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Redaktion

Kommentar

Lasse Andersen
Gert Wonsyld

74 45 62 73
74 45 63 00

Kontaktudvalg

Med nytåret vel overstået, julemaden som stadig
kan ses på diverse runde maver, begynder vi på
endnu et år i rækken. Hvad det vil bringe til os ved
ingen, og det er vel også kun godt, spådomme om
fremtiden, har vist aldrig været af det gode.
Vinteren har været på visit og alle havde vist regnet
med noget mere, som div. Vejrprofeter havde spået,
heller ikke dette gik i første omgang i opfyldelse, og
med februar lige her om hjørnet kan det vel ikke gå
helt galt.
Vi kan nu alle se frem til den lyse tid vi er på vej til,
allerede nu kan vi jo mærke at der er flere af de lyse
timer, dem kommer der flere af jo længere vi når
frem på året, dejligt!
E SvenstruPPe’– dem kommer der også flere af, vi
glæder os til at lave endnu en årgang, og som man
kan se af dette nummer er der en del der har haft
lyst til at bruge bladet, det er dejligt at vi kan se at
man bruger bladet… … ..Vi håber rigtig mange fatter
pennen, skriver på maskinen eller Pc’en og forfatter
rigtig mange indlæg her i år 2003.
Kim Christiansen
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Det nye sideskud

Svenstrup Forsamlingshus
er sprunget ud fra - Stammen
Svenstrup Forsamlingshus’
Støtteforening
Torsdag d. 9. januar 2003 ( En spændende dag for
arrangørerne)
Vi var et par
piger,
der
nervøst
ventede på,
hvor mange
der
ville
komme
til
vores første
møde.

Da kl. nærmede sig 14.00 begyndte en jævn
strøm af glade mennesker at møde op.
Inden da, var vi blevet enige om ikke at
sætte kopper på bordene, for det ville da se
dumt ud at dække til 30 personer og der så
kom 10, men vi blev bare glædeligt
overrasket, da der viste sig, at komme 42
personer, og snakken gik lystigt lige fra
starten, sådan skulle det bare gøres. Da alle
havde fundet sig en plads, efter at vi havde
fået hentet flere stole, kunne vi gå i gang.
Der blev budt velkommen af Eva, derefter
sang vi en sang, efterfølgende blev der
fremlagt, hvilke planer vi havde med disse
hygge eftermiddage , og det lød således:
Edith og Eva sørger for rammerne, såsom
der er kaffe, vand og øl, som kan købes,
(alle har selv kage og kopper med.) Der
betales et start gebyr på 20 kr. første gang
man møder op, Arne har lovet at styre
økonomien.
Ud over det, er det op til alle deltagerne,
selv at komme med ideer og få sat

forskellige aktiviteter i gang, på samme
måde, som hvis man havde været en
gruppe venner der gik sammen privat,
kortspillerne er allerede i fuld gang, med
Whist og Skat, og der er sagtens plads til
flere hold.
Vi har også påtænkt, at lave blomster
arrangementer til Påske, der er også en der
vil lære os at lave smykker, en vil lære os at
hækle, vi kunne også bruge en der kan
hjælpe os med at kniple, ligeledes en der
kan spille, så vi kunne få en sang
eftermiddag en gang imellem, og sådan
kommer så de forskellige interesser frem, så
vi alle kan hygge os sammen, (alle er jo
gode til noget) kom endelig frem af busken,
husk vi lever kun en gang, og det liv skal vi
leve fuldt ud, og gerne i hinandens selskab.
Efter alt dette, fik vi kaffe, som
støtteforeningen forærede, Edith gav kager
til, og forsamlingshuset lade lokaler til, det
hele uden regning, dette siger vi mange tak
for.
Vi sang så et par sange, og så kom der
hurtigt gang i kortene og yatzy spillene, og
der var en munter snak hele eftermiddagen,
ja det var en absolut en dejlig eftermiddag,
det var alle nerverne værd.
Vi, siger mange tak for den store opbakning,
så er det da noget ved, at sætte noget i
gang.

Torsdag d. 27.2.03 er der en
overraskelse til alle fremmødte)

Edith og Eva
Februar 2003
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Hjortspringskolen
Kunsttyveri i 7. klasse
7. klasse efterlyser et meget flot og
værdifuldt billede. Det forsvandt i slutningen
af oktober 2002.

gruppe af lærere omkring de enkelte
klasser, som kender alle klasser godt –
bedre end de gør i dag.

Billedet er i A3 format og forestiller en gul
gade med forskelligfarvede (blå) huse på
hver side. Titlen er ”Golden Street” og
kunstneren hedder Michael. Begge dele er
angivet på kunstværket, som er omgivet af
en sølvfarvet ramme.
Mvh. 7. klasse og KK

På ledelsesplan vil der også ske ændringer.
Ejvind flytter til kontoret på skolen i
Guderup. På Hjortspringafdelingen vil der
stadig være en viceskoleinspektør og en
sekretær til at betjene kontoret. I Guderup
skal der foruden Ejvind ansættes yderligere
en viceskoleinspektør. Det sker den 29
januar – håber vi.

