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.…..forår i Paris, mon det kan
”slå” forår 2003 i Svenstrup ?
Indlevering til næste nr.

...senest den 20. maj. 2003
til....

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

Kløvertoften 19
e.svenstruppe@mail.tele.dk
Kirketoften 4
Vestertoften 18
Trævlerne
d. 27. maj 2003, kl. 19:00

Kommentar

Redaktion
Lasse Andersen
Gert Wonsyld

Troværdighed –
hvad er egentlig ”sandhed” ?
Har du også oplevet at være til et møde eller en
præsentation, hvor der har været diskuteret forskellige
emner og argumenteret for eller imod et bestemt
løsningsforslag, men hvor det bagefter, når man hører
forskellige mødedeltageres opfattelse af hvad der blev sagt
og besluttet, kan være svært at tro, at det var det samme
møde, som du selv deltog i ?
Du har sikkert også været udsat for på forhånd at kende til –
eller måske selv været involveret i en sag som senere er
blevet til en historie i avisen. Da kan det også ofte være
svært helt at genkende den version af historien, som du selv
havde opfattet den.
Betyder det nu, at de ”andre” huskede - eller refererede
forkert ? Eller opfatter vi hver især kun dele af det der bliver
sagt, og er det så kun det vi helst vil høre ? Lytter vi
overhovedet til hvad der bliver sagt, også når det er ”hende eller ham den stride” der kommer med sit indlæg eller sine
argumenter ?
Et indslag i aftenens ”Søndagsmagasin” på DR1 bragte mig
ind på emnet - hvad er egentlig ”sandhed” ? To anerkendte
og seriøse danske humanitære hjælpeorganisationer
diskuterede, om det var på et korrekt grundlag, der for kort
tid siden blev indsamlet ca. 48 mio. kr. i forbindelse med et
stort dansk ”TV show” til afhjælpning af en ”humanitær
katastrofe” i Irak. Sjældent har jeg hørt så forskellig
opfattelse af den ”humanitære” tilstand, vel at mærke i det
samme område.
Og her sidder jeg så – hvem skal jeg nu tro på ?
Mediedækningen både før og under krigen i Irak har været
massiv, og det vil være naivt at tro, at det kun er den ene af
parterne der bevidst misinformerer og bringer historier, der
senere vil vise sig ikke at være sande. ………..Jeg har
efterhånden svært ved at finde ud af, hvad der mon er
”sandheden”, og hvad jeg skal tro på. ……….Og jeg er vist
ikke den eneste.
m.v.h. Kaj Nielsen
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Svenstrup frivillige Brandværn

KÆMPE
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 ***
Maj 2003
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Nyt fra Kirken
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 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.

”Udflugtsgudstjeneste” med
spillemandsmusik
2. pinsedag finder "udflugtsgudstjenesten"
sted på Svenstrup Forsamlingshus kl. 19:30.
Gudstjenesten vil veksle mellem sang,
musik og oplæsning. Sangen vil være
salmer der hører til pinse- og sommertid.
Læsningerne
vil
knytte
sig
til
pinseberetningen fra Bibelen. Og musikken
leveres af spillemandsorkesteret "Swåp".

Russisk
Gudstjenestesang
I efteråret afholdt vi her ved
kirken en weekend med
russisk
gudstjenestesang
på dansk. Det trak deltagere
til fra hele landet og
interessen var så stor, at vi
besluttede at lave en
opfølgning 9.-11. maj 2003.
Kurset finder denne gang sted i Sønderborg
i et samarbejde med Marie-kirken.
Deltagelse koster 300 kr. og inkludere
måltider. Tilmelding til kurset hos Peter
Ruge.
Den afsluttende gudstjeneste finder sted i
Marie-kirken søndag d. 11. maj 2003, kl. 1516, hvor alle er velkomne.
Maj 2003

Orkesterets musikere - to violiner, en
harmonika og en guitar - kommer fra
Sverige og Skotland. De er kendte fra
tidligere deltagelse i Tønder Festivalen og
spiller selvkomponeret spillemandsmusik
inspireret af deres nationale traditioner. Her
vil opgaven ikke være at lave koncert, men
at indpasse musikken i gudstjenestens
øvrige dele.
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Menighedsrådet
Thomas Damgaard (formand), Carl Chr.
Schink (Kirkeværge).

Kirkegården
Graver og kirketjener Torben Nielsen
træffes på hverdage indtil kl. 14:30 på
kirkegården og på telefon 7445 6302.

Kommende møder: 6. maj 2003, kl. 19:00 er
der fremlæggelse af budget 2004.
Menighedsrådets møder er offentlige og
afholdes
i
Konfirmandstuen
ved
Præstegården.

