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Kontaktudvalg

God kommunal service !
Overalt i det sønderjyske område ser man de nye flot
designede venteskure i glas og aluminium med SYDBUS
navnetræk ved busholdepladserne, blot ikke ved
busholdepladsen ved Kløvertoften i Svenstrup i retning mod
Nordborg.
En e-mail til SYDBUS med en forespørgsel om hvornår det
mon blev vor tur til at få opstillet et nyt venteskur på den
åbne vind omsuste plads, resulterede i et venligt svarbrev,
der henviste til Nordborg Kommune, som dem der
besluttede, hvor nye venteskure skulle opstilles i kommunen.
En ny e-mail blev sendt til Nordborg Kommunes ”Teknik og
Miljø”.
Og her kommer den gode service – efter nogen tid modtog vi
et svar via e-mail fra Vej- og Parkchef Ebbe Enøe, som nøje
havde undersøgt sagen og fundet ud af, at kommunen af
forskellige grunde havde valgt ikke at placere et venteskur
på netop den busholdeplads.
Foranlediget af vor henvendelse vil der nu blive opsat et nyt
venteskur ved busholdepladsen. Kommunens bestillinger af
venteskure for opsætning i 2003 er afgivet, men ”vort” nye
venteskur står nu som det første på listen for 2004. …..Fair
nok - i tider hvor vi alle skal spare.
Skulle der i løbet af 2003 alligevel vise sig muligheder, f.eks.
hvis andre kommuner reducerer deres kvoter hos
producenten, så der bliver venteskure på lager, er det muligt,
at vi får et venteskur allerede i år.
Præcis og meget kundeorienteret behandling af kommunens
repræsentant ……..Godt gået !
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Hjortspringskolen
Børnehaveklassen
Den samlede skolebestyrelse fra Hjortspringskolen og Guderup skole har nu lavet
principper for dannelsen af de nye
børnehaveklasser. Det var nødvendigt, idet
vi skal danne så få klasser som muligt, og
det vil fremover komme til at betyde, at der
som hovedregel vil være 1 børnehaveklasse
i Hjortspring og 2 i Guderup. Ud fra den
aktuelle situation med 31 tilmeldte elever i
Hjortspring var det nødvendigt at bede 3
forældre om at flytte deres barn til Guderup.

Skolebestyrelsernes principper bygger i
første omgang på frivillighed. Hvis dette ikke
lykkes, er det afstanden, der gælder. Den
der bor tættest på den skole, der skal flyttes
til, flyttes først. Der er dog den klausul, at
man ikke kan tvinges til at flytte sit barn, hvis
der er søskende på den skole, der skal
flyttes fra.
I år måtte vi benytte afstandskriteriet, og det
betød, at 3 elever fra Stevning næste år skal
gå i børnehaveklassen i Guderup.

Det var bestemt ikke en situation, som vi
brød os om, men som desværre var
nødvendig.

Fra skoletandplejen

Jeg har nu været ude at undervise i alle 2.
klasserne på skolerne i Nordborg kommune.
I undervisningen snakker vi blandt andet
om, hvilke forskellige tænder vi har, og hvor
vigtigt det er, at vi passer godt på dem. Når
jeg spørger ud i klassen, hvem der får hjælp
til tandbørstning hver dag, er der
forbavsende mange, der selv klarer den
daglige tandbørstning og kun sjældent får
hjælp af en voksen. Man kan rigtig mange
ting selv, når man går i 2. klasse, også
børste tænder, men motorisk er man ikke
god nok til at børste tænderne helt rene

Skolestruktur
Arbejdet
med
sammenlægningen
af
Guderup skole og Hjortspringskolen skrider
frem. Vi har fået ansat en ny
viceskoleinspektør i Guderup. Det blev Jens
Erik Henriksen, som er bosat i Guderup. Det
April 2003

(man kan også
sige, at man
skal
kunne
skrive
pænt
og
sammenhængende før motorikken er god
nok til tandbørstning)
Derfor vil jeg gerne opfordre alle forældre til
at børste deres børns tænder rene 1 gang
dagligt, til de er ca. 12 år.
Husk lige tandbørsten!
Hilsen - Mette Tandplejen

betyder samtidig, at Birgitte Bay efter
sommerferien skal være daglig leder på
afdelingen i Svenstrup.
Mange forældre er sikkert interesseret i,
hvordan mødetiderne bliver i næste skoleår.
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Vi har arbejdet med en model, hvor vi fik
samme mødetid som Guderup, som møder
kl. 08.00. Det kan dog ikke lade sig gøre,
idet det ville betyde én skolebus mere, og
det ville blive alt for dyrt. Vi går derfor ud fra,
at begge steder beholder de nuværende
mødetidspunkter – altså stadigvæk kl. 07.30
i Hjortspring. Samtidig forsøger vi dog at
optimere køreplanen, så den ikke skal starte
så tidligt i Stolbro/Dyndved området. Mere
herom senere.
Der vil også komme ændringer i brug af
projektskolen i Stevning. Projektdagen i
Stevning, som vi har kørt med siden

Hjortspringskolens oprettelse, afskaffes. I
stedet skal skolen i Stevning bruges som
fælles projektskole for begge afdelinger,
hvor man i perioder kan vælge at flytte
undervisningen til for at arbejde med større
projekter.
Undervisningen i p-fag vil foregå i Guderup.
Det betyder, at 4. + 5. + 6. klasse 1 dag om
ugen skal til Guderup for at få deres
undervisning i p-fagene. Det har flere
fordele. Eleverne får mulighed for at lære
hinanden at kende, og de får undervisning i
nogle faglokaler, som er væsentlig bedre
udstyret end lokalerne i Stevning.