Skolestruktur
Vi er godt i gang med dannelsen af den nye
skole i kommunens sydområde. Som
bekendt
bliver
Guderup
skole
og
Hjortspring-skolen slået sammen efter
sommerferien.
Det
betyder
mange
ændringer. En stor ændring er, at 7. klasse
ikke
længere
skal
høre
til
på
Hjortspringafdelingen. Alle 7. klasser skal
samles i Guderup, og det betyder, at vi til
sommer skal tage afsked med 2 klasser.
Der er en livlig debat blandt de ansatte på
skolen om alt det nye – og hvordan skal det
nu gå – og hvordan skal vi gøre det og det.
Det er en travl og hektisk periode, for
samtidig med debatten og planlægningen
har vi jo en dagligdag, der skal passes helt
normalt. Det kører nu fint.
En anden stor ændring efter sommerferien
er, at vi skal opdele skolen i faser. Det
betyder, at der er nogle klasser, elever og
lærere, der kommer til at arbejde tæt
sammen. På Hjortspringafdelingen vil fase 1
være klasserne være fra 0. til 3. klasse og
fase 2 fra 4. til 6. klasse. Børnene skal
stadig være i klasser og have en
klasselærer som nu, men der vil blive et
udvidet samarbejde klasserne og lærerne
imellem. Det giver mulighed for ofte at
danne hold mellem de forskellige klasser,
som kan give udfordringer for alle. Hold,
som både tager hensyn til de svage og de
stærke elever. Samtidig vil der være en
Februar 2003

Nyt navn
Kulturudvalget ved Nordborg kommune har
besluttet, at alle skoler skal have nye navne.
Strukturændringen betyder jo rent faktisk, at
alle skoler er blevet nedlagt, og der er
oprettet 3 nye. Derfor kravet om de nye
navne. Udvalget for Undervisning og Kultur
udskriver derfor en konkurrence om navne
til de tre nye skoler. Da der er tale om skoler
i bevægelse, vil der i bedømmelsen af de
nye skolenavne blive lagt vægt på, at
navnene enten har et element af
bevægelse/udvikling i sig, eller lagt vægt på
tilknytning til lokalområdets geografi/historie
eller biologi. Det kommer vi sikkert til at høre
mere om.

Indskrivning
Indskrivningen
til
den
kommende
børnehaveklasse var meget spændende i
år. Den nye skolestruktur er lagt an på, at
der skal oprettes så få klasser som muligt
på de nye skoler. I vores tilfælde vil det sige,
at der på den sammenlagte skole i syd skal
være optimale klassedannelser –læs: Ikke
flere klasser end nødvendigt. I en klasse må
der højst være 28 elever.
Det har ikke før givet problemer, idet
Hjortspringskolen aldrig har haft mere end
28 tilmeldte – altså 1 klasse.
Men ved indskrivningen den 15. januar
måtte vi konstatere, at der for første gang i
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Hjortspringskolens historie blev indmeldt
flere elever end til 1 klasse – nemlig 30 nye
ansigter. I den nuværende struktur ville det
have betydet, at vi skulle oprette 2
børnehaveklasser. Men i den nye struktur
betyder det, at vi skal se på antallet af
tilmeldte i Guderup. Her blev
der indmeldt 45 nye elever.
Sammenlagt giver det 75 nye
elever på skolen i syd, og det
er ikke til mere end 3 klasser.
Selvom der ikke er helt
klarhed over det endnu er jeg
bange for, at det vil komme til at betyde, at
der skal flyttes mindst 2 elever fra
Hjortspring til Guderup i det kommende
skoleår. Det bliver sandsynligvis ikke nogen
let sag, og de 2 skolebestyrelser er da også
begyndt på at udarbejde retningslinier for,

hvordan det skal gøres. Jeg kan kun sige, at
jeg beklager den situation, og jeg håber, at
vi får den løst til alles tilfredshed.

Skolefester
Årets skolefester løber af stabelen den
4.+5.+6. marts 2003.
6.
klasse
teaterstykke.

opfører

årets

Den 4. marts er for de kommende
børnehaveklassebørn, 0. klasse
og 1. klasse.
Den 5. marts er for 2.+3.+4. klasse og den
6. marts inviteres 5.+6.+7. klasse samt de
elever, der gik i 7. klasse i sidste skoleår.

