, og
så på en 6. og så på en 4.og så på en 2. og
så gjaldt det finalen. Det kørte kanon. Vi fik
120 point og Guderup fik 64 point. Så skulle
vi på scenen. Jeg holdt en takketale.
Guderup fik 4 priser og vi skal til Sverige
sammen. Jeg kender dem alle. Det bliver en
FED TUR
Vi kom op i Nordalshallen til First Lego
League. I første runde første Guderup med
292 og vi havde kun 50. Så tænkte jeg at vi
lige så godt kunne køre hjem.

Hjortspring Børnehus
Personale nyt
Vi sagde farvel til Søsser den 30. oktober,
da hun nu skal være leder af Havnbjerg
Børnehus og Lavensby børnehave. Bente
bliver konstitueret leder og Ketty konstitueret
souschef.
Personalet har afholdt pædagogisk dag den
15. november, hvor vi havde psykolog Inge
Petersen til at fortælle blandt andet om
drenge/pige pædagogik.

Børn

lanternerne blev tændt, og vi begav os ud i
silende regn.
I december har børnene travlt med at lave
julegaver, og alle skal til julefrokost på
Dybbøl Forsamlingshus, hvor vi selv skal
være med til at forberede maden.
Lige inden juleferien skal vi alle både
voksne og børn til julegudstjeneste i
Svenstrup kirke, efterfølgende får vi
risengrød og besøg af julemanden.

Vi har 2 udmeldte børn i skolegruppen til
1.12.02 og 3 til 01.01.03.
I børnehavegruppen starter der 01.01.03.3
små 3 årige.

Skolebørnene vil forberede Lucia-optog,
som de vil vise for deres forældre og børn i
børnehavegruppen.

Aktiviteter

Bestyrelsen har haft valg sidst i september
og har konstitueret sig:

De største børnehavebørn har indtil
efterårsferien gået ned til Sandvig på deres
skovdag. Det har været meget hyggeligt;
turen har foregået i det tempo som vi nu har
haft lyst til , mange ting er blevet studeret
undervejs og gode snakke omkring lidt af
hvert. Nu er vi dog begyndt at køre med bus
– det bliver koldere og ofte mere vådt.
Vi har den 14. november haft lanternefest,
hvor ca. 150 børn og forældre fra huset
deltog. Inden turen rundt i byen fik vi varm
kakao og boller, det lunede inden
December 2002

Forældrebestyrelse

Formand :
Næstformand :
Sekretær :
Medlemmer :

Morten Pors Simonsen
Anneli Thy
Bente Frost
Ditte Churruca
Dennis Johansen

Bestyrelsen er nu sammen med personalet i
gang med at lave nye mål for næste år.
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Svenstrup Skytteforening `s
Træningstider
Fra 1./10. 31./ 03. 2003
Gevær 15 Meter: Tirsdag fra 1900 til 2100
og
Torsdag fra 1900 til 2100
Pistol 15 Meter:
Mandag fra 1900 til 2100
og
Torsdag fra 1900 til 2100
Kontingent ½ årlig.
Voksen… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Børn & Unge under 18 år. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Patronpriser pr.serie Gevær ( 25 skud ) Target Riffe
Voksen … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Børn & Unge under 18 år… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Patronpriser pr. serie Pistol ( 35 skud ) Target Pistol
Voksen… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Unge ( skal være fyldt 14 år. )… … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

140,00 kr.
100,00 kr.
12,00 kr.
11,00 kr.
17,00 kr.
16,00 kr.

