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Costa del Svenstrup
… .sommeren 2003 ?
Indlevering til næste nr.

...senest den 20. sept. 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
Skytteforeningen
d. 30. sept. 2003, kl. 19:00

Redaktion

Kommentar

Lasse Andersen
Gert Wonsyld

74 45 62 73
74 45 63 00

Kontaktudvalg

Vintersæson ?
Det skurer lidt i ørene, nu hvor vi stadigvæk har et utroligt flot
sommervejr med masser af varme og høj solskin, og det
stadigvæk er muligt med mange gode sommeraftener på
terrassen.
Men ikke desto mindre er dette nummer af E SvenstruPPe’
fyldt med flere gode aktivitetstilbud, som de fleste af os jo
nok forbinder med efterårsrusk og vinterkulde.
Der er tilbud til alle, uanset om det er fysik aktivitet som
gymnastik, fodbold eller folkedans du søger, eller du mere er
til ”psykiske - og sociale aktiviteter”som de f.eks. tilbydes af
Kirken i form af studiekredse eller meditation. … … ..Ja og i
samme kategori (… … .her tror jeg mest vi taler om det
sociale) skal vi naturligvis ikke glemme at ”Edith og Eva”er
på banen igen. … … Nå - ved du ikke hvem det er ? Så er du
gået glip af noget ! Men du kan nå at komme på
omgangshøjde, hvis du slår op på side 15 og læser deres
enestående tilbud … … … … … … … .Hov det lyder næsten
som en reklame fra ”BIVA”, det var nu ikke meningen.
Valget er dit – så gør brug af det, og glæd dig over at der er
initiativrige medborgere, der samler bolden op og giver dig
mulighederne. God fornøjelse !
m.v.h. Kaj Nielsen
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Mon ”Børge barber”nu har
startet en Børnehave ?
Får han mon stadigvæk tid
til at klippe os ?
Så store spørgsmål kan du
kun få svar på ved at slå
op på side 18 her i bladet.

Svenstrup Hjemmeside
www.svenstrup-als.dk
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Svenstrup Ungdomsforening

2003/ 2004

Den nye gymnastiksæson er på trapperne, og igen i år kan
gymnastikforeningen tilbyde mange forskellige hold.
Så trænger børnene til at få brændt noget energi af, og du
til at få rørt dig, så mød op til gymnastik i Svenstrup Gymnastikforening.
Hold
Forældre/barn (1-3 år)
Spillopperne ( 3 – 6 år)
Krudtuglerne (0 kl. – 3 kl.)
Mix – spring ( 4 kl. – 8 kl.)
De ungdommelige damer
Underholdningsholdet
(5 kl. – 8 kl.)
Aerobic

Tid
Onsdag 16.30 - 17.30
Torsdag 17.00 - 18.00
Tirsdag 17.00 - 18-00
Torsdag 18.00 - 19.00
Mandag 19.30 - 21.00
Tirsdag 18.00 - 19.30

Instruktør
Dorthe og Lis
Gitte/ Camilla/ Mette
Lea/ Maja/ Dorith
Per / Sanne
Hanne
Helena

Pris
190 kr.
190 kr.
190 kr.
190 kr.
200 kr.
190 kr.

Torsdag 19.30 - 21.00

Anne Mette

250 kr.

Gymnastikholdene starter op i uge 37. (Ungdommelige damer uge 38/ aerobic uge 39)
Alle hold bortset fra ”De ungdommelige damer” er inklusiv dragtleje til opvisningen.
Gymnastiktræningen foregår i gymnastiksalen på Nørreskovskolen i Svenstrup. Tilmelding
sker når du møder op. Har du spørgsmål så ring til Peter Nissen på tlf. nr. 24 80 17 66

Vel mødt til en ny og spændstig gymnastiksæson
Med venlig Hilsen Gymnastik Udvalget
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Svenstrup Ungdomsforening
Svenstrup ungdomsforenings
hjemmekampe i september
Mandag d. 01-09 kl. 17.30 lilleput piger
Torsdag d. 04-09 kl. 18.30 oldboys
Mandag d. 08-09 kl. 17.30 lilleput piger
Mandag d. 15-09 kl. 18.30 dame senior
Tirsdag d. 16-09 kl. 17.30 mikroput
Torsdag d. 18-09 kl. 17.30 miniput
Torsdag d. 18-09 kl. 18.15 oldboys
Med venlig hilsen Karin Frost Jensen
BIF & SUF samarbejde
I Fodbolden har vi haft en jævn tilgang af
nye medlemmer hen over sommeren, dette
har betydet at vi i forbindelse med
samarbejdet med SUF, allerede til
indendørs sæsonen kan stille 2 - 3 hold i
rækkerne Drenge.
Det betyder også at vi med lidt
”håndarbejde” kan stille hold i Broballe fra
næste forår i rækkerne lilleput - drenge og
junior. Vi mangler dog spillere i årgangene
Hvem har med fodbolden at gøre.
Karen Clausen
74453998
Bjarne Thørring
74452509
Karin Jensen
Torben Brock
Svend Schøber

74456545
74490074
74454840

At det er positivt at medlemstallet i
fodbolden er stigende er der ingen tvivl om,
men vi (Torben & Bjarne) begynder at kunne
mærke savnet af ekstra hænder til at træne
m.m. Så vi hører MEGET gerne fra
eventuelle der vil give en hånd med.”

