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…forberedt til sommerferie,
sol, varme og oplevelser ?
Indlevering til næste nr.

...senest den 20. juni 2004
til....

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

Kløvertoften 19
e.svenstruppe@mail.tele.dk
Kirketoften 4
Vestertoften 18
Brandværnet
d. 30. juni 2004, kl. 19:00

Kommentar

Redaktion
Lasse Andersen
Gert Wonsyld

74 45 62 73
74 45 63 00

Kontaktudvalg

Meddelelse indrykket i E SvenstruPPe'
Nr. 5, Juni 2004
Da en fjer nemt kan blive til 5 høns, vil vi gerne
beklage den misforståelse, der er opstået omkring
salg af vor ejendom til et bosted.
Den projektbeskrivelse Kirsten og Allan Kock
modtog den 15. april, hvis indhold var os ganske
overraskende og ubekendt, får vi først lejlighed til at
læse den 2. maj, efter vi er blevet kontaktet af en
god bekendt i nærområdet.
Vi ønskede derfor ikke længere, på denne
baggrund, at sælge ejendommen til omtalte bosted,
hvilket straks blev meddelt Kirsten og Allan Kock
samt vor ejendomsmægler
Håber denne meddelelse kan give ro for videre
rygter og løse ender.
Karen og Poul Crawack
Magerhøjgaard
Nørreskovvej 37
Torup Skov den 8. maj 2004

HUSK

Fra Redaktionen …….
Næste udgave af E SvenstruPPe’, som udkommer den 1. juli
2004, er sidste nummer før sommerferien. Det betyder, at
det efterfølgende nummer først udkommer den 1. september
2004.
Så hvis du har arrangementer, som skal annonceres i E
SvenstruPPe’, og som skal afholdes i løbet af juli eller
august, så husk at indlevere materialet til mig senest den 20.
juni 2004, så det kan nå at komme med i det nummer, som
udkommer torsdag den 1. juli 2004.
m.v.h. Kaj Nielsen
Juni 2004

Side 2 af 18

Brandværn
Kenneth Svendsen
74 45 63 73
E’ Svenstruplaug
Kim Christiansen
74 45 64 97
Folkedansere
Per Zacho
74 45 62 79
Nørreskovskolen, Svenstrup afdeling
Birgitte Bay
74 45 61 42
e-mail:
SLHJBB@Nordborg.dk
Nørreskovskolen, Guderup afdeling
Ejvind Bojsen
74 45 82 06
e-mail:
Ejvind@Nordborg.dk
Hjortspring Børnehus
Søsser Buch Outzen
74 45 00 40
Jagtforeningen
Hans Jakob Møller
74 45 63 01
KFUM Spejderne Hjortspring Gruppe
Carsten Davidsen
74 45 95 50
Lokalhistorisk Forening
Jørgen Valentin
74 45 61 65
Menighedsrådet
Peter Ruge
74 45 62 05
e-mail:
pru@km.dk
Riecks Arkæologiske samling
Jørgen Bruncke
74 45 64 92
Ringriderforening
Dorthe Johansen
74 45 62 50
e-mail (formand) skovgaard1@tiscali.dk
Skolebestyrelsen
Lone Damm
74 45 86 22
Skytteforeningen
Kjeld Andersen
74 45 90 20
Spareforeningen
Jørgen Hansen
74 45 64 13
Svenstrup Vandværk
Flemming Christiansen
74 45 63 89
“Trævlerne”
Jonny Mathiesen
74 45 63 71
Ungdomsforeningen
Bibi Andersen
74 45 17 62
e-mail:
suf@mail.dk

Tekst & layout
Kaj Nielsen
74 45 63 67
Kim Christiansen
74 45 64 97
Trykning
Lasse Andersen, Claus Nicolaisen,
Hans Petersen, John Dahl, Peter
Christensen, Benny Jensen
Distribution
Marianne Møller
74 45 63 01
Udbringning
Elever fra Hjortspringskolen