Ferieplan for skoleåret 2002/2003
Første skoledag efter sommerferien er mandag, den 4. august 2003
Ferie:
Efterårsferie
Juleferie
Vinterferie
Påskeferie
Store Bededag
Kr.Himmelfartsferie
Pinseferie

Første feriedag:
Lørdag, den 11. oktober 2003
Lørdag, den 20. december 2003
Lørdag, den 7. februar 2004
Lørdag, den 3. april 2004
Fredag, den 7. maj 2004
Torsdag, den 20. maj 2004
Lørdag, den 29. maj 2004

Sidste feriedag:
Søndag, den 19. oktober 2003
Søndag, den 4. januar 2004
Søndag, den 15. februar 2004
Mandag, den 12. april 2004
Søndag, den 23. maj 2004
Mandag, den 31. maj 2004

Første dag i sommerferien år 2004 er lørdag, den 19. juni 2004.

Vinterferie
Skolen holder vinterferie i uge 7.

FRA SKOLEBESTYRELSEN
Skolestruktur
Efter
beslutningen
om
den
nye
skolestruktur, hvor vi pr. 1. august 2003 er
én skole i 2 bygninger sammen med
Guderup Skole, havde vi i december det
første fælles arrangement – forældremøde
for kommende børnehaveklassebørn.
Februar 2003

Her efter nytår er vi så ved at blive klædt på
til det videre forløb.
En foredragsrække:
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Filosof
Jørgen
Husted
om
sammenhængende
skoleforløb,
klasse/klasselærer og metodefrihed.
Jesper Mayerhofer taler om Gardners
teorier og de mange intelligenser.
Børnehaveklasseleder Lisa Buhr taler bl.a.
om
skolestart,
børns
venskaber,
leg/udvikling
og
værdibaseret
forældresamarbejde.
Derudover
skal
vi
på
skolebestyrelseskursus: Hvad skal det gøre
godt for, og hvad vil vi gøre bedre? – hvor et
af de politiske mål: ”skoleledelsen,
bestyrelserne og byråd skal sikre, at
skolebestyrelsen får en styrket rolle i
udviklingen af skolen” er en del af
dagsordenen.

hvad er godt ved vores gamle skole, hvad vil
vi gerne have inddraget i den nye, nyt navn
til den fælles skole, fremtidig brug af
projektskolen i Stevning. Disse punkter skal
vi have med på et forestående fælles
skolebestyrelsesmøde i Guderup.
Medarbejderne vil i løbet af foråret blive
klædt på til udviklingsprocessen med nye
lærerteams og faseinddeling.
I det nye folkeskoleforlig er der virkelig lagt
op til forældreinvolvering. Husk vi er jeres
taleorgan – vi er valgt ind for jeres børns
skyld – hvad vil I med skolen, hvilken skole
ønsker I, hvilke emner kunne I tænke jer
skolebestyrelsen tager sig, holdninger,
foredrag mv.

Vi er trukket i arbejdstøjet og ser frem til et
godt samarbejde med skolebestyrelsen i
Vi har på sidste bestyrelsesmøde bl.a.
Guderup, hele lærerstaben og ikke mindst et
drøftet principper for klassedannelser,
fortsat godt samarbejde med Ejvind som jo
”arvesølv”:
er den nye skoleleder fra 1. august 2003.
Godt nytår fra skolebestyrelsen / Mona Boysen

Fra Hjortspring Børnehus.
Personalenyt

Aktiviteter

Hanne Fack stopper som medhjælper i
huset til 1 februar, da hun skal starte på
pædagoguddannelsen i Åbenrå.

Vi har i den seneste periode holdt mange
forældresamtaler – hvor emnet har været
skolemodenhed. Det er altid en spændende
periode, hvor vi går i dybden med børnene.

Rita Johansen bliver vores nye studerende
til 1. februar. Hun skal være tilknyttet vores
yngste børn - aberne. Rita skal være i huset
indtil august.
Lisa Preuss er ansat i skånejob i 20 timer.
Lisa skal være hos skolebørnene.

Det er en meget stor årgang, vi i år skal
sende af sted, og det betyder jo også at
vores skolegruppe bliver meget stor når de
kommende skolebørn rykker op til april. Vi
har også børn, der skal sendes til Guderup
SFO, og får så igen nogle fra Guderup
Børnehave og Spiloppen.

Børn
Vi har fået to nye børn: Cecilie og Karoline
hos aberne til januar. De løber hjemmevant
rundt i huset, som om de har været her
længe. Det er dejligt.

Forældrebestyrelse

Hos skolebørnene starter også to piger:
Lærke og Louise, der går i 1.klasse.

Torsdag
den
16
januar
er
der
bestyrelseskursus på rådhuset, hvor Pernille
Thorup vil fortælle om bestyrelsesarbejdet.