BIF
BIF

Formand
Koordinator SUF/BIF samarbejdsudvalget &
assistenttræner drenge - klubhus.
SUF Kampfordeler - Dommere - Postadresse
BIF Træner Drenge - Boldrum
BIF Banetilsyn

Specielt vedr. Broballe !
I forbindelse med landskampen Danmark –
Norge havde drengeholdet arrangeret en
familiedag ved klubhuset.

September 2003

92 - 93, fra næste forår og vil derfor gerne
allerede nu have tilbagemeldinger fra
forældre, der har drengespillere i disse to
årgange så vi kan begynde at disponere til
de forskellige hold. Henvendelse kan ske til
Bjarne Thørring på 74452509.

Vi startede kl. 15.30 og ca. 35 spiller,
forældre og søskende mødte op. Der blev
lavet 3 hold med godt blandet fordeling af
spillere, søskende og forældre på hvert hold
og herefter spillede vi fodbold. Alle hold mod
alle.
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Da den sidste kamp var ved at være færdig
havde et par mødre tændt op i grillen. De
næste par timer, mens vi varmede op til
landskamp, spiste vi pølser, drak sodavand
og hyggede os.

sommeraften faldt på kunne vi juble efter 4
minutter da Jesper Grønkjær bragte os i
front.
Vi sluttede ca. kl. 21.30 efter at forældre og
børn havde haft nogle gode timer sammen.

Vi havde sørget for at der var fjernsyn både i
klubhuset og ude under halvtaget, og mens

Med venlig hilsen Bjarne Thørring

Sommer fodbold i Svenstrup
I uge 30 havde vi 3 dage med sommer
fodbold. Et tilbud til alle spiller i SUF/BIF .
Der var mødt ca. 22 børn op og solen
skinnede fra en skyfri himmel.
Nordals boldklub havde været så venlig at
låne os deres fodbold trailer, hvori der er
oppustelig
fodbold
bane,
fartmåler,
unihockey, fodbasket og al mulig andet godt
!! Der var mange rigtige sjove, gode ting og
forhåbentlig lærerig ting.

Vi havde nogle rigtige gode dage sammen
med børnene. Den sidste dag sluttede vi af
med at tænde grillen, forældre, søskende og
bedsteforældre kom og havde et par
hyggelige timer sammen os.
Vi vil gerne sige tak for dette års sommer
fodbold og håber at kunne gentage dette til
næste år.

Med venlig hilsen Allan Stavski, John Herbst, Susanne Zimmermann
og Karin Frost Jensen
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E’Svenstruplaug
En strålende Sankt Hans
Selv om det efterhånden synes længe
siden, så bliver årets Sankt Hans aften ved
Himmark Strand ikke en af dem man sådan
glemmer lige med det samme.

Skyerne kom stadig nærmere. Nogen
mærkede allerede de først dryp. Og snart
var det ikke bare dryp, for et veritabelt
skybrud tog igen fat.

Egentlig kan man sige at aftenen, i lighed
med den snart overståede sommer, var
ganske strålende. Men hvor sommeren var
overmåde varm og solrig, var der desværre
blot tale om at Sankt Hans aften blev
præget af et helt overvældende strålende
regnvejr. Det er sjældent at vi oplever så
megen regn på så kort tid.

Men ingen af de fremmødte lod sig gå på af
den grund. I silende regn holdt Poul Larsen
båltalen, hvor han førte os gennem hele
baggrunden for, at vi fejrer Skt. Hans.

Det helt særegne ved dette års Sankt Hans
var yderligere at regnen kom med så
overvældende styrke hele to gange i løbet af
så kort tid.

En meget våd, men alligevel hyggelig Skt.
Hans var ovre.

Skal vi være helt ærlige så var vi parat til at
aflyse det hele, da vi lige da vi skulle i gang
med forberedelserne måtte sidde en halv
time i vores biler, mens regnen væltede ned.
Men regnen hørte op, solen kom frem, og vi
blev egentlig meget fortrøstningsfulde.
Vejret tegnede alligevel efterhånden rimeligt
godt. Nu var det heldigvis kun ovre over Fyn
vi kunne se, at regnen væltede ned.
Og så. Så begyndte folk lidt efter lidt at
dukke op.
Da vi nåede båltændingstid havde 30-40
mennesker samlet sig og hyggede med
snak, pølser, øl eller sodavand.
Men
spændingen
steg.
Ville
det
overhovedet lykkes at få bålet tændt. Og
ville der mon komme mere regn. Truende
skyer kom stadig nærmere.