Svenstrup Hjemmeside
www.svenstrup-als.dk

E SvenstruPPe’

Svenstrup Ringriderforening

Rytteroptoget starter i Himmark klokken 1200.
Optoget følger den sædvanlige rute med ledsagelse af
Muta in Brass og FDF orkester.
Vi opfordrer til at du hejser flaget og er med til at gøre dagen
ekstra festlig.
Vel mødt på festpladsen !
Arrangører: ringriderforeningen, cykelklubben og SUF
Juni 2004
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Svenstrup Ringriderforening
Kræmmer ?
I forbindelse med ringridningen vil der være
mulighed for at udstille eller sælge evt. hobbyting
eller andet. Dette kan det aftales nærmere med
Jørgen Jessen, tlf. nr. 74456374
Hvis der er børn, som vil sælge/bytte nogle af deres
legetøj, kan de bare komme ned på pladsen. Der er
reserveret et område til dette. Tag evt. et tæppe med
til at sidde på.
Evt. spørgsmål til undertegnede
Med venlig hilsen, Dorthe Johansen
Tlf. Nr. 74456250

E’Svenstruplaug
Strandrensning
Tirsdag d. 8,juni 2004, Start kl. 18:00
Mødested: Fyrtårnet ved Himmark strand
I lighed med de andre Nordalsiske
landsbylaug vil vi også i år forsøge at
arrangere en strandrensning, så vores
badestrand kan fremtræde ren og
indbydende,
når
ferieog
badesæsonen starter.
Vi forestiller os at vi udrustet med
affaldssække går langs stranden fra
Carlsminde til Himmark og samler det
værste affald op.

Når det er
muligt,
skyldes det
at Nordborg
kommune
udover
at
levere
affaldssække
og
afhente
det
indsamlede affald, også har lovet at vi
må give pølser og drikkevarer til alle,
der aktivt deltager i strandrensningen

Lauget er i stand til at honorere
indsatsen ved at tilbyde grillpølser
samt øl og vand til alle; der deltager.

Juni 2004
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Vel mødt.
På E´Svenstruplaugs vegne
Per Jacobsen
…se også side 12
Sct. Hans arrangement
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Nyt fra Kirken
KONCERT-GUDSTJENESTE
MED VARTOVKORET
Ved gudstjenesten 27. juni kl. 10:00
medvirker Vartov-koret. Koret har navn efter
"Vartov"
som
er
den
grundtvigske
valgmenigheds kirke i København. Koret
består af yngre mennesker og de synger
klassisk sang med hovedvægt på det
romantiske og nordiske. Man søger at dyrke
den lyse og klare klang, der er så
karakteristisk for netop nordisk musik.
Gudstjenesten vil blive lagt til rette som en
vekslende forløb af fællessang, læsning og
korsang.

Haderslev. Vi afgår fra Svenstrup ca. kl. 11
og samler op i Stevning kl. 11:10. Herefter
kører vi direkte til Vognmuseet i Haderslev,
som er en del af Haderslev museum.
Vognmuseet hedder officielt "Slesvigske
Vognsamling og som rummer en stor
samling
af
gamle
køretøjer
fra
Sønderjylland. - bl.a. den gamle hestetrukne
ligvogn fra Svenstrup Sogn. På vejen hjem
gør vi ophold ved "Restaurant Knapp" i
Stollig for at få eftermiddagskaffen, og vi
regner med at være hjemme igen kl. ca.
17.30.
Pris 85 kr. som dækker entré og kaffe.
Alle er velkomne. Tilmelding til Christian
Schmidt, tlf. 74458418, Hans Peter
Johansen
7445
6158
eller
Jacob
Christensen 74456212 senest onsdag d. 25.
august.