Skolefester
Så har vi holdt årets skolefester – 3 i alt. Det
var som sædvanlig 6. klasse, som stod for
teatret, og i år opførte de ”Kejserens nye
klæder”. Trods sygdom hos mange i 6.
klasse – samt deres lærer – formåede de at
lave en rigtig flot forestilling, som fik en god
kritik hos publikum.

April 2003

Der var næsten fuldt hus hver aften, men
man kunne godt se på antallet af tilskuere,
at det netop var i de dage, hvor influenzaen
var på sit højeste. Trods det blev der danset
til ud på de små timer.
Her er nogle indtryk fra teatret:
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Ny LEGO robotbygger klub.
Vi har startet en ny LEGO robot bygger
klub, som en fortsættelse af de gode
oplevelser vi havde sidste år da
Hjortspringskolens 5 kl. deltog i en LEGO
robot konkurrence FLL.
Hver anden søndag mødes vi i
Stjernelokalet på Stevning skole, hvor vi
bygger med LEGO.
Vi starter hver gang med et lille foredrag om
et bestemt emne i det at bygge og
programmere i LEGO MINDSTORMS, som
gerne skulle hjælpe alle til bedre at udnytte
alle de mange muligheder som der findes i
denne LEGO pakke.
Vi skal selvfølgelig med igen i år til FLL (First Lego League), men mere om det senere i år.
Man kan læse meget
www.hjernekraft.org

mere

på

Skulle der stadig være nogle som har
lyst til at komme og se hvad vi laver, så
er i velkommen, foreløbig er ca. 12 børn
tilmeldt vores klub. Du skal være
mellem 10 og 16 år.
Vi mødes næste gang søn. 30 marts
kl.11.00 i stjernelokalet.
På klubbens vegne
Thor Svensson, Kresten Skak
Jensen, Carsten Davidsen
og Dennis Christensen

Skolebestyrelsen
Vi arbejder fremad mod vores nye fælles
skole.
Lærerne er i fuld gang med forberedelserne
af den pædagogiske og faglige del med
spor, teams, afdelinger – en ny skole med
nye ”ord” – en anderledes struktur.

holde fællesmøder fra nu, da mange punkter
ellers bliver dobbeltbehandlet. Og så får vi
en rundvisning i alle 3 bygninger – i
Svenstrup, Stevning og Guderup – så alle
får et indtryk af, hvilke muligheder de
bestående rammer kan give – vi venter
stadig på et endeligt oplæg til ombygning
begge steder.

Skolebestyrelsen på begge skoler –
Hjortspring og Guderup – har besluttet at
April 2003
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Vi er godt nok mange, men forsøger at finde
en arbejdsform med oplæg/indlæg på
møderne og uddeling af opgaver i
arbejdsgrupper.
Vores første store fælles beslutning var,
hvordan vi håndterer flytning af elever i den
nye børne-haveklasse i Hjortspring, da der
her var 31 tilmeldte – 3 skulle flyttes efter
den nye struktur.

anderledes end 1) frivillig flytning 2) afstand
til skolen, hvor man skal flytte til – under
hensyntagen til om der var søskende på den
tilmeldte skole, så familien kun tilknyttes én
skole. Disse principper gælder fremover i
begge afdelinger.
Så arbejdes der også på nyt fælles navn og
logo, da vi ønsker at profilere os som et
fællesskab.

Det var bestemt en svær opgave og
beslutning, som vi ikke mener kunne være

ÅRSMØDE - Mandag den 19. maj 2003
kl. 19.00 på Guderup Skole
Sæt allerede nu X i kalenderen. Der
aflægges årsberetning fra de to skoler,
hvorefter der orienteres om de politiske
forventninger v/Pernille Thorup og om den
nye skole i Syd.
Derefter bliver der gruppearbejde, hvor I
som forældre får mulighed for indflydelse:

”Hvad forstår I ved en
god skole? ”

Dette skal bl.a. bruges som input til en
fælles weekend for hele skolen +
skolebestyrelsen den 23. og 24. maj, hvor vi
skal finde fælles værdier, holdninger,
målsætning m.m., og hvor vi på et eller
andet niveau kan få indtryk af, hvem vi
samarbejder med fremover.
Vi arbejder støt fremad, men Rom blev
heller ikke bygget på én dag. Ét er sikkert:
Der er en positiv ånd for at få dette nye
fællesskab til at fungere.
Venlig hilsen
Mona Boysen
Skolebestyrelsesformand på Hjortspringskolen

Hjortspring Børnehus
Personalenyt
Tove Pedersen er langtidssygemeldt og vi får Christina Hønborg
som vikar i den periode. Christina er 21 år og søger ind på
seminariet til september.
I øjeblikket har vi også Charlotte og Henrik i praktik fra
Udviklingshøjskolen Egen Mark.