Endelig afsluttedes med midsommervisen,
hvorefter alle ganske naturligt hastede hjem
til tørt tøj og lidt varme.

Når jeg nu her i solvarmen sidder og tænker
tilbage på aftenen, synes jeg at det er helt
utroligt, at der var så mange, der trods
vejrliget, alligevel fandt med på stranden.
Men det mest utrolige er nok alligevel at alle
holdt ud.
Med sådan en entusiasme føler man nemt
at det er besværet værd.
Men samtidigt må det også huskes at det
kun er muligt, fordi man altid møder velvilje,
når man beder nogen give en hånd med.
Tak til Arne og Ejvind der sørgede for at der
var samlet et bål.
Men en særlig tak til Bent Rasmussen, uden
hvis stædige indsats der ikke var blevet
noget bål, og til Poul Larsen, der uden at
lade sig kyse af vejret, holdt en fin båltale.
Vi ses igen til næste år.
E’Svenstruplaug.

Men ved Bent Rasmussens ihærdige
indsats kom der efterhånden ordentligt blus
på bålet.
September 2003
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Nørreskovskolen
Goddag til Nørreskovskolen
Den 4. august startede Nørreskovskolen,
den nye sammenlagte skole i den sydlige
del af kommunen. Ja. Det er mærkeligt, at
der ikke længere er en Guderup skole og en
Hjortspringskole, men det er altså et resultat
af
byrådets
beslutning
om
skolesammenlægningen. Der går sikkert
lang tid, inden vi vender os til det nye navn.
Det var heller ikke alle, der havde lært at
sige Hjortspringskolen, selvom den nåede at
eksistere i 13 år.

De nye børnehaveklasser
De nye børnehaveklasser er kommet godt i
gang. Børnehaveklassen i Svenstrup er på
27 børn, så der er nok at se til for Susanne.
De 2 klasser i Guderup er på hver 25 børn,
så her er der også nok at se til for Lisa og
Maja. Vi har ansat Vivi Hansen i 20 timer om
ugen som støtte i de 3 klasser , og jeg tror,
at de timer er godt givet ud.

7. klasserne på
”Ryste-sammen” ture
Alle tre 7. klasser har her i de første uger
været på ”Ryste-sammen”tur.
Som noget helt nyt kommer Svenstrup
eleverne til Guderup efter 6. klasse, og der
bliver dannet helt nye 7. kasser efter samme
principper, som der blev dannet 8. klasser
førhen. Alle 3 klasser har været af sted med
1 overnatning i en spejderhytte i nærheden
af Tandslet, og efter reaktionerne har det
været nogle meget vellykkede ture, hvor
eleverne har lært hinanden at kende, så der
er grundlag for et godt klassesammenhold i
de næste 3 år.

Mange nye elever
Hen over sommeren er der kommet mange
nye elever til Nørreskovskolen. Først i juni
var vi 575 elever på den samlede skole, og
her midt i august er tallet kommet op på 599
elever. Det er noget af en stigning, og det
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betyder
selvfølgelig
klassekvotient.

en

højere

På den store skole
4. og 5. klasse fra Svenstrup drager hver
torsdag til skolen i Guderup. Her får de
deres undervisning i de praktisk/musiske
fag: Billedkunst, sløjd, hjemkundskab og
håndarbejde. På den måde lærer de også
skolen i Guderup at kende, og ser de
kammerater, som de engang skal gå i
klasse med, når de skal i 7. klasse.
Desværre er det ikke ret meget de er
sammen med Guderup eleverne, idet
timerne ligger forskudt og frikvartererne ikke
helt ligger på samme tid. Det håber vi på at
få rettet op til næste år.

Goddag til en ny medarbejder
På Guderup afdelingen sagde vi den 1.
skoledag velkommen til en ny medarbejder.
Det er Lilian Lykke Nielsen, som netop er
blevet færdig med sin læreruddannelse fra
Haderslev Seminarium. Lilian er blevet
klasselærer for en 7. klasse, og desuden
underviser hun bl.a. i fysik. Det er dejligt, at
vi kan tiltrække nyuddannede lærere, som
bestemt kan tilføre lærerkollegiet et friskt
pust.

Farvel til en trofast medarbejder
Fredag den 15. august tog vi afsked med
Ulla
Gurevitsch,
som
har
været
børnehaveklasseleder i Guderup i 29 år,
men som nu har valgt at stoppe for at gå på
efterløn. Det var en bevæget afsked med en
medarbejder, som igennem alle disse år har
taget imod ca. 750 nye elever til skolen. I
spisepausen troppede der over 100 elever
fra 0. til 6. klasse op på lærerværelset for at
tage afsked med Ulla. De sang ”ram-sa-sa”
sangen, som Ulla har lært alle sine
børnehaveklasser. Fra skolen skal der lyde
en stor tak til Ulla for hendes store indsats
og held og lykke i fremtiden.
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Hjortspring Børnehus
Personale nyt
Kristina Bonde fra Åbenrå Seminarium er i
praktik og skal være her indtil februar.
Susanne Iversen, der har haft orlov siden
februar 2002, vender tilbage til september
igen ,

lægger dejen i en gryde med låg på og så
ned på stenene eller kalkunkød som bliver
pakket ind i spidskålblade og våde aviser.
Ovenpå det helle smides der jord og det får
lov til at passe sig selv i nogle timer. Det var
bare lækkert.
Vi legede også røver og soldater, snittede
blyanter og lavede bue og pil.