Bestyrelsen er følgende:
Kaj H. Pallumblad Formand
Tlf. 74 45 45 15
Steffen Jørgensen Næstformand
Tlf. 74 45 91 16
Finn Møller
Kasserer
Tlf. 74 45 48 30
Birgit D. Jørgensen Sekretær
Tlf. 74 45 86 54
Kjeld Andersen
Best. Medlem
Tlf. 74 45 90 20
René Gesna
Best. Medlem
Tlf. 74 49 11 71
Karen Overgaard Best. Medlem
Tlf. 74 45 45 78
Cliff Eis
Suppleant
Tlf. 74 45 21 16
Jonny Peck
Suppleant
Tlf. 74 47 28 21
Skulle denne side give dig interesse, så prøv at komme i klubben på de overnævnte tider.
Aldersgrænsen for geværskydning er fra 5 år til ?
M.v.h. Svenstrup Skytteforening

Budbringer
Græsning udlejes !
Ca. 3/4 ha. med el-hegn og vand - lige ved landevejen udlejes.
Henvendelse til: Ole Rasmussen, Ugebjergvej, tlf. 74 45 61 93
SE HER !! BILLIGT TIL SALG
? ? Joystick, Logitech WingMan Ekstreme Digital 3D, som nyt. Sælges med alt tilbehør i original
emballage for : KR. 300,? ? Canon Bubble-Jet printer BJ-10ex med alt tilbehør : KR. 250,? ? Color Flatbed Scanner, Plustek OpticPro 96000p med alt tilbehør: KR. 400,Henvendelse til: Kenneth Gram Svendsen
Skoletoften 5, Svenstrup, 6430 Nordborg, Tlf. 74 45 63 73
December 2002
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udgivelser i år 2003
Nummer

Sidste frist for
indlæg

Trykning af
bladet

Samling af bladet
på skolen kl. 19:00

E SvenstruPPe’
udgives

1
(februar)

Mandag den
20. januar

Onsdag den
29. januar

Fredag den
31. januar 2003

2
(marts)

Torsdag den
20. februar

Onsdag den
26. februar

3
(april)

Torsdag den
20. marts

Mandag den
31. marts

Torsdag den 30. januar
Hjortspringskolens
Forældreforening
& Bestyrelse
Torsdag den 27. februar
Svenstrup
Ungdomsforening
Tirsdag den 1. april
Jagtforeningen

4
(maj)

Søndag den
20. april

Mandag den
28. april

5
(juni)

Tirsdag den
20. maj

Mandag den
26. maj

6
(juli / aug.)

Fredag den
20. juni

7
(september)

Fredag den
28. februar 2003
Onsdag den
2. april 2003

Tirsdag den 29. april
Svenstrup-Stevning
Spareforening
Tirsdag den 27. maj
Trævlerne

Onsdag den
30. april 2003

Mandag den
30. juni

Tirsdag den 1.juli
Svenstrup frivillige
Brandværn

Onsdag den
2. juli 2003

Onsdag den
20. august

Onsdag den
27. august

Torsdag den 28. august
Svenstrup Vandværk

Fredag den
29. august 2003

8
(oktober)

Lørdag den
20. september

Tirsdag den 30. september
Skytteforeningen

Onsdag den
1. oktober 2003

9
(november)

Mandag den
20.oktober

Mandag den
29.
september
Onsdag den
29. oktober

10
(dec./ jan.)

Torsdag den
20. november

Onsdag den
28. maj 2003

Sommerferie

Fredag den
Torsdag den 30. oktober
Svenstrup
31. 0ktober 2003
Ringriderforening
Fredag den
Onsdag den Torsdag den 27. november
Riecks Arkæologiske
28. november
26. november
Samling
2003

Juleferie

… .det efterfølgende nummer af E SvenstruPPe’udkommer først omkring den 1. februar 2004.
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Aktivitetskalender
..dec.2002 & jan.2003
Søndag d. 1. dec.

Kl. 10:00
Kl. 17:30
Kl. 19:00

Gudstjeneste – Første Adventssøndag
Udbetaling fra Spareforeningen
Lottospil (Spareforeningen)

Torsdag d. 5. dec.

Kl. 19-21

Skolens Julefest

Søndag d. 8. dec.

Kl. 10:00
Gudstjeneste
Kl. 14–16:30 Juletræsfest (Brandværn)

Svenstrup Kirke
Brandstationen

Søndag d. 15. dec.

Kl. 10:00

Gudstjeneste (Ole W. Sørensen)

Svenstrup Kirke

Søndag d. 22. dec.