Børn
31. marts siger vi jo farvel og goddag til mange børn og forældre.
De kommende skolebørn rykker op til skolegruppen og bliver ikke
mere kaldt børnehavebørn. Det er en stor dag og de føler sig
virkelig store.
April 2003

Side 6 af 18

E SvenstruPPe’

I den nye bævergruppe starter der 11 børn. Hos aberne 1 dreng, hos elefanterne en dreng og
pige og hos kommende skolebørn 10 børn.
Vi siger farvel til et børnehavebarn og 6
kommende skolebørn og 4 skolebørn.

Aktiviteter

Vi har også været så heldige at se
Hjortspringskolens 6. klasses teater. Det var
et godt stykke som vores børn kunne forstå
og så spillede de meget godt.

Vi har holdt fastelavn i alle grupper. Det er
altid en lidt hektisk men spændende dag.
Alle er klædt ud – og kan de andre mon se
hvem man er ?

Nu begynder vi at være mere ude og nyde
foråret er på vej.
Venlig hilsen Bente

FRA SPEJDERNE
Nyt fra ulvene.

Flaske-containeren

I de mørke vinteraftener er der lavet flotte
bålkapper til brug ved bl.a. lejrbål.

Vi har desværre måttet samle rester af en
fest
bestående
af
boller
m/pålæg,
plasticbægere, cigaret-skod, plastik-flasker
og servietter op af
flaske-containeren
som står hos Ruth
og
Hans
Good
(indkørsel
ad
Oksbølvej).

Vi er ved at tage aktivitetsmærker – vi
skal bl.a. følge spor, se på kort og
udforske naturen.
Vi har været på weekendtur i hytten
hele gruppen, hvor vi bl.a. omsatte
nutidens pc-spil til virkelighed – det
gik alle virkelig op i.
Nu glæder vi os bl.a. til de lyse aftener.
Vi skal besøge kirken, besøge
Lindeværftet med Hjortspringbåden i
Holm og have MONSTERPARTY.
Ulvehilsen fra Mona.

Disse ting er affald
og vi beder venligst
folk om at smide
dette
i
egen
skraldespand.

Dette må komme i containeren: Glasflasker og rengjorte husholdningsglas.
Dette må IKKE komme i containeren









drikkeglas (hverken hele eller knuste)
vindues-glas
glas fra drivhuse
medicinglas/-flasker
beskidte husholdningsglas
sten
cigaret-skod
keramik









porcelæn
dåser
plasticflasker/glas
lysstofrør
el-pærer
plastik-poser
papkasser

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.
April 2003
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Tak for hjælpen! Med venlig hilsen KFUM Spejderne, Hjortspring gruppe

Svenstrup
Brandværn
KÆMPE

frivillige

Loppemarked

antik + musik + computere + nips ting +
cykler + møbler + mange andre effekter

Hvis du har nogle effekter, som du
mener vi kan bruge til vores
loppemarked, så er du velkommen
til at ringe på tlf. 74 45 62 63

Loppemarkedet afholdes:
Lørdag den 3. maj 2003, kl.
9.00 – 16.00
ved brandstationen i Svenstrup.
Der vil være mulighed for at købe øl, vand og pølser.
*** KOM OG GØR ET GODT KØB ***

Svenstrup frivillige Brandværn
DEN 23/02-03, BLEV DEN ÅRLIGE GENERALFORSAMLING I SVENSTRUP FRIV.
BRANDVÆRN FOR ÅR 2002 AFHOLDT.
Beretning for 2002
Det var med stor glæde, at kaptajn Kenneth
Gram Svendsen kunne byde velkommen til
værnets årlige generalforsamling i de nye og
”opvarmede” lokaler. Siden 1999 har værnet
ved egen håndkraft, tilbygget en ca. 140 m2
April 2003

stor udvidelse af den eksisterende
brandstation. Tilbygningen består af toiletter,
en gang hvor indsatstøjet hænger klar til
brug, samt et teorilokale med køkken.
Byggeriet er endnu ikke helt afsluttet, men vi
håber at der i løbet af indeværende år kan
afholdes en indvielsesfest, så alle byens
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borgere, venner af huset og sponsorer kan
se det færdige resultat.
Året 2002, bød på mange opgaver, rundt
regnet har der været aktivitet ca. hver anden
dag året rundt, hvor værnet på den ene eller
anden måde var repræsenteret. Det er
mange gange at skulle hjemmefra. Så derfor
en stor tak til familien derhjemme, der
accepterer at ”farmand” konstant er på
farten.

lidt mere tilbage. I hans sted blev holdleder
Leif Petersen valgt. En stor tak til Hans
Egon Bendorff for det store arbejde, som
han i årenes løb har udført for værnet. Der
var genvalg til kasserer Jens Jørgen
Johansen og til sekretær Torben Sprenger.