Børn
Vi har her til august fået 10 nye børn i huset
. De er alle faldet godt til.

Aktiviteter
Hele
personalegruppen
har
holdt
pædagogisk dag nede i skoven i lørdags,
hvor vi havde en naturvejleder til at
undervise os i forskellige ting fra naturen. Vi
lavede bl.a. grubebrænding, hvor man
graver et hul ned i jorden, lægger nogle sten
i og tænder bål. Når stenene er opvarmet
tager man alle gløder ud og lægger noget
mad ned i. Det kan være et brød, hvor man

Elefanterne har holdt bedsteforældredag og
skolegruppen holder på mandag. De er i fuld
gang med at forberede lidt underholdning og
at bage kager .
På fredag den 29 august holder vi
sommerfest for børn og forældre – hvor vi
skal danse folkedans og lave grillmad – så
vi håber på godt vejr !

Venlig hilsen Bente

Nyt fra Kirken
Johannesevangeliet
Der afholdes et kursus i
forståelse af Johannesevangeliet ved sognepræst
Lene Højholt 3-5 oktober.

Høstgudstjeneste
kirken i Svenstrup

i

Vi holder høstgudstjeneste
søndag d. 12. oktober kl. 14.
Ved denne gudstjeneste vil vi
også tage den "nye" kirke i
Svenstrup
i
brug
igen.
Håndværkerne regner ikke
med at være helt færdige i alle detaljer, men
færdige nok til at vi kan flytte ind.
Den egentlige fejring af den nye kirke skyder
vi derfor ud til 1. søndag i advent.
September 2003

Vi holder høstgudstjeneste, som det har
været skik i mange generationer – i år altså
søndag d. 12. oktober kl. 14. Vi holder
denne særlige gudstjeneste for at minde os
selv om, hvad der er høstens – og alt det
levendes kilde – så vi ikke går rundt og tror,
at det er os selv, der gror kornet på
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markerne og laver æblerne på træerne.
Sagt på en anden måde er meningen med
høstgudstjenesten at få os til at undres over,
at vi rent fysisk som kød og blod er en del af
jordkloden, som kan gå omkring på to ben
og tænke og tale. Det er da et forunderligt
mysterium - ik'?

Vinterens konfirmander vil medvirke på
forskellig måde. Som indledning til
gudstjenesten vil der være en lille
procession, hvor deltagerne vil bære noget
af året høst til alteret. Alle der har lyst er
velkomne til at tage del i denne måde at
udtrykke glæde over en god høst: det kan
være børn - det kan være voksne. Vi har
haft denne lille procession i flere år nu, og
det er en smuk og højtidelig måde at indlede
høstgudstjenesten på.
Efter gudstjenesten er der udvidet kirkekaffe
i kirke og våbenhus..

det bliver naturligt muligt, må afgive en af
sine fem præster til Trekantsområdet, fordi
folketallet dér stiger, mens det her på
Nordals er faldende. Diskussionen herom er
flere år gammel, og de fleste har i tidens løb
peget på nedlæggelse af den præstestilling,
som de to store sogne deler - Havnbjerg og
Nordborg har nemlig hver halvanden præst og så lade præster fra de to små sogne:
Oksbøl og Svenstrup assistere. Det er
muligt, at det ender således. I sidste ende
ligger afgørelsen i Haderslev Stift.
Menighedsrådet i Svenstrup Sogn har
imidlertid sammen med Menighedsrådet i
Egen Sogn foreslået, at de to sogne - ikke
slåes sammen - men fremover indstiller sig
på at arbejde tættere sammen på udvalgte
områder. Baggrunden er, at Nordborg
Kommunes Syddistrikt falder sammen med
de to sogne. Både de fælles skoler - samlet i
Nørreskovskolen - og ældreplejen svarer til
Syddistriktet. Derfor kan det være en fordel
at få et sognesamarbejde indenfor samme
område.
Samarbejdet
om
konfirmandundervisningen, som er starte op
her i efteråret, er ét eksempel på hvordan vi
med fordel kan lægge kræfterne sammen.
Gudstjenesterne på Plejehjemmet i Guderup
har været fælles i mange år, og vi vil i
fremtiden kunne udbygge forbindelsen
efterhånden, som det bliver nødvendigt eller
formålstjenligt.
"Kirkelukninger kommer ikke på tale",
udtaler Provsten fra Sottrup i samme artikel,
"så længe folk går i kirke."