UDFLUGT TIL HADERSLEV
Fredag d. 27. august er der udflugt til

GRAVSTEDER PÅ SVENSTRUP KIRKEGÅRD
VEDLIGEHOLDELSE AF KISTEGRAVSTEDER
Priser for en Fredningsperiode (30 år) Beløbet er momsfrit
Gravsted
Pris
Forår/sommerblomster
med 1 gravplads
6.470 kr.
2.588 kr.
med 2 gravpladser
8.710 kr.
3.484 kr.
med 3 gravpladser
10.328 kr.
4.131 kr.
med 4 gravpladser
11.572 kr.
4.629 kr.
med 5 gravpladser
12.816 kr.
5.127 kr.
med 6 gravpladser
14.061 kr.
5.624 kr.

Granpyntning :
3.235 kr.
4.355 kr.
5.164 kr.
5.786 kr.
6.408 kr.
7.030 kr.

Urnegravsteder
Priser for en fredningsperiode (10 år) Beløbet er momsfrit
Gravsted
Juni 2004
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med 2 (3) gravpladser
2.613 kr.
1.045 kr.
1.307 kr.
VEDLIGEHOLDELSE AF GRAVSTEDER
Kirkegårdspersonalet påtager sig pligten til at renholde gravsteder for følgende beløb pr. år.
Beløbet er excl. moms
Rengøring af kistegravsteder : Forår/sommerblomster
med 1 gravplads
249 kr.
100 kr.
med 2 gravpladser
336 kr.
134 kr.
med 3 gravpladser
398 kr.
159 kr.
med 4 gravpladser
448 kr.
179 kr.
med 5 gravpladser
498 kr.
199 kr.
med 6 gravpladser
547 kr.
219 kr.

Granpyntning
124 kr.
168 kr.
199 kr.
224 kr.
249 kr.
274 kr.

Urne med 2 gravpladser

124 kr.

249 kr.

100 kr.

Torben Nielsen, graver, Tlf. 74456302
BRUDEEGE OG KÆRESTEBÆNK
Som omtalt i sidste nummer af E SvenstruPPe’ har menighedsrådet plantet to egetræer og
indviet en kærestebænk. Det officielle foto fra højtideligheden vil sammen med efterfølgende
brev afgå til Amalienborg snarest.

Juni 2004
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Kære Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary
Ved Svenstrup Kirke på Als har Menighedsrådet besluttet at plante jer to egetræer og som I kan
se på vedlagte foto tillige besluttet at opstille en "Frederik og Mary's kærestebænk" - begge dele
i anledning af jeres bryllup. I forbindelse med egene og bænken vil vi lave et haveanlæg med
plads til nye træer, når jeres kærlighed og nye ægteskab bærer frugt!
Vi, der er samlede til indvielse i dag efter søndagsgudstjenesten den 16. maj, ønsker jer alt
muligt godt i de kommende år og Guds velsignelse over jeres liv.
Skulle jeres vej falde forbi Svenstrup Kirke, når I alligevel er i Gråsten, er I selvsagt velkomne til
at komme og se hvordan egetræerne gror, og til at hvile jer på bænken.
Venlig hilsen Menighedsrådet i Svenstrup Sogn, Als

KONFIRMATION 2005
Konfirmation i 2005 finder sted, som det har
været tilfældet siden Adam og Eva blev
uddrevet af Paradis, Palmesøndag - dvs.
20. marts.
Konfirmationsforberedelsen vil ske sammen
med konfirmanderne i Egen Sogn, fordi 7.
Juni 2004

klasserne jo nu er slået sammen i
Nørreskov-Skolens afdeling i Guderup.
Konfirmanderne vil få underretning om
begyndelsestid og sted i begyndelsen af den
nye skoleår.

FERIE
Peter Ruge har ferie fra 12. juli til 1. august.
Henvendelser ang. gudstjenester, attester
Side 7 af 18
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og begravelser rettes til sognepræst Ole W.
Sørensen, Oksbøl tlf. 74451142.
KIRKEBIL
Kirkebilen bestilles hos GF-Taxi på telefon
7445 9545 senest dagen før gudstjenesten.
"Kirkebil" er til rådighed for enhver, der ikke
selv kan skaffe sig transport til kirke
MENIGHEDSRÅDET
Thomas Damgaard (formand), Carl Chr.
Schink
(Kirkeværge).
Kasserer:
Mia
Bendorff (udenfor menighedsrådet).
Kommende møder: 15. juni. kl. 19.00 og 10.
august.