For første gang i mange år var værnet i
indsats nytårsnat, hvor der udbrød en større
brand i en lade i Holm. En af årets andre
store opgaver var en brand i Himmark, hvor
en hestestald gik op i flammer. Heldigvis var
der ikke dyr i stalden, og kun pga. en hurtig
indsats blev stuehuset reddet.
Den varme sommer gav heller ikke
anledning til nogen markbrande, hvilket nok
bl.a. skyldes, at landmændene er blevet
bedre til at rengøre deres materiel, og at folk
er påpasselige i omgang med åben ild.
Udrykningsmæssigt havde vi en lille
tilbagegang i forhold til år 2001.
Sammenlagt
(med
brand
og
redningsbådsudkald) måtte værnet notere
en tilbagegang på 7 udrykninger. Dette må
jo betegnes som positivt.
Følgende var på valg til bestyrelsen:
Vicekaptajn Hans Egon Bendorff, som efter
17 år i bestyrelsen ønskede at trække sig

Bestyrelsen
for
Svenstrup
frivillige
brandværn ser herefter således ud:
Kaptajn:
Kenneth
Gram
Svendsen,
vicekaptajn: Leif Petersen, kassere:
Jens Jørgen Johansen, sekretær:
Torben
Sprenger,
bestyrelsesmedlem: Bent Byllemos
og redskabsmester: Hans Walter
Christiansen. Værnet tæller dags
dato i alt 20 aktive medlemmer.
Arne
Hynding
Paulsen
blev
udnævnt til æresmedlem. Efter 46
år som aktiv brandmand valgte han
at stoppe, til stor ærgrelse for
mange. Ingen tvivl om at han har
været en af de bærende kræfter i
værnet gennem mange år. Så tak
for den store indsats!
Der blev uddelt årstegn til 4
brandmænd:

April 2003
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Bent Byllemos 10 år, Leif Melchior 10 år,
René Christiansen 5år og Henrik Clausen 5
år.
Kaptajnen kunne yderligere berette, at man
er lidt urolig for den nye beredskabslov. Nu
kan man køre med 6 mand til en udrykning!
1 holdleder + 5 brandmænd. Dette vil på et
eller andet tidspunkt koste menneskeliv.
Gudskelov forholder det sig ikke sådan med
de frivillige brandværn i det Sønderjyske. Vi
får ikke penge for at møde op, så problemet
er ikke så stort her; men hvad med de andre
steder? Så derfor en stor opfordring til de
lokale
politikere:
spekuler
ikke
i
nedlæggelse af nogle af de frivillige
brandværn, I kommer kun galt af sted med
det, Danmark skulle helst fortsat være et
trygt sted af bo!
En enkelt borgmester i Alssundområdet har
udtrykt, at der er for mange frivillige
brandværn. Man oprettede kun så mange
fordi man tidligere kun havde hestetrukne
køretøjer, og det derfor tog længere tid at nå
frem til skadestedet. I dag råder vi over
motoriserede køretøjer, så det er hurtigere
at komme frem. » Dermed er der jo ikke
brug for så mange brandværn «.
Til pågældende borgmester vil jeg kun sige:
Prøv at føre din idé ud i livet, så har du med
sikkerhed alle os brandfolk samt borgere på
nakken, for hvor vil du skaffe så billig og
hurtig hjælp til lokalsamfundet?
I løbet af år 2003, etableres den nye
alarmcentral. Alle 112 opkald skal gå til en
ny central i Esbjerg, og videresendes derfra
direkte til os. Derved mister vi den lokale
kontakt til vores eget politi i Sønderborg,
hvilket vi da er kede af, men vi tager
udfordringen op!
Den 3. december 1999 kan alle huske. En
orkan der hærgede Danmark med store
skader til følge.
Vi glemmer ikke den dag- og nat. Vi fik
virkelig travlt. Er vi forberedte på sådanne
situationer fremover? Nej, det er vi ikke
mener kaptajnen. Vi er ikke klar nok til at
løse sådanne specielopgaver fuldt ud, men
April 2003

det vil man i Svenstrup frivillige brandværn
gerne være med til lave om på. Vi vil gerne
være ”spydspids” i oprettelse af en
”Pionértjeneste” i Nordborg Kommune. Den
globale vejrsituation gør, at vi desværre nok
må forberede os på lignede situationer og
opgaver fremover.
Mange af de opgaver som vi kan være med
til at løse, og som vi mener høre under det
kommunale beredskab, er bl.a. at fjerne
store træer fra vejområder, tømning af
kældere for vand m.m. I dag ligger
entreprisen
andre
steder.
Kaptajnen
opfordrede borgmester Jan Prokopek
Jensen
til
at
lade
byrådet
samt
beredskabskommissionen se på sagen.
Måske kunne der endda være penge at
spare i den sidste ende. Vi vil i hvert tilfælde
gerne være med til at sikre en hurtig og
effektiv hjælp til vores medborgere i
Nordborg Kommune.
”Årets brandmand” blev værnets kaptajn
Kenneth Gram Svendsen, som dog valgte at
dele denne erkendtlighed med hele den
aktive gruppe. ”Én for alle – Alle for én” er
vores motto. » Tak for tilliden, uden jer ville
det hele se meget anderledes ud, så derfor
vil jeg dele denne erkendtlighed med jer alle
«, sagde kaptajnen.
To brandmand: depotmester Hans Walter
Christiansen og kaptajn Kenneth Gram
Svendsen havde begge deltaget i samtlige
af årets øvelser. Bestyrelsesmedlem og
sekretær Torben Sprenger, overrakte dem
begge en flaske vin for deres indsats. I
øvrigt, var fremmøde procenten over 75% til
alle årets aktiviteter. Kaptajnen begrunder
det med det store og dybe kammeratskab
der er i værnet. Vi føler alle et ansvar for
hinanden, og er nærmest en familie.
Torben Sprenger, som er værnets sekretær
og webmaster, modtog en erkendtlighed fra
alle de 6 Nordalsiske brandværn, som tak
for et flot stykke arbejde i forbindelse med
oprettelse af en ”Booking-side” til vore nye
reklamefinansierede biler.
Kenneth Gram Svendsen
Brandkaptajn
Svenstrup frivillige brandværn
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B.I.F. – S.U.F. FODBOLD UDENDØRS 2003 - SPILLEPLAN
Årgang
Alle