Februar 2003

Bestyrelsen er lige nu i gang med at
revidere virksomhedsplanen, så vi kan få
trykt nye til dette år.
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Venlig hilsen Bente

.............afholder ordinær

GENERALFORSAMLING
Tirsdag den 25. februar 2003, 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,
Søndag den 23. februar 2003, kl. 14:00.
DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

VALG AF DIRIGENT
VALG AF SEKRETÆR
FORMANDENS BERETNING.
REGNSKAB V/ KASSEREREN
VALG
INDKOMNE FORSLAG
EVENTUELT

Spareforeningen er vært ved en kop kaffe. … … … .Eventuel indkomne forslag skal være
bestyrelsen i hænde 8 dage før Generalforsamlingen.

Februar 2003
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Vel mødt … Bestyrelsen

Hjortspringbåden
Nyt fra Hjortspringbådens Laug
Hjortspringbådens Laugs fødsel fandt sted i Svenstrup i 1991, hvor nogle folk fra sognet kom på
den idé at bygge en kopi af Als’og Svenstrup Sogns stolthed, Hjortspringbåden, den båd, der
blev udgravet fra mosen i 1921/1922. Det er den ældste plankbyggede båd i Skandinavien, fra
350 f. Kr. Nu er resterne af den udstillet på Nationalmuseet i København
Det var på Alsingergården, lauget blev stiftet, og der blev medlemsmøderne også holdt i mange
år, indtil vi købte Lindeværftet i Holm.

Hvad Haanden former er Aandens Spor.
Med Flint har Oldbonden tømret, kriget.
Hver Spaan du finder i Danmarks Jord,
er Sjæl af dem, der har bygget Riget.
Vil selv du fatte dit Væsens Rod,
skøn på de Skatte, de efterlod.

6. vers af Johannes V. Jensens “Hvor smiler
fager den danske Kyst” beskriver glimrende
den holdning, der besjælede de mange, der
har bygget kopien af Hjortspringbåden, Tilia
Alsie. Men også de ti tusind besøgende på
Februar 2003

Lindeværftet har nikket genkendende til den
følelse, verset tolker.
Tilia har nu sejlet i fire somre i
Dyvigområdet, i Als Fjord og i Als Sund. Ja
selv på Gudenåen ved Silkeborg sejlede
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den for at fejre Tollundmandens 50 års
“genfødselsdag”.
I 2003 lige efter påske forlader Tilia Als for
at opholde sig et år på Gottorp Slot i
Nydamhallen, hvor den som udstillingsbåd
skal erstatte Nydambåden. (Denne sidste

skal i et år vises frem på Nationalmuseet i
København).
Inden
da
kan
også
Svenstrupperne nå at sige farvel og på
gensyn til Hjortspringbåden, se smedjen,
som er opbygget af dele fra Holmboen Peter
Mathiessens gamle smedje og se de fine
videooptagelser fra Tilias mange sejladser.

Vi har skrevet en bog med titelen

Hvad Haanden former er Aandens Spor
Hjortspringbåden rekonstrueres.

Bogen beskriver bådens konstruktion,
bygning og sejlegenskaber sammen med de
gode og interessante år, vi har arbejdet på
Lindeværftet. Bogen, der indeholder mere
end 100 billeder, deraf mange i farver,
udkommer i foråret 2003.

Bogen kan bestilles hos J.-J. Kjær
Rasmussen, Kirsebærhaven 39, Nordborg,
tlf.
74
45
06
27,
E-mail:
bonne@post9.tele.dk. Den kan betales til
ham, eller pengene kan indsættes på konto i
Sydbank, Nordborg afdeling: 8011 1046480.

Bogens pris bliver 200 kr., men bestiller og
betaler man bogen inden 28. februar 2003
får man den for 140 kr. Ønsker man den
tilsendt koster det 20 kr. mere, men man
kan jo ligeså godt hente den selv på
Lindeværftet til april, når den udkommer.

Vi sender en hilsen til Svenstrup Sogn, der
stod fadder til vores båd og som har leveret
så mange, energiske medlemmer til
bygningen af Tilia, med dette billede af Als
Fjord i kuling.

Knud V. Valbjørn, Dyvig
Se mere på vor hjemmeside www.hjortspring.dk

Februar 2003
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Svenstrup Ungdomsforening
Ordinær Generalforsamling
i Klubhuset
Tirsdag d. 25. februar 2003, kl. 19:30
Dagsorden.
1. Valg af dirigent.
2. Formandens og udvalgsformændenes beretning.
3. Regnskabet.
4. Indkomne forslag.
5. Valg til bestyrelsen:
På valg er:
? ?Næstformand.(modtager genvalg)
? ?Teaterformand.(modtager genvalg)
? ?Gymnastikformand.(modtager ikke genvalg)
? ?Kasserer.(modtager ikke genvalg)
6. Valg til udvalg.
7. Valg til revision:
? ?Flemming Vejlin.(modtager genvalg)
8. Eventuelt.
? ?Årets pokal.