Menighedsrådets møder er offentlige og
afholdes
i
Konfirmandstuen
ved
Præstegården.
KIRKEGÅRDEN
Graver og kirketjener Torben Nielsen
træffes i arbejdstiden på kirkegården og på
telefon 74 45 63 02.
Peter Ruge
Døbte
Mathielda Louise Aahøj Pallesen, Mommark
Josefine Panduro Lehmann,
Svenstrup
Jasmin Falk Lyster,
Stevning
Vielser
Jonna Lauridsen og Henrik Lyster, Stevning.

Lokalhistorisk Forening
Næste ”arrangement”:
I Juni udgives et skrift om Klingbjerg gennem 400 år. Udgivelsen vil blive koordineret med
arrangement i Klingbjerg. Der arbejdes i øjeblikket intenst med at lægge sidste hånd på værket.

Spiret paa Svenstrup Kirke. (fortsat)
Historien om dets tilblivelse. Del 2 af 6
Uddrag af præstegårdsprotokollen (Anno 1934)
Der blev flere Haandværkere spurgt om
Omkostningerne saavel med Hensyn til
Tømmerarbeidet, Kobberets Levering og
Paalægning af samme. Og da jeg saa kom
til klarhed over, at Reisningen laa inden for
Mulighedernes Grændser, da gjaldt det at
appellere til Sognets Offervillighed ved en
Basar.
Der maatte tages et ordentlig Tag. Det var
alle Kirkespirets Venner klar over.
Der blev betids bekjendtgjort: Basar til
Reisning af Kirkespiret. Og mange Quinders
hænder fik travlt. Den 17. september 1933
holdtes den i Svenstrup Forsamlingshus,
efter en meget vel besøgt Gudstjeneste som
holdtes af Provst Bering.

Juni 2004

Det strømmede ind med Gaver fra hele
Sognet. Musæumsinspektør Raben havde
samlet i Aar og Dag og sendte et Utal af
værdifulde Tegninger og andre Ting. Hr.
Grosserer Carl Hansen – København – Søn
af Grosserer Hans Hansen, Nordborg Slot sendte fra sin Forskningsanstalt en Mængde
fine og nyttige Ting. En 88 aarig gammel
Enke – Fru Hanna Knudsen, Moder til
Husflidslærer Hans Knudsen - sendte som
første Gave en selvlavet Forlægger og fra
hvert et Hus kappedes man om at sende
Gaver.
I Erkjendelse af at det gjaldt et afgørende
Slag overtog jeg personlig Salget af 1200
Lodder a´ 0,50 Kroner. Jeg gik fra Hus til
Hus og Salget gik strygende, saa mine
Medarbeidere i Svenstrup og Hjortspring
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paa selve Basardagen kunde melde: Alt
udsolgt.
Tombolaens Numre var udsolgt da jeg fra
Kirken naaede ned til Forsamlingshuset. Og
ligeledes
Karpedammens
mange
Herligheder. Der kunde meget godt have
været flere hundrede Numre baade til Basar
og Tombola. Men saa var der maaske
bleven nogle Numre tilbage. Nu var alt
udsolgt, et Bevis hele Sognet havde gjort
Basaren og dermed Kirkespirets Reisning til
sit Anliggende og med en sjælden Enighed
stillet sig ved sin Præsts Side. Den stærkt
Besøgte Gudstjeneste med Pastor Bering´s
varme Vidnesbyrd gjorde sikkert Hjerterne
varme for Sagen. Og hvor varme de var
blevet, derom bar Basarens smukke Forløb,
Vidnesbyrd.
Der kom foruden Basarindtægten enkelte
større Gaver, saaledes fra Slagtermester
Hans Andresen 100 Kr.; forhenværende
Smedemester Hans Schmidt og hans
afdøde Søster Frk. Kathrine Schmidt som
begge omfattede Kirkens Udsmykning med
største Kjærlighed og med levende
Interesse - 50 Kr. Hoteleier Christensen
Sønderborg, barnefødt i Svenstrup, 20 kr.
Af mine Slægtninge fik jeg 50 Kr., af en i
sagen meget interesseret Københavnsk
Dame,
foruden
et
meget
stort
Haandarbeide.
Desuden
gav
Hr.
Musikhandler Jørgensen, barnefødt
i
Stevning 100 kr. Saa der indkom ved
Basaren incl. disse Gaver over 1000 kr.
Jeg haabede at kunne interessere nogle
særlig velsituerede Personer, som havde
Forbindelse med Præstekaldets forrige
Indehavere eller med selve Sognet, men det
lykkedes ikke. Dog udnyttede jeg mine
personlige Forbindelser med Telefondirektør
Johannsen, København paa den Maade at
jeg bad ham, som havde Forbindelse med
Nordisk Kabelværk i København, at