Hold Træner

Legebold

Oscar Lund
Lars Petersen

Spillested Spilledag/tid

Tlf.

Start

Broballe

Torsdag
16.15 – 17.00

74451136
Er igang

97-98 Poder

Susanne Zimmermann
Karin Jensen
Svenstrup

Onsdag
17.00 – 18.00

74456545
02.04.03

95-96 Microput

John Herbst

Svenstrup

Torsdag
16.30 – 18.00

74456549
03.04.03

93-94 Miniput

Allan Stavski

Svenstrup

Torsdag
16.30 – 18.00

74454082
03.04.03

92-91 Lilleput
(piger)

Jette Wulff

Svenstrup

Onsdag
16.15 – 17.15

74456386
02.04.03

89-90 Drenge

Torben Brock
Bjarne Thørring

Broballe

Torsdag
17.30 – 19.00

74490074
20.03.03

Senior
Damer

Allan Høi
Finn Gregersen

Svenstrup

Man/onsdag
19.00 – 20.30

28300095
24.03.03

Oldboys

Alan Johannesen

Svenstrup

Til alle holdene kan vi stadig bruge et par spillere mere, så kom blot og vær med.
OBS: Drengeholdet starter træningen ved Østerlundskolen.
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os.

April 2003
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Lokalhistorisk forening
GENERALFORSAMLING DEN 10. MARTS 2003
Velkomst ved formand Ingrid Dall.
Ole Rasmussen blev valgt som ordstyrer.
1. Formandens årsberetning. (vedlagt)
2. Regnskab
ved
kasserer
Vagn
Hesselager.
Indestående i bank: 13.500 kr.
Kassebeholdning: 800 kr.
3. Kontingent: Uforandret 30 kr.
4. Valg:
På valg var: Inge Johansen og Ingrid
Dall. Begge blev genvalgt.
2 suppleanter: Valgt blev Sine Møller og
John Svane Christensen.
2 revisorer: Gert Wonsyld og Hans Peter
Johansen.
1 revisorsuppleant: Chresten Møller.
5. Eventuelt:
Peter Møller, Himmark
fortalte to
overleverede historier fra sognet. Den
ene om en Galease, som i 1700-tallet
strandede ved Traneodde, alle kunne
vade i land og overlevede.
Den anden historie var om en klapjagt,
som hertugen i Augustenborg havde
afholdt. Disse historier kan findes i
arkivet på herregården Gl. Estrup, som
P.M. anbefalede at besøge.

Til revisorer valgtes Gert Wonsyld og Hans
Peter Johansen, suppleant blev Chresten
Møller.
I sin beretning fortalte formanden om det
store arbejde der har været lagt i at
istandsætte lokalet, som foreningen har fået
på loftet i Riechs arkæologiske samling.
Af andre aktiviteter har der været en
byvandring, 2 foredragsaftener og udstilling i
forbindelse med majgildet. Der har været ret
god tilslutning til disse arrangementer.
Foruden bestyrelsen arbejder ca. 10
personer i 3 grupper: Billedgruppen –
Landbrug i Stevning – Vi og vore huse.
De to sidstnævnte grupper vil fortsætte med
temaerne i resten af sognet, gerne med
hjælp fra de lokale beboere.
Vi kan mærke, at foreningen er blevet en del
af sognet. Vi har allerede mange
henvendelser
med
spørgsmål
om
forskellige ting og mange har besøgt os i
åbningstiden. Vi er bl.a. blevet bedt om at
være behjælpelige med at skrive 2 lokale
foreningers historie.

Efter generalforsamlingen viste Vagn
Hesselager og Dines Nordtorp noget af
det færdige materiale fra ”Vi og vore
huse”.
Ingrid Dall

Medlemstallet er på 342, hvilket i høj grad
skyldes de medlemmer, der går ud og
sælger medlemskort. Der skal lyde en stor
TAK til dem, samt til alle andre, der i årets
løb har hjulpet os på den ene eller anden
måde.

Resumé fra Generalforsamlingen
Der var mødt 18 til foreningens
generalforsamling på Alsingergården.

Formanden
sluttede med at
takke
bestyrelsen for et godt og engageret
samarbejde.

Bestyrelsen fortsætter uforandret, idet Inge
Johansen og Ingrid Dall blev genvalgt.