Peter Ruge
DØDE OG BEGRAVEDE
Hans Erik Eskesen,
Peter Brügmann,
Jakob Evald,
Niels Simonsen,

Stevning
Guderup
Guderup
Vestertoften

Lokalhistorisk Forening
Påskeminder.
Når E SvenstruPPe’ udkommer er påsken
forbi for i år. Vi har alle fejret den på vor
egen vis, som sikkert er meget anderledes
end i gamle dage. Men æggene hører stadig
til påsken, også selv om de fleste i dag er af
chokolade eller andet godt.
Jeg har samlet lidt om gamle påskeskikke,
som kan bruges til sammenligning med den
påske vi oplever i dag. Selv om det religiøse
tidligere var mere fremherskende, havde
Maj 2003

man også mange sjove og festlige skikke.
Begge dele kunne sagtens forenes.
Påsken begyndte Palmesøndag, da var der
konfirmation. Skærtorsdag skulle man om
morgenen spise et æble på fastende hjerte
for ikke at få kolden (forkølelse). Til middag
spiste man syv slags kål, ligeledes for
helbredets skyld. Der var også altergang
den dag. Langfredags gudstjeneste var
selvfølgelig med teksten fra korsfæstelsen.
Påskedag
var
offerdag,
og
alle
konfirmander var i kirke. Der kom mange
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æg på bordet den dag og om eftermiddagen
samledes ungdommen for at spille bold.
Ugen fra palmesøndag til påskedag var stille
uge. Der måtte ikke være offentlige
forlystelser. Anden påskedag var det igen
tilladt at slå gækken løs. Der var tit
forlystelser i en eller anden kro. Nogle
steder lavede karlene selv gilde i et af byens
boel (?). Så kom de i flok og følge med et
udstoppet ilderskind på en stang og sang for
at samle æg til deres gilde. En af sangene
lød:

Nu vil vi jer takke for disse påskeæg
Nu vil vi os holde en rigtig glædesfest
Og så vil vi jer ønske at I må bo i fred
Og have god lykke med høns og
kyllinger.
Gid jer kål godt må vokse og alt jert
småfrø med.
Tillige god lykke med gode hummele.
Gud fri jer for trikiner og alt hvad smitsomt
er,
Fra lus og fra lopper og hvad der gives
mer!

Ræven ind ad bondemandens gård
- bondemanden hedder Lasse ”Kan jeg ikke få hans gås,
så napper jeg hans gasse”
I tænker vel nok, min ille æ dø,
Men den ved nok, dæ æ æg i e hø.
Min ille den æ liså suat som pech.
Min kjære morlille, gi mæ et pa’ æg.
Der er flere viser som alle handler om at
ilderen stjæler æg.
Fra Stevning fortælles det, at man brugte et
katteskind, som var udstoppet med hø, her
lød sangen:

Anden påskedags aften blev der holdt gilde
med påskeøl, æggekage, kaffe, puns og
dans.
Ja, tider skifter og sæder mildnes, det
eneste der er tilbage, er vist æggene!
Heldigvis har vi stadig beretningerne, som
nogle var så fremsynede at nedskrive.

Goddag, goddag i stuen her
I alle sammen hilset vær!
Vi ville bede om et par æg,
Vi ville holde os en fest.
Men I jo os undskylde må,
fordi vi rundt med katten gå.
Thi I jo alle grunden ved,
Der findes ej et ukræ mer.

Venlig hilsen, Ingrid Dall
Kilde: Henrik Ussing.

Når husmoderen så havde givet dem nogle
æg, sang de:

Maj 2003
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Lokalhistorisk forening for Svenstrup sogn
Program for 2003.
6. maj:

Historisk aften i Stevning skole
Jørgen Hvid fortæller om Handel og Håndværk omkring
Stevningnor samt ”Handelscenter Dyndved”
Dines og Vagn fortæller og viser dias fra ”Vi og vore huse”
omhandlende Stevningnorvej, Skolevænget og Hjortspringvej.
Kaffe med hjemmebag: 30 kr.

3. juni:

Byvandring i Himmark.

Landbrug i sognet i tidligere tider:
28. august:
Besøg i Jørgen Valentins landbrugsmuseum
11. september:
Landbrug i Stevning ved foreningens landbrugsgruppe.
11. oktober:
Udflugt til Christiansfeld og Grænsemuseet.
November:
Alsingeraften i Alsingergården. (Dato ikke fastlagt)
Nærmere om alle arrangementer i dagspressen og de lokale blade.