fremskaffe mig det til Tækning af Spiret
fornødne Kobber til muligst billige Pris. Det
gjorde han saa ogsaa. Menighedsraadet
satte sig saa i Forbindelse med Arkitekt
Mundt Sønderborg, som af den med
Kirkebygnings Tilsynsførende Myndighed
var særlig bleven anbefalet.
Arkitektens
Tegning
fraveg
Hr.
Musæumsinspektør Rabens Tegning og
bød noget helt nyt i Tilknytning til Kirkens
romantiske Vinduer og Gavle. Den fandt
Menighedens Godkendelse.
Omkostningernes Overslag stillede sig
saaledes:
Tømmerarbejde
1455 Kr.
Murer
50 ”
Kobbertækning, excl. kobber
900 ”
Smedearbejde
100 ”
Arkitekt
350 ”
i alt: 2655 Kr.
Dertil Kobber incl. Fragt.
Det betød jo en Overskridelse af
Indtægterne men Arkitekten fortrøstede os
med, at Priserne kunde dale ved selve
Licitationen.
Forsættelse følger i næste Nr.
af E SvenstruPPe’

Byvandring i Torup på
Nørreskovvej og Ramsel den 11. maj med
38 deltagere.
Første var der en god times byvandring i
Torup, hvorfra disse billeder stammer:
Derefter gennemgang af "Vi og vore huse"
for Ramsel og Nørreskovvej på Svenstrup
Rideskole, der havde været så venlig at
stille lokaler til rådighed.

Budbringer:
Mobiltelefon tabt !
Omkring den 17. maj 2004 har jeg tabt min
mobiltelefon et eller andet sted i Nordborg
Kommune. Det er en NOKIA telefon inkl.
hylster
og påskrift bagpå: ”Lorens
Juni
2004
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Brodersen” Ring venligst på tlf. nr. 7445
6176 Lorens Brodersen Kløvertoften 11,
Svenstrup 6430 Nordborg

Se billedserie på de næste sider   
Lokalhistorisk Forening
Vagn Hesselager

E SvenstruPPe’

Byvandring 001:Nørreskovvej 14

Byvandring 006:Nørreskovvej 13

Juni 2004
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Byvandring 012:Peter Møller, Himmark fortæller om Torups udvikling de sidste 2-300 år

Byvandring 016:En lydhør forsamling foran Nørreskovvej 8

Juni 2004
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Nørreskov-Skolen
Sidste skoledag
Igen i år fejrer Nørreskov-Skolens Svenstrup afdeling,
at sommerferien står for døren. Det sker torsdag den
17. juni 2004 kl. 18:00 i skolegården i Svenstrup.
Forældreforeningen vil være på pletten med
grillpølser, øl, vand mm, så man har mulighed for at
indtage sin aftensmad.
Samtidig tager Svenstrup afdelingen afsked med 6.
klasse, som flytter til den sydlige afdeling efter
sommerferien, hvor de bliver splittet ud på 3 klasser.
Det bliver en spændende udfordring for dem, men jeg
tror, at de er klar til det.