Under eventuelt fortalte Peter Møller,
Himmark
to overleverede historier fra
sognet. Den ene om en Galease, som i
1700-tallet strandede ved Traneodde, alle
kunne vade i land og overlevede. Den

Ny suppleanter blev Sine Møller, Stevning
og John Svane Christensen, Stevning.
April 2003
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anden historie var om en klapjagt, som
hertugen i Augustenborg havde afholdt.
Disse historier kan findes i arkivet på
herregården Gl. Estrup, som P.M.
anbefalede at besøge.

Efter kaffen, hvortil der blev serveret
hjemmebagt alsisk brødtorte, viste Vagn
Hesselager og Dines Nordtorp noget af det
færdige materiale fra ”Vi og vore huse”.
Ingrid Dall

Nyt fra kirken
KONFIRMATION 2003
Ved gudstjenesten Palmesøndag kl. 10 vil
der være følgende konfirmander:
Jens Jacob Bendixen
Mads Skov Bladt
Anita Christiansen
Stefan Aasted Davidsen
Gitte Hagesen
Karina Bækmand Holm
Camilo Jensen
Angelika Johannesen
Michael Kjær
Mette Løhndorff
Rasmus Valentin
Anders Petersen
Daniel Petersen
Marlene Frost Petersen
Mirko Petersen
Laura Kampp Thomsen
Sóley Thorsdottir
Michelle Krickau Wind
Jakob Ørebro

Skolevænget 24
Dyndved Gade11
Vestertoften 18
Stevninggade 2B
Skolevænget 8 A
Kløvertoften 18
Ravnsbjergvej 8
Vestermarken 18
Pedersbjergvej3
Nordborgvej 129
Ravnsbjergvej 3
Kløvertoften 10
Ugebjergvej 1
Ramsel 1
Ugebjergevj 13
Stevninggade 28
Stevningnorvej 6
Skoletoften 33
Søndermarken 5

Hjortspringgård for 100 år siden
Vi har møde for pensionister, efterlønnere
og andre interesserede fredag d. 2. maj kl.
14:30 i mødelokalet ved Præstegården.
Preben Krentzen fortælle om livet på
Hjortspringgård i begyndelsen af 1900-tallet
og fremvise et antal fotografier fra livet på
gården taget i 1890-erne, hvor den
daværende ejer som en af de første på
egnen
havde
anskaffet
sig
et
fotografiapparat. Der findes ikke mange
fotografier fra landet, der er så gammelt.
Billederne har ikke været vist offentligt før,
så det kan blive en rigtig spændende
eftermiddag for dem, der er interesseret i
April 2003

den lokale historie. Billederne vil blive vist
på lærred.
Derudover vil der være kaffe og almindeligt
hyggeligt samvær. Kaffe 20 kr.
Tilmelding til Christian Schmidt 7445 8418,
Hans Peter Johansen 7445 6158 eller Jacob
Christensen 7445 6212 senest onsdag d.
30. april.

PLÆNEGRAVSTED.
Kirken har oprettet et område til
"plænegravsteder". Det vil sige: et område
hvor urner sættes ned i en græsplæne, og
der lægges en sten over, som flugter med
jordoverfladen. Der er således ingen
pasning ved gravstedet, ud over at plænen
bliver slået.
Samtidig har vi flyttet "de ukendtes
gravplads" til samme område - nemlig den
indre cirkel i nuværende urnegravplads,
hvor centrum udgøres af er et kors, der om
sommeren er plantet til med blomster.
Området vil fremover hedde "plænegrav", og
de anonyme begravelser vil finde sted helt
tæt ved korset, mens plænegrave med sten
placeres længere ude.
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Prisen på plænegravsted vil være den
samme som for en urnegravplads.

Pilgrimsvandring i Spanien
og Kirkevandring på Als
Lene Norup Nielsen, Stevning, kommer
onsdag d. 23. april kl. 19:30 i Mødelokalet i
Præstegården og fortæller om
sin
pilgrimsvandring i Spanien sidste år.
Hendes vandring fulgte den gamle
pilgrimsrute i Nordspanien, som siden
middelalderen har ledt pilgrimme fra nord og
øst til Santiago di Campostella, - det
vestligste punkt i Europa; og verdens ende
indtil Amerikas opdagelse. Her ender
pilgrimsvejen ved apostelen Jakobs grav dengang som nu.
Aftenen vil samtidig være oplæg til en
kirkevandring - eller lokal pilgrimsvandring,
som mennesker på Als har fundet sammen
om dette år i pinsen. Med udgangspunkt i
Sønderborg vil man vandre ud på Als - fra
kirke til kirke - i pinsedagene og slutte igen i
Sønderborg, hvor biskoppen vil
prædike ved den afsluttende
gudstjeneste
2.
pinsedags
eftermiddag.
Alle er velkomne.