Farveladen - udstilling
Stolbroladen holder åben søndag den 11.
maj
2003
i
forbindelse
med
Alsingergårdens majstangsfest.
Farveladen viser en udstilling med Bjørn
Anker Koefoed .
Man kan se olie/akryl malerier, både
landskaber og abstrakte. Derudover kan
man få et kig ind i fotoklubben.
Åbningstid kl.13-17
Anna Weber
Maj 2003
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Svenstrup og Omegns Skytteforening
……….har hermed fornøjelsen at indbyde til

KORPORATIONSSKYDNING
på 50 meter banerne i Svenstrup.
Korporationsskydning kan også skydes af folk, der aldrig har
prøvet at skyde før. Man finder blot 5 personer, der har lyst til
at prøve og tilmelder holdet til undertegnede. Vi har geværer,
som i kan låne, og vi har folk på banerne, som vil vejlede jer i
skydningen.
Skydningen finder sted:
FREDAG den 23. maj 2003 kl. 17:00 - 20:00
LØRDAG den 24. maj 2003 kl. 9:00 - 17:00
Der skydes i følgende klasser:
Klasse A:
Aktive skytter.
Klasse B:
Skytter der ikke er medlem af en skytteforening.(Der må bruges geværstøtte).
Hver korporation består af 5 personer, de 4 bedste resultater tæller til holdkonkurrencen. Der
skydes 3 prøveskud plus 10 gældende. Skydetiden er 15 minutter inkl. prøveskud. Holdet
skyder på samme tid på hver sin bane.
VÅBEN: DDS godkendte våben (Otterup) forefindes på banen. Vi har også links geværer til
dem der skyder med venstre hånd.
Indskud pr. hold 175,00 kr. Betaling: senest 15 minutter før tildelt skydetid.
PRÆMIER:
Bedste skytte på hvert hold.
Bedste A-skytte m/k. Bedste A-hold (præmie til alle
på holdet)
Bedste B-skytte m/k. Bedste B-hold (præmie til alle
på holdet)
REGLER: Deltager en skytte på flere hold, er
resultatet af første skydning gældende til
enkeltmandspræmien (bedste A el. B skytte).
Tilmelding:
Benyt venligst tilmeldingsblanketten på næste side
ved skriftlig tilmelding. Ønske om bestemt skydetid
imødekommes så vidt det er muligt, "den der
kommer først til møllen.........".

”Meld jer hellere til straks.
Ja – det er dig, jeg mener”
Maj 2003
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Svenstrup og Omegns Skytteforening
Tilmelding - Korporationsskydning
SENESTE TILMELDING: TIRSDAG, den 20. MAJ 2003.
Til: Finn Møller, Overhaven 5, 6430 Nordborg
email: fmoeller@mail.tdcadsl.dk
Tlf. 74 45 48 30
Holdets navn:
Skydedag:

__________________________________________________________

_____________

ønsket skydetid:____________________

Fredag den 23. maj kl. 17:00 - 20:00
Lørdag den 24. maj kl. 9:00 - 17:00
Holdlederens navn: __________________________________________________________
Holdlederens Tlf. nr.________________________
TELEFON UNDER STÆVNET 7445 6463
www.kjeld.infoside.dk

Svenstrup Ringriderforening
Ringridning 2003
1. juni 2003 nærmer sig, og dermed også
dagen hvor der atter er ringridning i
Svenstrup. Igen i år vil Nordborg frivillige
Brandværnsorkester være med i optoget.
Der vil være tombola, skydetelt, kaffetelt
(kaffe og lagkage for kun 25 kr.), fiskedam
og forhåbentlig rigtig mange rytter og heste
at kigge på.
Har du en hobby, som du gerne vil vise
andre, eller et eller andet som du vil sælge
på pladsen – er muligheden der.
Henvendelse til Jørgen Jessen, tlf. nr. 7445
6374
Som tidligere er SUF og cykelklubben med til at arrangere dagen. Vi håber at se
mange af jer på pladsen.
Maj 2003
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Vel mødt Dorthe Johansen

Svenstrup Vandværk
Referat fra generalforsamlingen 2003
Der er i år 2002 –2003 afholdt
bestyrelses,
1
revisionsog
vandrådsmøde.

5
1

Efter nøje overvejelser valgte vi at flytte
vores konti til Arbejdernes Landsbank.

I årets løb har vi haft 20 vandure til
kalibrering på Ringe vandværk på Fyn.

På vandværket har vi foretaget en
udskiftning af affugteren. En udgift på
14.000 kroner.