Kirkens istandsættelse
Kirkens istandsættelse skrider planmæssigt
frem. Murerne har kalket indvendigt.
Malerne er i gang med de nye farver på
kirkebænkene. Elektrikerne har taget fat på
at sætte de nye radiatorer op, og de nye
lamper og lysekroner kommer op i
september. Så vi regner med at kunne tage
kirken i brug med høstgudstjenesten 12.
oktober. Man er velkommen til at kigge
indenfor i kirken - og følge med i hvordan
det sidste arbejde skrider frem.

Sogne og præster på Nordals

MENNESKET - DET GODE - OG
DET ONDE.
Hvad er godt? Hvor kommer det onde fra?
Og hvordan passer mennesket ind i, at både
det gode og det onde findes i verden? Har
alle mennesker, uanset religiøs eller kulturel
baggrund, en detektor, så vi ved, hvad der
er godt og hvad der er ondt? Og hvis ikke,
hvordan sikrer vi, at alle får sådan en, så vi
får fredelig sameksistens mellem alle
mennesker?

Disse store spørgsmål trænger sig på for
I Jyske-Vestkysten fortalte Biskop Arendt i
mange af os, både på det personlige plan i
begyndelsen af august, at Nordals så snart
September 2003
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dagligdagen, og i ønsket om, at vi kan få en
verden med fred og muligheder for alle folk.
Etik er læren om godt og ondt. Med
udgangspunkt i Jan Lindhardts bog "Ned fra
soklen - om etikkens forsvinden og mulige
genkomst" (pris 179 kr.), vil vi over 4
studiekredsmøder åbne en samtale og
måske finde nogen svar. Og finder vi ikke
her
nogen
svar
i
bogen,
er
studiekredsformens styrke, at så kan
deltagerne finde nogen selv!!!!
Vi forestiller os, at hvert møde former sig
med indledning/oplæg, diskussion i mindre
grupper (4-5 personer) og opsamling i
plenum.

Fordybelse og meditation.
Med kristendom som fælles horisont
beskæftiger vi os i en gruppe med
forskellige former for fordybelse og
meditation. Gruppen er åben for alle
interesserede, og mødes onsdag aften hver
anden uge kl. 19-22 i Mødelokalet ved
Præstegården.

Kirkens hjemmeside
Kirken har en hjemmeside, som bringer
gudstjenestetider, giver telefonnumre og
adresser, og orienterer om arrangementer.
Den findes enten ved at søge på "Svenstrup
Kirke" eller ved at bruge portalen
www.folkekirken.dk.
MENIGHEDSRÅDET
Thomas Damgaard (formand), Carl Chr.
Schink (Kirkeværge)
Kommende møder: 9. september kl. 19.00.
Menighedsrådets møder er offentlige og
afholdes
i
Konfirmandstuen
ved
Præstegården.
KIRKEGÅRDEN
Graver og kirketjener Torben Nielsen
træffes på hverdage indtil kl. 14.30 på
kirkegården og på telefon 74 45 63 02.
Peter Ruge

Man anskaffer selv bogen, deltagelse er i
øvrigt gratis, og alle er selvsagt velkomne.
Datoer: 30. sept., 21. okt., 4. nov., 25. nov.
kl. 19-22 i Mødelokalet ved Præstegården i
Svenstrup.
Initiativ og arrangement: Frank B. Jakobsen,
Svenstrup og sognepræst Peter Ruge,
Svenstrup.
Tilmelding: Frank Jakobsen. Sandvej 30 tlf.
74456568 senest 7. september.
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DØBTE
Casper Unger Madsen,

Stevning

VIEDE
Ulla Steimle Petersen og Bjarne Schmidt,
Svenstrup
Joanna El Mahmoudi og Slawomir Palyska,
Torup
DØDE OG BEGRAVEDE
Randi Reseke,
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Spejderne
Sommerlejr
Årets sommerlejr var en vikingelejr i
Hjartbro, hvor hele Hjortspring-gruppen
deltog. De store spejdere boede på en lejr
for sig og 20 ulve og 7 bævere boede
sammen. I kan tro vi fyldte godt i
bæver/ulve-lejren og havde absolut det
største rafte-spisebord.
Vi var heldige også at have nogle forældre
til hjælp – ikke mindst til madlavning over
bål. Tak for jeres opbakning.
Og så oplevede vi ellers vikingetiden –
lavede dragter, skjolde og sværd, var på
vikingemarked, hvor man kunne lave
træperler over bål, spille vikingespil i
turnering, kaste til dåser, flette reb, få vasket
tæer og hår i VARMT vand, spille
vikingefodbold og meget andet.
Trods uvejr med storm og meget regn
mandag aften nød vi alle de 4 dage – ja,
nogen ville gerne være blevet et par dage
ekstra (de store var der hele ugen).

løn, som går til hjælp for gadebørn i Malawi i
Afrika. Vi håber, I vil tage godt imod ulvene
for at støtte dette formål.