Nødråb fra SUF!!
Efter fem år som formand for gymnastikafdelingen i
SUF har Karin valgt at stoppe. Derfor søger SUF
en formand for gymnastik.
Alternativet bliver at man ser sig nødsaget til at
lukke gymnastikafdelingen.
Henvendelse angående formandsposten bedes
rettet til:
Karin Melchior tlf. 74456474.
Foreningen afholder generalforsamling i klubhuset den 25. februar klokken 19.30.

Venlig hilsen Bestyrelsen.

Februar 2003
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Nyt Fra Kirken
Juniorkonfirmander
Juniorkonfirmander starter tirsdag d.
18. feb. Kl. 12:30-14:00 i kirken for
børn i 3. klasse, og vi fortsætter de
følgende tirsdage frem til påske.
Undervisningen handler i grunden om
det
samme
som
skolens
kristendomsundervisning. Men når det
foregår i kirken, kan vi tale mere klart
om, hvad kristen tro betyder, og at det
har konsekvenser for den måde, vi
lever
med
hinanden på.
Vi vil med fortælling,
leg,
musik
og
samtale søge at gøre
det til en rar måde at
lære
noget
om
kristendom på.
Deltagelse
er
selvsagt - ligesom
konfirmation
frivilligt.

som har været med i ledelsen af projektet i
denne første fase, vil fortælle om tanker og
idéer bag parken, om de konkrete
oplevelser man vil tilbyde, og om hvordan
Danfoss
Universe
vil
indvirke
på
lokalsamfundet.
Efter Hesselagers orientering er der kaffe
(20 kr.). Arrangementet er åbent for alle
interesserede.
Der
kan
bestilles
"taxa/kirkebil", for dem, der ikke selv har
kørelejlighed.
Arrangementet er fredag d. 7. marts 2003.
Vi starter kl. 13:00 ved Danfoss-museet
og slutter kl. 16:00, når museet lukker.

Vintermøde for pensionister og
andet godtfolk - Danfoss-Universe

Tilmelding til Christian Schmidt 7445 8418,
Hans Peter Johansen 7445 6158 eller Jacob

Denne gang mødes vi ikke i
Præstegården,
men
på
Danfoss-museet, hvor vi vil få
en orientering om planerne for
Danfoss Universe.
I sig selv vil Danfoss Universe
blive et spændende sted, for
det er planen at skabe et sted,
hvis lige ikke findes andre
steder i verden. Men desuden
vil det, når det er fuldt
udbygget, påvirke dagligdagen
på Nordals på grund af de
mange besøgende, det vil
trække til.
Vagn Hesselager, Stevning,
Februar 2003
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Familiegudstjeneste

Menighedsrådets møder er offentlige og
afholdes
i
Konfirmandstuen
ved
Præstegården.

Der er familiegudstjeneste søndag. d. 16.
marts. kl. 10. Konfirmanderne vil hjælpe
med at tilrettelægge gudstjenesten, og det vi
synger og taler vil være tilgængeligt for både
store og små. Så alle er velkomne.

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

Christensen 7445 6212 senest onsdag d. 5.
marts.

MENIGHEDSRÅDET
Thomas Damgaard (formand), Carl Chr.
Schink (Kirkeværge)
Kommende møder: 25. feb kl. 19.00
almindeligt møde. 11. marts kl. 19.00, og
offentligt regnskabsmøde kl. 20., hvor der er
gennemgang af Kirkens regnskab for 2002.

DØDE OG BEGRAVEDE
Ellen Good,
Mathias Jessen,
Anne Cathrine Rossen,
Edith Berndt,
Harald Hilmar Jensen,

Svenstrup
Svenstrup
Guderup
Stevning
Svenstrup

Nytår på Als i gamle dage
Nytårsløjerne nu om dage er meget
forskellige fra for bare et halvt hundrede år
siden. Da jeg var barn fik jeg engang en
rummelpot. Det var en lille krukke, som var
overtrukket med en tørret svineblære og der

var sat et halmstrå ned i midten. Når jeg
gned på halmstrået kunne den frembringe
lyde. Min mor havde lært mig sangen som
hørte til, den lød sådan:

”Fru, fru lok e dør op e rummelpot vel ind
Dæ kom et skif fra Holland, det haj så goj en vind.
Kaptajnen vil vi prise, og sætte ham så højt i top.
Åh, gi vos lidt i vo rummelpot,
Halli - hallo e rummelpot er goj”
Jeg boede på Sundeved, derfor ved jeg
ikke, om sangen var anderledes her på Als,
men de har også brugt rummelpotter her. Vi
gik udklædte i små flokke fra hus til hus og
sang og ønskede godt nytår. Det blev kaldt
at ’slå pot’. Der vankede så lidt lækkerier
(kagefigurer, æbler, et par ”bom”). Det var
under og efter 2. Verdenskrig, hvor man ikke
kunne få appelsiner, chokolade og lign. så vi
børn var ikke forvænte.
Nytårsskyderi har
været brugt i flere
århundreder, men i en noget anden
udformning end i dag. Det var mest de unge
karle der skød. Det begyndte nytårsaften,
både karle og piger gik fra hus til hus.
Karlene skød med jagtbøsser, drengene
Februar 2003