Kl. 16:00

Gudstjeneste – ” Vi synger julen ind”

Svenstrup Kirke

Tirsdag d. 24. dec.

Kl. 15:00
Kl. 16:30
Kl. 23:30

Gudstjeneste – Juleaften
Gudstjeneste – Juleaften
Gudstjeneste – Julenat

Svenstrup Kirke
Svenstrup Kirke
Svenstrup Kirke

Onsdag d. 25. dec.

Kl. 10:00

Gudstjeneste – Juledag

Svenstrup Kirke

Torsdag d. 26. dec. Kl. 19:30

Gudstjeneste – 2. juledag

Svenstrup Kirke

Søndag d. 29. dec.

Kl. 10:00

Gudstjeneste – Julesøndag

Svenstrup Kirke

Onsdag d. 1. jan.

Kl. 16:00

Gudstjeneste – Nytårsdag

Svenstrup Kirke

Søndag d. 5. jan.

Kl. 10:00

Gudstjeneste – Hellige 3 Konger

Svenstrup Kirke

Torsdag d. 9. jan.

Kl. 14:00

”En ny aktivitet i støtteforeningen ?”

Søndag d. 12. jan.

Kl. 10:00

Gudstjeneste

Mandag d. 20. jan.

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

Søndag d. 19. jan.

Kl. 16:00

Gudstjeneste (Ole W. Sørensen)

Svenstrup Kirke

Søndag d. 26. jan.

Kl. 10:00

Gudstjeneste – Spejdernes Nytårsparade

Svenstrup Kirke

Fredag d. 31. jan.

… … .udkommer E SvenstruPPe’februar udgave

Søndag d. 2. feb.

Kl. 10:00

December 2002

Gudstjeneste
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Svenstrup Kirke
Forsamlingshuset
Forsamlingshuset

Hjortspringskolen i Svenstrup

Forsamlingshuset
Svenstrup Kirke

Svenstrup Kirke
(......uden ansvar)
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Annonce:

Spring madlavningen over i weekenden, eller måske bare lækkersulten
i hverdagen. Hos Gildbro Grill kan du få stillet sulten hele ugen.
Her er et lille udsnit af vores store menukort:
Nr. 20.

Bøfsandwich

Kr. 26,-

125 g hakkebøf i hamburgerbolle med sennep,
ketchup, ristet løg, agurkesalat, rødbeder og soya sauce.

Nr. 24.

Cheeseburger

Kr. 34,-

125 g hakkebøf i hamburgerbolle med ost, icebergsalat, tomater,
agurker, rå løg, salatmayonnaise og thousand island dressing

Nr. 27.

Ribbensandwich

Kr. 22,-

2 skiver ribbenssteg i hamburgerbolle med rødkål,
salatmayonnaise og agurkesalat

Nr. 41.

Pita kebab

Kr. 32,-

Gyros ca. 100 g i pitabrød med icebergsalat, tomater, agurker,
rå løg og crème fraiche dressing.

Nr. 49.

Pommes frites

Kr. 18,-

Med fransk-, crème fraiche-,eller hvidløgs dressing.
karry-, power karry- eller power chili ketchup.

Nr. 60.

Grillkylling med pommes frites

Kr. 45,-

½ kylling ca. 475 g friturestegt med pommes frites eller
pommes sautes, remoulade og agurkesalat.

Nr. 61.

Fiskefilet med pommes frites

Kr. 45,-

2 stk. paneret fiskefilet med pommes frites eller
pommes sautes og remoulade.

Nr. 62.

Plankebøf med pommes frites

Kr. 55,-

200 g plankebøf (hakkebøf) med hvidløgssmør samt
pommes frites eller pommes sautes med bearnaisesauce.

Få et komplet menukort med næste gang du besøger os.

Gildbro Grill
Norborgvej 24,
6430 Nordborg
Telefon 7449 1111

Åbningstider
Mandag til fredag 11.00 – 19.00
Lørdag og søndag 11.30 – 20.00

Der tages forbehold for trykfejl, udsolgte eller udgået varer, samt prisændringer.
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