16 af de 20 vandure havde afvigelser på 510 %, og blev derfor kasseret. Vi blev derfor
pålagt at skifte samtlige ure i et parti på 114
stk.
Vi påbegynder udskiftningen
her til foråret.
Vandværket
har
321
andelshavere og bestyrelsen
har
valgt
at
dele
andelshaverne op i tre partier
a ca. 115 stk. så den
lovbestemte afprøvning af
vandurene vil strække sig
over tre år.

Den 17. september 2002 blev der afholdt en
ekstraordinær generalforsamling for at få
vedtaget en afgift forhøjelse fra 400 kroner
til 600 kroner årligt. Da der ikke
var mødt 2/3 af andelshaverne
op, som der skal være for at
vedtage et sådan forslag, blev
der
afholdt
endnu
en
ekstraordinær
generalforsamling
d.
22.
oktober 2002.
På dette møde var simpelt
flertal nok til at vedtage
forslaget.
Der var mødt 12 andelshavere,
og alle stemte for forhøjelsen.

Vandværket afholder udgiften
til afprøvningen og eventuelle
udskiftning af vandurene.

I oktober foretog vi en
udskiftning af hovedledningen
på Voldgade. Vi valgte at ligge
en 75 mm. ledning, da den
skal kunne kobles på Danfoss
vandværk i tilfælde af, at der
sker et uheld eller forurening
på værket.

Bestyrelsen har valgt, at der
skal monteres en anden type
vandure
end
de
eksisterende. I øjeblikket
bruger vi tørløbere, fremover
vil
der
blive
monteret
vådløbere, da de skulle være
mere nøjagtige.
Vandværket har før brugt BG bank og Kredit
banken. Bestyrelsen ønskede at benytte en
bank, der var tættere på lokalområdet og da
det samtidig var nødvendig at optage et lån
på grund af værkets økonomi, søgte
bestyrelsen
tilbud
fra
forskellige
pengeinstitutter.
Maj 2003

Samtlige 15 vandværker i Nordborg
kommune skal kunne ringforbindes i tilfælde
af forurening eller uheld på værkerne.
Klingbjerg er i efteråret blevet kloakeret, i
den forbindelse fik vi koblet endnu en
andelshaver på forsyningsnettet. Det drejer
sig om Tyremosevej 16. Vi fik lagt en
ledning i udgravningen sammen med
kloakledningen.
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Der er i årets løb blevet taget vandprøver på
både ledningsnettet og to af vores boringer.
Vandkvaliteten er OK.

Der var inkl. bestyrelsen kun mødt 14
personer til dette års generalforsamling.
På valg var også vores revisor Børge Meier,
der blev genvalgt.

Der er i årets løb monteret 10 nye
målebrønde, og der er nu 70 andelshavere,
der har en målebrønd sat i skel.
I år 2002 pumpede vandværket 63.395 m3
vand ud til forbrugerne, men fik penge ind
for 57.754 m3. Det giver et spild på 8,9 % i
år mod 10 % sidste år.
Bestyrelsen havde i december udgaven af E
SvenstruPPe’ et indlæg i angående for sent
afleverede aflæsningskort. 20% af vore 321
andelshavere afleverede for sent. Det er
meget utilfredsstillende.
Holger Hansen var på valg. Han ønskede
ikke genvalg. Holger har været med i
vandværkets bestyrelse siden 1985, altså
18 år. Bestyrelsen takkede Holger for disse
år.
Ind i bestyrelsen kom Gert Johansen,
Mølletoften 3.

På bestyrelsens vegne
Flemming Christiansen
NYT FRA Kassereren
VED FOR SEN INDBETALING
Ved for sen indbetaling af vand bliver der
pålagt et gebyr på kr. 100,00 inkl. Moms.
Beløbet skal indbetales sammen med
rykker, da det ellers vil blive overført til
næste afregning.
OVERSKRIDELSE VEDR: FOR SENT
INDBERETNING AF FORBRUG:
Der vil blive opkrævet et beløb på kr. 100,00
ved for sen aflevering eller slet ingen
aflevering af aflæsningskortet.
De seneste år har 20% af andelshaverne
ikke afleveret til tiden. Det tager lang tid at
køre rundt til de forskellige husstande, og
det burde ikke være nødvendigt.

Som noget nyt, fik vi valgt en suppleant til
bestyrelsen. Det blev Jan Rasmussen,
Egebjergvej 7.

m.v.h. Kirsten Kock, Kasser

Svenstrup Ungdomsforening
Referat af generalforsamlingen 26-03-2003, kl. 19.30 i Klubhuset.
Dagsorden
Punkt 1.
dirigent.