Ledersituationen
Da Hanne Christensen har været nødt til at
stoppe som bæverleder pga arbejde, har
ulvene udlånt Karin Stavski til bæverne,
hvor hun så er sammen med Connie
Willadsen og Peter Ketelsen.
Vi håber at finde en ny bæverleder hurtigst
muligt.

Nyt spejderår
Nu er vi startet på et nyt spejderår med
fælles opstart for hele gruppen med
oprykning fra bæver til ulv og fra ulv til
spejder, og vi havde også besøg af 9 nye
interesserede bævere og en enkelt ulv. Vi
håber også, der har været mange
interesserede nye bævere, ulve, spejdere
og ledere til den store Groggl-jagt, når I
læser dette.

Går du med lyst til at hjælpe os, eller kender
du én, der kunne have lyst, så kontakt os
gerne.

En af ulvenes aktiviteter i det nye spejderår
bliver et legemærke, når de har gennemført
rafte-bowling, gamle lege, tovlege og meget
andet sjovt. Og vi skal udforske naturen ved
Sandvig i skov og på strand – og måske
sejle i kano.

Vi har nemlig mange aktive spejderbørn og
flere undervejs, og jo flere ledere jo bedre
oplevelser kan vi give dem. Vi kræver ingen
spejdererfaring, men vil give nye ledere god
opbakning og kurser, så hold jer ikke
tilbage.

Hos ulvene er vi fortsat Berit og Carsten
Davidsen og Mona Boysen og hos
spejderne Carsten Davidsen, John Petersen
og Karl-Arne Jeppesen.

Spejderhjælp
I uge 39 fra 20.-28. september 2003 er der
igen spejderhjælpsuge. Ulvene vil igen
udbyde deres arbejdskraft for en beskeden
September 2003
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Mona Boysen - ulveleder
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Lokalhistorisk Forening
EFTERÅRSPROGRAM
TORSDAG d. 28. AUGUST KL. 19:00

Besøger vi HJORTSPRING LANDBRUGSMUSEUM hos Jørgen Valentin, Hulen 2,
Nordborgvej. Foruden den imponerende samling af landbrugsredskaber og –
maskiner, er der en specialudstilling af genstande fra hele sognet. Det er mange
spændende ting, som gennem tiderne er samlet på Hjortspringskolen. Kom og se, om
du kan genkende noget af det!
Vi slutter i Alsingergården med forevisning af en videofilm om landbrug i gamle dage.
Øl og vand kan købes.

MANDAG d. 1. September kl. 20:00 fra Hardeshøj.
”I kølvandet på e dampe” (alt udsolgt).

TORSDAG d. 11. September kl. 19:00 i Stevning skole

”Landbrug i Stevning omkring 1950”. Resultatet af en gruppes arbejde med at
registrere gårdene, deres ejerforhold og markernes placering.

TIRSDAG d. 11. November kl. 19:00 i Alsingergården.

På 85-års dagen for våbenstilstanden 1918, vil vi forsøge at genoplive stemningen og
hvilke konsekvenser 1. verdenskrig fik for vort sogn. Nærmere herom i ”E’
SvenstruPPe”, ”Rundt om Stevning” og aviserne.

Venlig hilsen, bestyrelsen

Svenstrup – Stevning Spareforening
Opkræver søges

Har du lyst til at komme en
tur rundt hver 14. dag ? For
flere oplysninger kan du
kontakte mig.
Jørgen Hansen, tlf. 7445
6413

Opkræver M/K søges til
Svenstrup
–
Stevning
Spareforening
(Julens
Glæde)
i
Stevning
området fra nytår sæson
2004.
September 2003
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Voksenholdene starter op i September.
Hvad enten du kommer selv eller med din partner,
er du garanteret masser af motion og sjovt samvær.
Voksne
Alsingergården… … .tirsdag
Sæsonpris: 400 kr.

start: 2/9 kl.19.30 - 21.30

Ældre, Eftermiddagsholdet
Langesøgården… … .onsdag
Sæsonpris: 230 kr.

start: 3/9 kl.14.15 – 16

Børn, hold 1: Børnehave – 2kl.
Alsingergården… … torsdag
start: 28/8 kl.17 – 17.50
Sæsonpris: 125 kr.
Børn, hold 2: 2kl. – 9kl.
Alsingergården… … .torsdag
Sæsonpris: 125 kr.

start: 28/8 kl.18 – 18.50

NYT – NYT – NYT – NYT – NYT – NYT – NYT
Familiehold:
Barn og Voksen sammen (Bedsteforældre m.fl. Er også velkomne)
Alsingergården… … … .Hver anden søndag.
start: 14/9 kl. 15 - 16.30
Sæsonpris: 1 voksen og 1 barn: 200kr.
Derudover pr. voksen 100kr. og pr. barn 50kr.
Yderligere information kan fås ved henvendelse til:
Ib Jensen el. Dorthe Hoffland
(Børnehold)
74456433
Ib Jensen
(Voksenhold)
74456433
Annelise Jensen
(Ældreholdet)
74459089
Mona Knudsen
(Formand)
74452681

September 2003
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Svenstrup Forsamlingshus Støtteforening
afholder Høstfest på Svenstrup Forsamlingshus
Lørdag den 27. september 2003 kl.19:00.