slog knaldhætter af med en pigkæp og
pigerne gik med rummelpotter og sang.
Alle blev budt indenfor på kaffe og
æfelkache (nogle steder hed de ’pomle’,
men det er det samme), tvebakker og puns.
Det hændte selvfølgelig at nogle fik en puns
for meget. Mange af dem var uklæje og
nogle spillede musik og sang. Sjov skulle
der til, og de samledes senere på aftenen i
kroen til dans og morskab. Der blev festet
hele natten og dem der holdt ud til
nytårsdags eftermiddag var goi å kom i tol å
e oien daw.
Overtroen blev der taget meget hensyn til.
Nytårsaften måtte der ikke hænge tøj ude.
Det varslede lig i familien. Den der pustede
lyset ud den nat, ville dø inden året var
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omme. Derfor satte man lyset i et fad vand,
så ville det gå ud af sig selv. Nytårsmorgen
skulle folk begynde med at spise røget
svinehoved, det ville i årets løb værne mod
kolden. Hvis man syede med nål nytårsdag,
ville man få buldne fingre i høsttiden. Man
måtte heller ikke pudse støvler for så kom
man til at smøre øvrighedens pung, altså få
en bøde i årets løb.

I slutningen af 1700-tallet holdt de unge
gilder, hvor der blev danset. Det blev der
samlet ind til ved at karlene gik med ploven.
Det foregik ved at de udnævnte en præst og
en degn, resten trak ploven. Så gik det fra
hus til hus hos de velhavende folk. En
musikant spillede og man sang:

1. I lukke op for jer stuedør, lad nytår ind til jer gå.
Velkommen nytår og velkommen her.
2. Med glæde og med gammen med helbred alle sammen
Velkommen … ..
3. Med plomme og med pærer, som sommeren frembærer.
4. Med lange rug på hjolde og favre folle i stolde.
5. Med fisk udi vor fænge og smukke piger i senge.
6. Så vuggen den kan gange med dejlige børn og mange
7. Nu har den vise ende; alt ondt Gud fra os vende.
Velkommen nytår og velkommen her.
”Præsten” holdt derpå en tale: ”Giver rum
her i huset!
Husbond og hustru må ikke fortænke os i at
vi bruger den gamle Sej’ og sædvane, som
de unge karle plejer at bruge en nytårsaften.
Så vil jeg sige, som den gamle Bernhardus
haver sagt:” Hvo som giver en liden del,
giver Gud en fuld del igen. Vi er alle slags
håndværksmænd: Skræddere, skomagere,
suddere,
jeg
er
selv
en
sudder
(lappeskomager), jeg har en syl i min fik’, og
vil I ikke tro det, kan I få den at se. Vi rejste
alligevel fyrretyve mil, før vi fik et styng syed
på vore sko.
Vi rejste igennem Rusland, Tyskland,
Roland, Poland, Rotland, Skotland og efter
disse fyrretyve miles rejse kom vi til en
mand.
Han gik og såede over pyt og dige. Han fik
et strå i et kongerige. Det var en slem mand,
det var en plumrian. Han var dog så from og
god, at han viste os til det lille land Fyn. Vi
kom til Kjertemind’ der var godt øl og favr’
kvind’. De holdt os længe ind’, de gav os
børsteflæsk og vrimlersmør, speciedåler,

halvtredjemarkstyk, det gav de os, fordi vi
vare sådanne karle.
Men så kom vi til en anden mand, han gik
og såede af en kande på en ble, han fik
hundrede fold at slå med sin le, han såede
en nævefuld og høstede et landfuld. Det var
en smuk mand, det var sådan en mand,
som jeg er og ho sådant skech som jeg
hear, Leder I efter ham, så tag kynd på mig,
så ved I hvem i leder efter. Nu vil jeg også
så min sæd: Jydsk sæd, tydsk sæd,
hollandsk sæd og lollandsk sæd, og før min
sæd skal forgoes, da skal før aall e viffe og
e krache forgoes, der fløje i e skorsten”.
(Sådan lød den lange remse, som han
skulle kunne udenad. Disse rim og remser,
som er en blanding af rigsdansk og dialekt,
gik i arv fra slægt til slægt. Derfor er der
sikkert gået noget tabt og andet sat til
undervejs. )
Der blev nu spillet op og karlene dansede
med de piger, der var i det hus. Husbonden
gav nu den der havde holdt talen en
pengegave. Derpå sang skaren:

Nu vi alle sammen vil vores tak jer yde, med lystig sang og frydespil
Gid vi alle leve vel og os tilsammen fryde.
Giv sundhed, helbred, ro og fred – vi vores tak vil yde – ledsag enhver udi sit sted.
Gid vi alle … … .
Februar 2003
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Nu vi ud af døren går, vi vores tak vil yde – og ønske vil et godt nytår,
Gid vi alle … …
Lavets ”præst” sluttede:
”Så e I så gui nytårsdav om audene å kom te vos ved (f.eks Jes Mincus i
Fleskdamsmaj eller ved Ann Rytters i Trømpeløen) .
Hop! Høj! aall min hest!!
Skikkene ændres, men mon ikke de havde lige så meget morskab, som de unge i dag.
Godt nytår til alle i Svenstrup sogn!!!
Ingrid Dall
Kilde: Henrik Ussing: Det gamle Als.

Svenstrup Skytteforening `s
Træningstider
Fra 1./10. 31./ 03. 2003
Gevær 15 Meter:
Pistol 15 Meter:

Tirsdag fra 1900 til 2100
Mandag fra 1900 til 2100

og
og

Torsdag fra 1900 til 2100
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. )… … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Bestyrelsen er følgende:
Kaj H. Pallumblad
Steffen Jørgensen
Finn Møller
Birgit D. Jørgensen
Kjeld Andersen
René Gesna
Karen Overgaard
Cliff Eis
Jonny Peck

Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Best. Medlem
Best. Medlem
Best. Medlem
Suppleant
Suppleant

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

Tlf. 74 45 45 15
Tlf. 74 45 91 16
Tlf. 74 45 48 30
Tlf. 74 45 86 54
Tlf. 74 45 90 20
Tlf. 74 49 11 71
Tlf. 74 45 45 78
Tlf. 74 45 21 16
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

Februar 2003
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Svenstrup Ungdomsforening
Teatertid

… … … så spiller vi teater igen
”En

skør sommernatsdrøm”

Som følge af sidste års publikumssucces,
hvor begge vore forestillinger var udsolgte,
og vi måtte sige nej til forespørgsler, vil vi nu
prøve noget nyt.
Vi laver en ekstra forestilling Fredag den 28. februar 2003, kl. 19:30 på
Svenstrup Forsamlingshus. Vi har brug for forhåndstilmeldinger til denne
aften, da vi kun kan spille, hvis der er nogen at spille for. Tilmelding kan ske
til Anne Marie Duus, Nordborgvej 129, tlf. 74 45 60 90.
Og som vi plejer spiller vi 2 forestillinger på Svenstrup Forsamlingshus
? ? Lørdag den 1. marts 2003, kl. 14:00. Kaffe og kage kan købes.
? ? Lørdag den 1. marts 2003, kl. 19:00. Bemærk ny spilletid !
Til forestillingen kl. 19:00 kan der købes et let traktement mod
forudbestilling, som skal ske til Anne Marie Duus, tlf. 74 54 60 90 senest den
26. februar 2003. … … … … … … .Som noget nyt kan man også vælge selv at
medbringe en ”madkurv”. … … … ..Efter aftenens forestilling vil der være
mulighed for at få en dans eller flere. Egon Christensen spiller op som han
plejer.
Billetter kan bestilles og afhentes hos Anne Marie Duus, Nordborgvej 129,
tlf. 74 45 60 90.
Så fat telefonrøret og få dig tilmeldt til en festlig forestilling. Tag gerne
nabo, børn og venner med. … … … .Vi glæder os til at se jer og vil gøre alt, for at
vi får nogle hyggelige timer sammen.
På teaterfolkets vegne, tak og på gensyn … … … … .Anne Marie
Februar 2003
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E Svenstruplaug
EN STOR TAK
OG ET LILLE HJERTESUK
Som alle forhåbentligt lagde mærke til, var
der igen i hele julemåneden juletræer med
lys ved indkørslen til byen.
En efterhånden mangeårig tradition, der
gerne skulle skabe lidt lys og glæde i den
allermørkeste tid.
Men samtidig en tradition, der kun er mulig,
fordi vi år efter år mødes med stor
imødekommenhed, når vi skal skaffe
juletræer og tilslutning til strøm.
Fra Lauget skal der derfor lyde en stor tak til
såvel Gert Sommerlund for leveringen af de
to smukke juletræer som til Johnny Lund
samt Dorthe og Anker Thy, som igen i år
leverede strømmen.
Nå dette så er sagt, kan det alligevel ærgre,
at lyset 4 gange i løbet af måneden gik ud,
og hver gang i træet ved Himmark.
Ikke fordi der var blevet øvet egentligt
hærværk, men blot fordi nogen vel sagtens
lige stod og manglede en pære til en
lysranke.
I hvert fald oplevede vi hver gang, at lyset
var slukket, fordi der var fjernet en pære- ja
man undres.
EN NY ARBEJDSGRUPPE
ET STIUDVALG
Som refereret i et tidligere nummer, var
”skolevejsudvalgets”
ansøgning
om
oprettelse af en dobbeltrettet cykelsti hen til
skolen blevet afslået af Amtet. Udvalget