Valg af

Karin Melchior blev
valgt til dirigent.
Hun konstaterede at
generalforsamlinge
n
var
rettidigt
indkaldt.

Formandens og udvalgsformændenes
beretning.
Året 2002 har været en positiv udvikling for
SUF.
Teaterafdelingen er ved at få et godt
samarbejde i gang med Ringriderforeningen
ved den årlige ringridning i Svenstrup, og
det ser ud som om det er noget der
forsætter i fremtiden. Der er også andre, der
har givet en hånd med i den anledning.

Punkt 2
Maj 2003
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Fodboldafdelingen
har
indgået
holdsamarbejde
med
BIF
i
ungdomsrækkerne, det er også spændende
at se hvad det udvikler sig til.
Der er blevet nedsat et sponsorudvalg, der
forsøger at få forskellige ting sat i gang, så
vi kan få lidt ekstra til den fælles kasse. Det
kunne så måske åbne muligheder for at få
nogle ønsker opfyldt.

Jeg vil gerne takke alle i bestyrelsen,
samtlige udvalg og udvalgsformænd,
trænerer og ledere for det kæmpe arbejde
de har ydet. Også en tak til alle, der har
hjulpet ved diverse arrangementer.
Jeg håber, at de vil fortsætte nok en sæson.
Tusind tak.

For SUF som helhed har bestyrelsen indført
en pædofilipolitik.

Teater:
Anne Duus fortalte at forestillingen i 2002
var alt udsolgt og arrangementet meget
vellykket med et pænt overskud.

Badminton spilles i Østerlund, det kører som
altid flot og helt af sig selv, takket være Jan
Jørgensen. Hvordan fremtiden former sig er
svær at sige på grund af skolestrukturen i
Nordborg kommune.

Der har været en på instruktørkursus og to
på sminkørkursus. I efteråret startede man
op på forberedelser til den nye forestilling.

Teaterafdelingen gør et stort og flot stykke
arbejde, og det er blevet en stor succes, at
de selv står med arrangementet for det
årlige teaterstykke på forsamlingshuset, og
det er altid godt besøgt.
For fodbolden er det glædeligt at se, at der
igen bliver afholdt udvalgsmøder, og at
kommunikationen er kommet på plads, det
har været til stor gavn for trænere, ledere og
forældre.
Hvad angår julestævnet er det blevet så
stort, at vi booker idrætscentret ind i tre
dage i begge haller i fremtiden. For første
gang var der sponsoreret præmier fra
Nordborgs erhvervsråd, der var gavekort og
kontanter, som var fastlagt for de enkelte
rækker. Julestævneudvalget har gjort et
kæmpe arbejde over tre måneder.
Gymnastikken under Karins ledelse har kørt
godt, som det plejer, og det er med sorg, at
vi må konstatere, at hun ikke agter at
fortsætte.
Økonomien ser godt ud nu, de røde tal er
igen blevet sorte, og ingen af vore aktiviteter
har underskud, så fremtiden ser lovende ud.
Siden sidste generalforsamling har jeg
deltaget i ni bestyrelsesmøder, to møder
med JBU og et Als Sundeved møde.
Maj 2003

Fodbold:
Arne Pedersen havde desværre meldt
afbud, Karin Jensen fortalte derfor lidt om
2002.
Der er blevet afhold sommerstævne med 8
micro hold og 4 miniput pige hold, det var et
godt stævne med et lille overskud. I efteråret
blev der arbejdet på et samarbejde med
BIF.
Julestævnet var godt besøgt 156 tilmeldte
hold, var en succes og gav et pænt
overskud.
Gymnastik:
Sæson 2001/2002 sluttede med opvisning
den 16. marts i Guderup hallen, som vi
syntes blev en god opvisning. Vi havde 6
hold med, og 3 gæstehold som var Aerobic
fra Danfoss, pigehold fra Guderup samt
vores faste motionsherre med Arne Ottosen.
Efter opvisning afholdte vi lederafslutning,
hvor vi snakkede og hyggede os, og alle var
glade, at alt var vel overstået.
Sæson 2002 / 2003 startede i september
med 9 hold. Desværre blev der kun 7 aktive
hold. Ældre gymnastik med Grethe startede
op lidt senere, da vi først skulle have hende
fundet. De Ungdom'lige Mænd stoppede da
vi desværre ikke har nogle ungdommelige
mænd i Svenstrup. Vi har ca. 80-90
gymnaster, og det syntes vi er meget pænt.
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En tak til alle ledere og hjælpeledere for
deres indsats, samt deres interesse for at
bruge deres fritid til kurser hos DGI.
Gymnastikudvalget består af
Formand : Karin Melchior
Udvalg :
Dorte Thy
NinaHanen
Gunver Bladt
Dorith Sprenger
Ulla Steimle.