Ferieplan for skoleåret 2004/2005
Første skoledag efter sommerferien er torsdag, den 5. august 2004
Ferie:
Efterårsferie
Juleferie
Vinterferie
Påskeferie
Store Bededag
Kristi Himmelfartsferie
Pinseferie

Første feriedag:
Lørdag, den 9. oktober 2004
Onsdag, den 23. december 2004
Lørdag, den 12. februar 2005
Lørdag, den 19. marts 2005
Fredag, den 22. april 2005
Torsdag, den 5. maj 2005
Lørdag, den 14. maj 2005

Sidste feriedag:
Søndag, den 17. oktober 2004
Søndag, den 2. januar 2005
Søndag, den 20. februar 2005
Mandag, den 28. marts 2005
Søndag, den 8. maj 2005
Mandag, den 16. maj 2005

Første dag i sommerferien år 2005 er lørdag, den 18. juni 2005.

Skolebestyrelsens årsberetning
Den 10. maj 2004 holdt skolebestyrelsen
årsmøde for forældrene på NørreskovSkolen. Formand Lone Damm fortalte flg. i
sin beretning til forældrene:
Skolebestyrelsen har haft et travlt år, men
det har været dejligt at opleve, hvordan de
to skolebestyrelser har fundet fodslaw og
hurtigt er blevet til én bestyrelse med en
fælles målsætning.

Juni 2004

De forældrevalgte i skolebestyrelsen er:
Mona Boysen (næstformand), Susan
Andersen, Kaja Christiansen, Jesper Bloch
Olsen, Jørgen Jørgensen, Lise Lorenzen,
Kathrine Schmidt (Gine), John Stavski,
Torben Tang, Lisbeth Winther, Signe Voss,
Lone Damm (formand).
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Input fra forældremødet
den 12. maj 2003:
På sidste års forældremøde diskuterede
forældrene i grupper :
’Hvad forstår I ved en god skole ?’
Dette blev brugt som input til en diskussion
på et seminar på Trinity, hvor lærere og
skolebestyrelse diskuterede, hvordan den
nye skole skulle ’se ud’.
Det kunne struktureres under 4 overskrifter:
1.
Forældrene
2.
Information
3.
Rammer
4.
Lærere
De tre første har været grundlag for
prioritering
af
områder,
som
skolebestyrelsen det sidste år har sat fokus
på.
Dette har vi arbejdet med det sidste år:
 Nyt navn og logo – resultatet ses på
brevpapir og på de flotte standere ved
skolernes indgang.
 Værdigrundlag – her havde vi mulighed
for sammen med lærerne fra begge
afdelinger at medvirke i udarbejdelse af
det værdigrundlag der skal gælde for
Nørreskovskolen fremover. Det var en
utrolig spændende proces, hvor vi som
forældre fik indsigt i nogle af de ting
lærerne tumler med i hverdagen.
 Forældreinvolvering – her er den første
del gennemført, hvor der er udarbejdet
en skabelon for hvordan kontakten til
klasserne skal foregår. Hvert enkelt
skolebestyrelsesmedlem har kontakt til
en fase. Der vælges en kontaktperson i
hver klasse, som har kontakten til dette
skolebestyrelsesmedlem.
 Profil – kerneydelsen som mål,
værdigrundlag,
indsatsområder,
økonomi, timetildeling, principper for
antallet af lejrskoler/hytteture, skole/hjem
samarbejdet osv. skal selvfølgelig være
ens. Udmøntningen kan dog godt være
forskellig. For eksempel har Svenstrup
afdelingen en forældreforening, som jo et
en fin måde at involvere forældrene på.
Juni 2004