Program:

Velkomst.
Spisning menu:
Som forret serves en fiske -, kød- og tærte buffet.
Helstegt Oksefilet
Bådkartofler, svampesauce
Sauterede grønsager.
Fransk Chokoladetærte med frugtcreme.
Kaffe med småkager.
Underholdning ved ”Bedstes Musik”. Augustenborg.
Gruppen har blandt andet optrådt på TV.
Dans med musik leveret af: Egon Kristensen, Havnbjerg.
Pris: 150 kr. pr. person.
Tilmelding og bordreservation, samt betaling til :
Arne Buch, Kirketoften 17, Svenstrup, Tlf.: 74456150
September 2003
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”E sieskå” til støtteforeningen.

” E sieskå”

Så er Edith og Eva igen klar med
kaffekanderne.

Efter en meget – meget varm og dejl ig sommer, starter vi igen:

torsdag den 9. Oktober kl. 14:00
med vores hyggeeftermiddage i skænken på
Svenstrup Forsamling shus.

September 2003
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Svenstrup Ringridning
Ringridning 2003
Et
vellykket
ringriderarrangement
i
Svenstrup er overstået. Der skal i den
forbindelse lyde en stor TAK til de lokale
erhvervsdrivende
som
sponsorerede
præmier. En tak til alle dem som gav en
hjælpende hånd med, samt til dem som
hejste flaget. Det er festligt at ride/køre
gennem byen, når alle flagene er hejst.
Ca. 460 betalende gæster besøgte pladsen,
hvilket er ganske flot, og medvirkende til et
pænt overskud som fordeles mellem SUF,
cykelklubben og ringriderforeningen.
134 ryttere deltog i selve ringridningen, her
blev Harry Clausen, Holmskov Konge. Niels
Møller, Sjellerup Kronprins, og Conny

Petersen, Hestehave Prins. Bedste hold
blev Guderup som tog 140 ringe af 144
mulige. Bedste Svenstrup rytter blev
undertegnede.
Er der ”ting” som du mangler for at
ringridningen kan blive endnu bedre næste
år – så fortæl det til en fra bestyrelsen.
Vi mangler stadigvæk et bestyrelsesmedlem
– er det noget for dig – kontakt Dorthe
Johansen, tlf.: 7445 6250
Ringriderforeningen vil gerne takke vores
samarbejdspartnere, SUF og Cykelklubben
for et vellykket arrangement.
På bestyrelsens vegn e Dorthe Johansen

Riecks Arkæologiske Samling
Appel fra Riecks Arkæologiske Samling !
Vedligeholdelse
Riget fattes penge ! Kommunen skal spare,
men vor gamle skolebygning savner en
kærlig hånd.
Kommunen prioriterer TAGE, altså bliver
taget ordnet, så det er tæt.
Men vinduer og døre er utætte, og de
trænger til kit og maling. Vi har haft en tør
sommer, og efteråret er en god tid til at male
i. Træværket tørster efter maling.
Da vi er to foreninger, der har til huse i
bygningen, burde vi nok kunne hjælpes ad
med det. Kommunen leverer materialet så
skolebygningen kan blive præsentabel.

der er interesseret i hvordan vore forfædre
klarede hverdagen. Så ser vi gerne, at de
melder sig hos os.
Bestyrelsen trænger nemlig til fornyelse. Vi
har alle været medlemmer i vennekredsen
fra starten for 11 år siden, og nogle endda i
bestyrelsen.
Jeg er ”nybagt” pensionist og formand, og
jeg er ”yngste” medlem. Vi trænger til
afløsning og yngre kræfter. Jeg agter dog at
fortsætte en tid endnu.

Nye medlemmer ?
Vennekredsen søger også nye medlemmer.
Mange er ligesom Jørgen og Trisse døde,
så der har været et naturligt ”mandefald”.

Nye bestyrelsesmedlemmer ?
Måske er der i kommunen eller fra andre
kommuner på Als nogle yngre mennesker,
September 2003

Vi har ikke mandskab til at stemme
dørklokker for at hverve nye medlemmer,
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men jeg ved, der er en del unge mennesker,
som har besøgt samlingen, og som er
meget interesseret. Kom – tag jeres
forældre med – så vi kan få mandskab til at
sidde vagt i åbningstiden.
Det koster 10 kr. i medlemskab. Vil du ofre 3
eller 6 timer om året til at sidde vagt ? Det vil
sige tage imod besøgende, give lidt
orientering om Jørgen Rieck og samlingen.
Der er altid kaffe og kage til vagten, så det
er nemt nok.
Vi har også passive medlemmer som
ingenting skal, men vi ser jer gerne til
Generalforsamlingen. Det er flovt, når
bestyrelsen har hvervet en foredragsholder
og så skal sidde alene og drikke kaffe med
ham og forklare hvorfor ? ? Alle får en
invitation til Generalforsamlingen.