Da sekretæren har valgt at gå i utide,
valgtes Karin Melchior for 1 år.

Punkt 6. Valg til udvalg:
Fodbold – Henry Meyer er rejst, der
forsøges at finde en ny. De øvrige
medlemmer i udvalget er: Karin Jensen,
Susanne Zimmermann, Flemming Vejlin,
Finn Gregersen.
Gymnastik - Dorte Thy, Dorith Sprenger,
Ulla Steimle, Gunver Bladt, Nina Hansen.

Karin Melchior, Gunver Bladt og Nina
Hansen er på valg.

Punkt 7. Valg til Revision:
Flemming Vejlin blev genvalgt

Til sidst en tak til alle lederne og
hjælpelederne for deres indsat, samt deres
interesse for gymnastikken i SUF. Tak til
udvalget og bestyrelsen for god opbakning
og godt samarbejde.

Punkt 8. Årets pokal
Årets pokal går i år til Karin Jensen fra
fodboldafdelingen, for det store arbejde hun
har lagt i SUF de sidste par år.
Inden for fodbolden er hun med i
fodboldudvalget, hun er træner, hun er
kampfordeler for ungdom, hun er med i
sponsorudvalget, og sidst men ikke mindst
hun er med i Julestævneudvalget.
Og så spiller hun lige med på seniordame
holdet også.

Punkt 3. Regnskabet
Kassereren fremlagde regnskabet.
Regnskabet blev godkendt.
Punkt 4. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
Punkt 5. Valg til bestyrelsen:
 Bibi Andersen genvalgt til næstformand
 Anne
Marie
Duus
genvalgt
til
teaterformand
 Peter Nissen valgt til gymnastikformand
 Inger Marie Lyhne valgt til kasserer

Når man lægger alt dette sammen, kan man
undres over, at hun har tid til at passe
familien også.
Punkt 9. Eventuelt
Intet

Obs! Der er nye navne i bestyrelsen !!

Hvem skal du kontakte, hvis du vil i kontakt med SUF . Læs her!
Bestyrelsen:
Formand:
Næstform.:
Kasserer:
Sekretær:

Maj 2003

Allan Andersen
Bibi Andersen
Inger-Marie Lyhne
Karin Melchior

tlf.
tlf.
tlf.
tlf.

74451762
74451762
74425283
74456474

Afdeling:
Gymnastik:
Teater:
Fodbold:
Badminton:
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Peter Nissen
Anne Marie Duus
Arne Pedersen
Jan Jørgensen

tlf.
tlf.
tlf.
tlf.

73456010
74456090
20848856
74459770
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Email: suf@mail.dk

Svenstrup Forsamlingshus
Det nye sideskud

”Sideskuddet`s” sæsonafslutning

Der var 50 af klubbens 58
medlemmer
tilmeldt
til
sæsonens
første
afslutning, hvor pigerne
skulle
lave
påskedekorationer
og
mændene lave middagen,
som blev spist i fællesskab
om aftenen.
Prøv at forestille jer 25
piger troppe op med
favnen fuld af grene, potter

blomster og påsketing i
skænken på Svenstrup
forsamlingshus, så virker
det noget uoverskueligt,
men Hanne Nansen fra
Guderup,
som
skulle
hjælpe os, fik hurtigt sat os
i gang med at flette reder
af forskellig art, og derefter
kom der rigtig gang i
fremstillingen
af
påskedekorationerne,
i
løbet af et par timer stod
der dekorationer overalt,
den ene flottere end den
anden, der var deltagere
fra 60 til 86 år, alle var i
gang, det er da flot.
Mændene var også i gang i
køkkenet, hvor der var
adgang forbudt for pigerne,
men vi smugkikkede nu
alligevel, den ene gang var
der lige blevet hældt et
glas rødvin, samt knappet
et par øller op, og de stod
og skålede, da vi kiggede,
så de hyggede sig vist
også.