Kirkens istandsættelse
Som tidligere omtalt vil Kirken
fra forsommeren være lukket et
halvt års tid på grund af en
grundig istandsættelse af dens
indre. Der skal opsættes et nyt
og tidssvarende varmeanlæg, et
nyt højtaleranlæg, Kirken skal
kalkes og kirkebænkene skal
males i nye farver. Desuden vil
belysningen blive ændret, således at
lampetterne på væggene sløjfes, og de tre
lysekroner flyttes fra midtergangen til over
bænkene og suppleres med en fjerde, så
der bliver to lysekroner i hver side. Det
skulle gøre belysningen i rummet mere
harmonisk. Endelig vil der blive foretaget
nogle mindre forbedringer ved orglet.
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Arkitekt på projektet er Hans Lund, Rødding,
og håndværkerne er C.C. Schink, Ronnie
Jensen, Claus Witte og Glenn Bernecker.
Kirkerestaureringer er altid usikkert arbejde,
fordi man ikke kan let kan risikere at støde
på uforudsete forhold ved så gamle
bygninger.. Men forventeligt vil arbejdet
kunne afsluttes i løbet af efteråret - og
kirken vil kunne tage si brug i god tid inden
jul.

Kirke i Stevning
Under
kirkens
istandsættelse
vil
gudstjenesterne være forlagt til Stevning
Skole. Vi har fået mulighed for at låne
gymnastiksalen, og regner med at kunne
indrette den til et rart og imødekommende
gudstjenesterum. Måske vil nogen på
forhånd have vanskeligt ved at forbinde
gymnastiksalens ribber og faste redskaber
med et kirkerum, og andre måske finde det
vanskeligt at holde gudstjeneste i et lokale
der bliver brugt til så mange andre
forskellige formål.
Til det er der at sige, at
kirkekrummet som sådan ikke
har nogen særlig hellighed ved
sig, men at de mennesker der
bruger det som kirke bringer
den atmosfære af højtidelighed
med sig, som vi knytter til
rummet. Sagt på en anden
måde, så er det deltagernes
tro, der gør rummet til noget
særligt.
Imidlertid
er
det
kun
søndagsgudstjenesten,
der
bliver flyttet til Stevning.
Begravelser og bisættelser vil
finde sted i en af nabokirkerne. Vi låner med
andre ord en kirke og såvel præst som
organist og kirkesanger følger med. Her vil
bedemanden være behjælpelig omkring valg
af kirke. Bryllupper vil ligeledes kunne finde
sted i en af nabokirkerne. Det aftales bedt
med Peter Ruge.

Når vi har valgt at flytte kirken til Stevning i
denne periode, er den bedste begrundelse,
at symbolsk gerne vil skabe lidt balance i
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sognet. Nu har kirken siden vikingetiden
ligget i det ene af de to bysamfund i sognet.
Et halvt år i det andet kan vel ikke være for
meget. Så med andre ord skriver vi historie!
En anden hensigt med denne flytning er
også at se, hvad der sker, når vi på denne
måde skifter rum. Et nyt rum giver mulighed
for at opdage nye sider ved det at holde
gudstjeneste - og mulighed for at gøre det
på nye måder. Vi vil derfor benytte
lejligheden til at modellere lidt på formen.
Når vi til eksempel ikke har de faste
kirkebænke,
kan
et
gudstjenesterum
jo
indrettes på mange måder.

talt om venskab og svigt. Det har for os
lærere været så fornøjeligt et samvær med
nogle meget veloplagte børn fra 3. klasse, at
vi er ret sikre på at vi vil fortsætte med det til
næste år for den kommende 3. klasse.
MENIGHEDSRÅDET
Thomas Damgaard (formand), Carl Chr.
Schink (Kirkeværge)
Kommende møder: 8. april kl. 19.00
herunder det årlige syn på kirke og
præstegård. 6. maj kl. 19.00 er der
fremlæggelse af budget
2004.
Menighedsrådets møder
er offentlige og afholdes i
Konfirmandstuen
ved
Præstegården.

Udvidet kirkekaffe
Den første gudstjeneste i
Stevning
bliver
en
aftengudstjeneste søndag
d. 11. maj kl. 19:30. Efter
gudstjenesten
er
der
kaffebord for alle, som har
lyst til at være med.

KIRKEGÅRDEN
Graver og kirketjener
Torben Nielsen træffes
på hverdage indtil kl.
14.30 på kirkegården og
på telefon 74 45 63 02.

PÅSKENS
GUDSTJENESTER

Peter Ruge

Skærtorsdag
Når vi holder altergang i
kirken gør vi det som et
minde om Jesu sidste
måltid
med
disciplene
denne samme skærtorsdag
aften. Gudstjenesten kl. 19.30 vil forme sig
som en stilfærdig aftengudstjeneste.
Langfredag
Gudstjenesten langfredag kl. 10 består i et
vekslende forløb af salmer, korsang, musik
og læsning samlet om fortællingen om Jesu
korsfæstelse og død.