Oktober udstilling
Vi har haft udstillinger med malerier og
billedskærerarbejder af forskellige kunstnere
her fra egnen.
Nu vil vi samle nogle billeder, malerier og
tegninger som er lavet af gamle
sventruppere, der virkede for 50 – 75 – 100
år siden, og for længst er døde og glemt. I
hvert fald har den unge generation ikke
kendt dem.
Men der var også kunst og kultur her i
Svenstrup den gang.
Håber vi har vakt jeres interesse, så vi ses i
oktober.
Mere om åbningstiderne kan ses i E
SvenstruPPe’s oktober nummer.

Kom og besøg os i åbningstiden eller ring
på tlf. nr. 74 45 61 23, eller på det nummer
der står i udstillingsskabet i portalen, hvis
der ikke er åbnet.

På bestyrelsens vegne,
Anni Thy, formand.

Budbringer
MEGET VELHOLDT PIGECYKEL SÆLGES !
16 ” Muscot pigecykel fra 2002, sælges med garantibevis. Cyklen er meget
velholdt og skal ses. ( Passer ca. til årgang 4-6 år. ) Pris : 300,Henvendelse til : Kenneth Svendsen, Svenstrup, Tlf. 74 45 63 73
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:

Allan Andersen
Bibi Andersen
Inger-Marie Lyhne
Karin Melchior

tlf. 74451762
tlf. 7445 1762
tlf. 74425283
tlf. 74456474

Afdeling:
Gymnastik:
Teater:
Fodbold:
Badminton:

Peter Nissen
Anne Marie Duus
Arne Pedersen
Jan Jørgensen

tlf. 73452010
tlf. 74456090
tlf. 20848856
tlf. 74459770

Email: suf@mail.dk
September 2003
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På tur til Børges … … … .
Da der sikkert er mange af Svenstrup’s beboere, som ikke har set Børge
Meiers raceduer i virkeligheden, så bringer vi med eneret for E SvenstruPPe’
nedenstående autentiske spiontegninger udarbejdet af Karina og Sarah efter
et besøg i haven bag frisørsalonen den 18. a ugust 2003.

Øverst en voksen due, som Karina har været ganske tæt på, og nederst en
due unge som Sarah nåede at ”affotografere” under besøget. … … .Ikke så
sært at Børge får mange præmier !

September 2003
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… ..dueslag i Svenstrup

TAK TIL BØRGE MEIER
Mandag den 18 august var 7 børn og 2 voksne fra Kulturbørnehaven Pøl
”Abegrotten” på besøg hos Børge, for at se hans duer.
Vi så due unger fra 2 dage og til en fuldvoksen due. Vi så også en hattedue,
men børnene mente, at den havde ingen hat på, men strithår.
Børn og voksne siger mange tak til Børge for en dejlig oplevelse.
Hilsen fra - Børnene, Annelise og Irene
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Side 19 af 20

E SvenstruPPe’

Aktivitetskalender
… ..september 2003
Tidspunkt

Aktivitet

Mødested

Søndag d. 31. aug.

Kl. 10:00

Gudstjeneste

Mandag d. 1. sept.

Kl. 20:00

Lokalhistorisk forening – sejltur (se side 5)

Søndag d. 7. sept.

Kl. 9:00

Gudstjeneste (Ole W. Sørensen)

Stevning Skole

Torsdag d. 11. sept. Kl. 19:00

Lokalhistorisk Forening

Stevning Skole

Søndag d. 14. sept.

Kl. 10:00

Gudstjeneste

Stevning Skole

Lørdag d. 20. sept.

… … sidste frist for indlæg til E SvenstruPPe’oktober nummer

Søndag d. 21. sept.

Kl. 10:00

Gudstjeneste

Lørdag d. 27. sept.

Kl. 19:00

Høstfest (Støtteforeningen)

Søndag d. 28. sept.

Kl. 10:00

Gudstjeneste

Onsdag d. 1. okt.

… … udkommer E SvenstruPPe’oktober udgave

Søndag d. 5. okt.

Kl. 10:00

Gudstjeneste

Torsdag d. 9. okt.

Kl. 14:00

Hyggeeftermiddag ”E Sieskå”

Søndag d. 12. okt.

Kl. 14:00

Høstgudstjeneste

Søndag d. 19. okt.

Kl. 10:00

Gudstjeneste (Kitty H. Jensen)

Annonce:
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Stevning Skole
Hardeshøj

Stevning Skole
Forsamlingshus
Stevning Skole

Stevning Skole
Forsamlingshuset
Svenstrup Kirke
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…
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