Kl. 18:00 blev der budt
velkommen til mændenes
store 3 retters middag.
Menuen bestod af: Forret:
honningmelon
svøbt
i
letrøget skinke, serveret
med dressing bestående
af, æbler-porrer-cremfrais
m.m. Hovedret: sprængt
svinekam
m.
grillede
kartofler, grønsager og
hjemmelavet
bearnaise
sauce.
dessert:
risalamande
med
kirsebærsovs
og
4
mandler,
med
efterfølgende mandelgave,
(fire store påskeæg.) der
blev sunget, skålet og delt
gaver ud, det var en rigtig
god stemning fra start til
slut (kl. ca. 2) kunne
dørene låses efter en
forrygende sæson, man
må sige alle har levet op til
vores motto:

Venlig hilsen
Edith Buch & Eva Tagesen

Svenstrup Forsamlingshus - Støtteforening
Generalforsamling afholdt den 25. marts 2003.
Børge Meier blev valgt som dirigent.
Bestyrelsens beretning for år 2002.
Maj 2003

År 2002 har været et meget aktivt år for
støtteforeningen. Vi har i årets løb været
bestilt til otte arrangementer, hvor vi har
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stået for opdækning og bespisning. Vi har
også i år afholdt høstfest.
Omkring
vedligeholdelse
af
forsamlingshuset har vi lagt parketgulv i
skænken, malet vægge, loft og træværk, der
er blevet syet gardiner og opsat lamper. Den
lille sal er blevet malet, og gulvtæppet
fjernet. Loftet i den store sal er blevet malet.
Vi har brækket det gamle gasfyr ned, som er
erstattet med et nyt økonomisk bedre
fungerende fyr.
Udendørs er arealerne rengjort og
vedligeholdt løbende gennem året, hækken
ind mod fodboldbanen er trimmet. Den
årlige
arbejdsdag
med
diverse
vedligeholdelses opgaver og rengøring blev
afholdt søndag d.16 juni, igen med stort
fremmøde. Inventar er løbende blevet
vedligeholdt.
Fra Vollerup Kro er der købt inventar og
diverse udsmykning, som støtteforeningen
har sørget for transport og ophængning af.
Som tak for hjælpen, har vi i årets løb
afholdt hyggeaftener for medvirkende når en
aktivitet var tilendebragt.
Støtteforeningens indtægter er på 85.592,37
kr.
udgifterne
er
99.679,42kr.
på
udgiftssiden er der overført et rente og
afdragsfrit lån til forsamlingshuset på
30.000,00 kr. Derved fremkommer der i
regnskabet et underskud på 14.087,05 kr. Vi
har en bank og kassebeholdning på
20.568,20 kr.
Jeg vil hermed takke støtteforeningens
medlemmer
for de mange
frivillige timer i
har brugt for
at Svenstrup
har
et

Maj 2003

forsamlingshus der er indbydende og
brugbart. Jeg vil takke vores leverandører,
forsamlingshusets
bestyrelse
og
bestyrelseskollegaer for et godt samarbejde
i det forløbende år. Jeg vil slutte beretningen
med ønske om en god fremtid for Svenstrup
Forsamlingshus.
På bestyrelsens vegne
Lasse Andersen.

Regnskab
Kassereren
fremlagde
foreningens
regnskab, som viser en omsætning på
85.592,37 kr. Saldo bank på 20.168,20 kr.
og en kassebeholdning på 400,00 kr.
Regnskabet er revideret og godkendt.

Valg til bestyrelsen
På valg var:
Arne Buch,
Susanne Schmidt,
Suppleant:
Hans Henrik Bay,
Revisor:
Else Rasmussen,

genvalgt
genvalgt
genvalgt
genvalgt.

Bestyrelsen for støtteforeningen:
Lasse Andersen
formand
Lorens Brodersen sekretær
Arne Buch
kasserer
Susanne Schmidt
Laurids Pedersen
Suppleanter:
Hans Henrik Bay
Dorthe Thy
Revisorer:
Else Rasmussen
Helmuth Buss.
Generalforsamlingen sluttede med
kaffebord, og hyggeligt samvær.
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Svenstrup Forsamlingshus
Støtteforeningens Aktivitetsplan for 2003
Fra bestyrelsen vil vi gerne takke alle, som
har lavet et stykke arbejde i årets løb, særlig
tak til vores dejlige rengøring, som holder
vores ”allesammens” hus i sådan en skøn
orden. Der skal dog også lyde en tak til
ham, der slår græs engang om ugen. Også
tak for Flaghejsning, sprøjtning rundt om
huset, julepyntning og alle de andre gøremål
som er foretaget – tusind tak.

Som de andre år, vil jeg igen udsende en
arbejdskalender, hvor jeg beder alle på skift
om at holde huset rent udvendigt. Som de
andre år bedes der fejes og fliser og rives
rundt om huset.

Søndag den 15. juni bliver der arbejdsdag.
Alle er velkomne denne dag. Vi starter kl.
08:00 med morgenkaffe, kl. ca. 12:00 spiser
vi lidt igen. Jeg ringer for at checke, hvem
der kommer denne dag.