følte derfor, at det mandat, de havde haft,
var udløbet, og havde derfor besluttet at
stoppe deres arbejde.
Men der var stadig nogen af medlemmerne,
der var interesserede i at arbejde videre
med etablering af stiforbindelser i byen.
Til Laugets møde i november havde vi
indbudt hele det gamle ”skolevejsudvalg” for
at drøfte interessen for at arbejde videre.
Det viste sig hurtigt, at der kom flere forslag
til eventuelle stiprojekter på bordet.
Interessen blev nu heller ikke mindre, da vi
samtidigt kunne fortælle, at Lauget havde
fået 20000 kr. fra Nordals Landsbylaugs
midler i 2003 til formålet.
Der blev derfor nedsat et stiudvalg til at
arbejde videre med ideerne. Stiudvalget skal
komme med konkrete forslag til den videre
planlægning. Planerne skal indeholde
udkast vedrørende økonomi og selve
etableringen.
Udvalget kom til at bestå af:
Cornelia Wolf
Vivi Madsen
Agnes Nielsen
Gert Wonsyld
Desuden blev det aftalt, at der kan inviteres
personer, som bliver berørt af de konkrete
forslag
For E’Svenstruplaug
Per Jacobsen, Formand

ÅBENT I LOKALHISTORISK FORENING.
Vi har åbent hver mandag fra kl. 15.00 til 17.00 i lokalet Egebjergvej 4
på loftet. Har du lyst til at se gamle billeder fra Sognet eller har du evt.
noget materiale af interesse for os. Er du måske bare nysgerrig efter at
se, hvad vi laver. Alle er velkomne!!
Februar 2003
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Dagplejerne i Svenstrup
TAK… … … … … ..Torsdag den 12 dec. 2002 blev der afholdt juletræsfest på
Alsingergården for dagplejebørnene i Svenstrup. Der deltog 35 børn samt deres
forældre, og vi havde en dejlig eftermiddag. Vi vil hermed gerne sige MANGE TAK
til Lissis Butik for kager, og til Dorthe for musikken, og til Inge for kaffebrygning.
På vegne af alle dagplejere i Svenstrup, Inga

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

Vask (ikke) dit tøj i brunt vand!
Da vi ved at brugen af brandhaner kan
resultere i brunt ledningsvand, kan du
her finde vore øvelses datoer.
Som regel starter vi vore øvelser kl. 19.
Notér datoerne så undgår du nogle
ubehagelige overraskelser!

24.
7.
14.
9.
1.
22.
11.

Marts
April
April
Juni
September
September
November

Svenstrup frivillige brandværn

Budbringer
Rengøringshjælp søges
Vi søger en moden rengøringshjælp, gerne efterlønner eller lignende to til tre
timer pr. uge.
Henv. hverdage undt. torsdag efter kl. 16.30 på tlf. 7445 6389
Helle Christiansen, Sandvej 29, Svenstrup
Februar 2003
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Aktivitetskalender
… ..februar 2003
Søndag d. 2. feb.

Kl. 10:00

Gudstjeneste

Svenstrup Kirke

Søndag d. 9. feb.

Kl. 10:00

Gudstjeneste

Svenstrup Kirke

Søndag d. 16. feb.

Kl. 10:00

Gudstjeneste

Svenstrup Kirke

Torsdag d. 20. feb.

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

Søndag d. 23. feb.

Kl. 14:00
Kl. 19:30

Generalforsamling Spareforeningen
Gudstjeneste

Forsamlingshuset
Svenstrup Kirke

Tirsdag d. 25. feb.

Kl. 19:30
Kl. 19:30

Generalforsamling ”E SvenstruPPe’”
Generalforsamling SUF

Forsamlingshuset
Klubhuset

Torsdag d. 27. feb.

Kl. 14:00

”Edith & Eva” komsammen

Forsamlingshuset

Fredag d. 28. feb.

Kl. 19:30
Teaterforestilling
… .udkommer E SvenstruPPe’marts udgave

Forsamlingshuset

Lørdag d. 1. mar.

Kl. 14:00
Kl. 19:00

Teaterforestilling
Teaterforestilling & dans

Forsamlingshuset
Forsamlingshuset

Søndag d. 2. mar.

Kl. 14:00

Gudstjeneste (Kitty H. Jensen)

Svenstrup Kirke

Fredag d. 7. mar.

Kl. 13:00

Danfoss Univers

Danfoss Museet

Søndag d. 9. mar.

Kl. 10:00

Gudstjeneste

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

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 2003
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