Juniorkonfirmanderne
Vi har haft et hold juniorkonfirmander en
gang om ugen mellem vinterferie og påske.
Vi har brugt dagene på at se på kirke og
kirkegård, snakke om Gud og Jesus - og
især beskæftiget os med det der hører
påsken. Her ud fra har vi talt om liv og om
død, om ondskab og medfølelse og vi har
April 2003

DØBTE
Emilie Hindø Pfeffer,
Martin Hindø Pfeffer,
Lasse Tranum Bjørkmann,
Laura Marie Sina Rasmussen
Simon Fischer Reese,
DØDE OG BEGRAVEDE
Detlev Kappel,
Johann Haas,
Karen Margrethe Bonde,
Kathrine Jensen,
Evelyn Poulsen,
Kaj Mikkelsen,
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Elly Nielsen,

Havnbjerg

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
Hjælp – Kat savnes !!!
Perserkat savnes, hvid/grå lang pels, hankat. Forsvundet søndag 16/3 fra
Vestertoften 33 Svenstrup. Har du den, eller set den, så ring…….
Kim & Jette Nissen, Vestertoften 33, Svenstrup Tlf. 7445 6179

Surt opstød fra en som har Hund
Foråret nærmer sig, og med det den dejlige tid, hvor vi skal i haven. Men den
dejlige tid kan næsten blive ødelagt, når man kommer ud til ens
indgang eller grus, og der ligger en stor hundelort der.
Skal vi hundeejere ikke blive enige om, at det vil vi ændre
på.
Bind en plastpose fast i snoren, så har i den altid med og
glemmer den ikke, der er jo ingen der forlanger, at i skal
samle lorten op når i går i en skov, markvej eller lign. Men jeg synes, at vi skal
gøre noget ved problemet.
I skal huske på, at bare der er en af os, der ikke samler op, bliver vi alle beskyldt
for svineriet som også er berettiget.
April 2003
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Hilsen til alle Hundeejere, Jørgen Jessen, Ugebjergvej 25, Svenstrup

Danmarks Kaninavlerforening
Tilbyder nu KANINHOP
hver mandag mellem kl. 18-20
Sted: Egen Mølle

Seletræning

Det er gratis at være med.
Kontakt for yderligere information
Lykke Madsen
Cornelia Wolf

Tlf. 7445 9912
Tlf. 7454 6402

Hvad er Kaninhop ?
Kaninhop er blevet en populær sport i
Danmark og dyrkes af både børn og voksne.
Sporten stammer oprindeligt fra Sverige,
hvor man har hoppet med kaniner igennem
mange år. Herhjemme startede vi så småt
op med Kaninhop i 1993. Kaninerne bliver
trænet til at springe over små forhindringer,
og flere lokalforeninger under Danmarks
Kaninavlerforening afholder fællestræning
og konkurrencer i Kaninhop. En gang om
året afholdes Danmarks Mesterskab i
Kaninhop
og
her
dyster de
dygtigste af
Danmarks
hopkaniner
.

Først skal kaninen lære at gå i sele. Selen
skal bestå af en halsrem og en bugrem
forbundet med et rygstykke.
Snoren
fastgøres bagerst på rygstykket. Kaninen
bør være mindst 10 uger gammel, inden
seletræningen startes. Når kaninen har
vænnet sig til selen og hopper sikkert og
velvant rundt i selen, kan man så småt
begynde at træne den til Kaninhop. Hvis
kaninen ikke er vænnet 100% til selen,
inden man begynder at hoppe med den,
risikerer man, at den ikke vil hoppe.

Rex kaniner til salg
Ungerne er 9 uger gamle
Kontakt Cornelia Wolf
Tlf. 7445 6402

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…

Annonce
:

April 2003
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Aktivitetskalender
…..april 2003
Tidspunkt

Aktivitet

Mødested

Søndag d. 6. april

Kl. 19:30

Gudstjeneste

Svenstrup Kirke

Søndag d. 13. april

Kl. 10:00

Gudstjeneste – med Konfirmation
Palmesøndag

Svenstrup Kirke

Torsdag d. 17. april

Kl. 19:30

Gudstjeneste - Skærtorsdag

Svenstrup Kirke

Fredag d. 18. april

Kl. 10:00

Gudstjeneste - Langfredag

Svenstrup Kirke

Søndag d. 20. april

Kl. 10:00
Gudstjeneste - Påskedag
Svenstrup Kirke
……sidste frist for indlæg til E SvenstruPPe’ maj nummer

Mandag d. 21. april

Kl. 19:30

Gudstjeneste - 2. Påskedag

Onsdag d. 23. april

Kl. 19:30

Fortælling Pilgrimsvandring (Lene Norup)

Søndag d. 27. april

Kl. 09:00

Gudstjeneste (Ole W. Sørensen)

Svenstrup Kirke
Præstegården
Svenstrup Kirke

Onsdag d. 30. april ……udkommer E SvenstruPPe’ maj udgave
Fredag d. 2. maj

Kl. 14:30

Fortælling og foto fra Hjortspringgård

Præstegården

Lørdag d. 3. maj

Kl. 09 – 16

Kæmpe Loppemarked

Søndag d. 4. maj

Kl. 10:00

Gudstjeneste

Søndag d. 11. maj

Kl. 19:30

Aftengudstjeneste – inkl. kaffebord

Stevning skole

Fredag d. 16. maj

Kl. 10:00

Gudstjeneste

Stevning skole

Søndag d. 18. maj

Kl. 10:00

Gudstjeneste

Stevning skole

Mandag d. 19. maj

Kl. 19:00

Forældre – Årsmøde (Skolebestyrelsen)

Guderup skole

Svenstrup Brandstation
Svenstrup Kirke

(......uden ansvar)
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