Husk, at alle kan blive støttemedlemmer, og
alle kan blive fritaget igen, blot giv besked til
Lorens tlf. 74456176

Skulle der være nogen som ikke er nævnt
på arbejdskalenderen, så kommer der
sikkert andet arbejde i løbet af året.

Arbejdsfordeling i året 2003
Uge 14,
Uge 15,
Uge 17,
Uge 19,
Uge 21,
Uge 23,
Uge 25,
Uge 27,
Uge 29,
Uge 31,
Uge 33,
Uge 35,
Uge 37,
Uge 39,
Uge 41,
Uge 43,
Uge 45,
Uge 47,
Uge 49,

Else, Tove og Ejvind har lovet at vaske vinduer m.m.
Lørdag den 12. april
familien Lorens Brodersen
Lørdag den 26. april
familien Jens Herborg
Lørdag den 10. maj
familien Ole Tagesen
Lørdag den 24. maj
familien Christensen( Peter post)
Lørdag den 7. juni
familien Willy Olesen
Lørdag den 21. juni
familien Laurids Pedersen
Lørdag den 5. juli
familien Ole Rasmussen
Lørdag den 19. juli
familien Henrik Schmidt
Lørdag den 2. august
familien Peter Møller Himmark
Lørdag den 16. august
familien Per Jacobsen
Lørdag den 31. august
Carl Chr. Schink
Lørdag den 27. september
Bent Asmussen
Lørdag den 13. september
Bent Rasmussen
Lørdag den 11. oktober
Hans Henrik Bay
Lørdag den 25. oktober
Helmuth Buss
Lørdag den 9. november
Gunnar Poulsen
Lørdag den 23. november
familien Asmus Jacobsen
Lørdag den 6. dec. (Julepynte) Arne Buch

tlf. 74456176
tlf. 74456146
tlf. 74456357
tlf. 74456376
tlf. 74456292
tlf. 74456022
tlf. 74456193
tlf. 74456057
tlf. 74456301
tlf. 74456483
tlf. 74459378
tlf. 74456407
tlf. 74456526
tlf. 74456444
tlf. 74456284
tlf. 74456396
tlf. 74456358
tlf. 74456150

På forhånd tak og god fornøjelse med årets oprydningsdage ……………………Lorens

Maj 2003
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Budbringer
CYKEL KØBES
Billig brugt cykel købes til mit barnebarn, når han
kommer på besøg .Han er snart 7 år, det skal nok
være en str.20 der omkring.
Henvendelse til

Anna Weber,
tlf. 7445 6398

Annonce:
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…

Maj 2003
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Aktivitetskalender
…..maj 2003
Tidspunkt

Aktivitet

Mødested

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

Tirsdag d. 6. maj

Kl. 19:00
Kl. 19:00

Menighedsrådsmøde
Historisk aften – Lokalhistorisk Forening

Præstegården
Stevning skole

Søndag d. 11. maj

Kl. 13 – 17
Kl. 19:30

Maleri- & Fotoudstilling
Aftengudstjeneste – inkl. kaffebord

Stolbroladen
Stevning skole

Fredag d. 16. maj

Kl. 10:00

Gudstjeneste - Bededag

Stevning skole

Søndag d. 18. maj

Kl. 10:00

Gudstjeneste

Stevning skole

Mandag d. 19. maj

Kl. 19:00

Forældre – Årsmøde (Skolebestyrelsen)

Guderup skole

Tirsdag d. 20. maj

…….sidste frist for indlæg til E SvenstruPPe’ juni udgave
…….sidste frist for tilmelding til Korporationsskydning

Søndag d. 25. maj

Kl. 19:30

Onsdag d. 28. maj

……udkommer E SvenstruPPe’ juni nummer

Torsdag d. 29. maj

Kl. 10:00

Gudstjeneste – Kr. Himmelfartsdag

Stevning skole

Søndag d. 1. juni

Kl. 10:00
Kl. ?

Gudstjeneste
Ringridning i Svenstrup

Stevning skole
Festpladsen

Tirsdag d. 3. juni

Kl. 18:00

Byvandring i Himmark – Lokalhistorie

Søndag d. 8. juni

Kl. 10:00

Gudstjeneste

Mandag d. 9. juni

Kl. 19:30

Koncertgudstjeneste

Søndag d. 15. juni

Kl. 10:00

Gudstjeneste

Svenstrup Brandstation
Svenstrup Kirke

Gudstjeneste (Jens Lyster)

Stevning skole

Himmark
Stevning skole

Svenstrup Forsamlingshus
Stevning skole
(......uden ansvar)

Maj 2003
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