Måske kunne man få noget tilsvarende til
at fungere i Guderup afdelingen.
Skolehjem/samarbejde
Princip for lejrskoler og hytteture
Klassedannelse – her kan der siges
meget. Jeg vil nøjes med at sige at
situationen blev landet på en for forældre
og børn god måde. Der er blevet gjort
mange tanker, og vi har brugt meget tid
på diskussion af mulige løsninger.
Hjemmesiden – vi ønsker at medvirke til
at gøre hjemmesiden til et aktivt
informationsmedie,
således
at
skolebestyrelsen også lægger aktuelle
ting der, ligesom lærerne jo allerede gør.

Da vi er en stor bestyrelse har vi arbejdet i
arbejdsgrupper omkring de enkelte punkter
og det har været en fin måde at få alle
involveret.
Vi har i alt haft 9 møder, hvoraf det ene var
et temamøde om profil og traditioner. Dertil
kommer de arbejdsgrupper som der har
været nedsat: ’Navn og logo-gruppe’,
’Forældreinvolvering’,

’værdigrundlagsgruppe’, hvor alle grupper
har haft adskillige møder.
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 Kost og bevægelsespolitik – vi er med i
en arbejdsgruppe sammen med en
gruppe lærere.
 Traditioner – begge skoler har jo haft
nogle traditioner, og de gode af dem skal
selvfølgelig bevares. For eksempel:
Skolernes motionsdag, julearrangement,
skolefest(er),
forårskoncerter,
blå
mandag.
 Moppepolitik – eventuelt sammen med
en egentlig trivselspolitik
 Generel samkøring af principper fra de to
tidligere skoler.

Tak for et godt år !
Lone Damm
Skolebestyrelsesformand
v. Nørreskovskolen

Billeder på hjemmesiden
Hver dag er der et nyt billede på NørreskovSkolens hjemmeside. Klasserne skiftes til at
vise et situationsbillede fra hverdagen på
Nørreskov-Skolen.
Klik ind på www.norreskov-skolen og se
dagens billede.

Sluttelig vil jeg opfordre alle forældre til at
kontakte os, hvis I har nogle input til emner I
ønsker taget op eller kommentarer eller
spørgsmål. For os er dialogen med vores
bagland – jer – meget vigtig. Et godt
eksempel på det er det, vi fik ud af
diskussionen på sidste årsmøde.

Hjortspring
Børnehus
Ny leder
Vi har den 1. juni 2004
ansat Inger Jørgensen som
ny leder i huset. Inger
kommer fra en stilling som
dagplejeleder
ved
Nordborg Kommune.

fanget noget - hvilket et par
af drengene var meget
glade for, da de ikke kunne
lide fisk.
Kostprojekt
I forbindelse med at vores
kostprojekt er ved at være
slut, kommer der torsdag
d. 27.05.04 nogle kokke for
at lave mad her i huset.
Det
bliver
meget
spændende.

Bryllup
Vi har i fredags holdt stort
bryllup, hvor børnene kom i
deres fineste tøj. Vi havde
lagt den røde løber ud,
pyntet med flag, lavet
guldkroner og fik rigtig
lækker mad.
Skolebørnene på tur
Skolebørnene tager i denne tid på fisketur
ved Egen Møllesø. De har endnu ikke
Juni 2004

Sommerfest
Som den sidste afslutning
på vores madprojekt holder
vi sommerfest for forældre, børn og
personale d. 18.06.04, hvor vi får grillstegt
gris fra Ditlev.
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Svenstrup Vandværk
Den 26. april 2004 fik vi opmålt næsten alle
stophaner, 375 ud af 410 mulige.
Andelshaverne havde gjort en meget stor
indsats for at finde deres egen stophane,
ikke alle med held, men der kommer stadig
meddelelser om, at man nu endelig har
fundet den søgte stophane.
En sådan opbakning giver en fortsat lyst til
at arbejde i bestyrelsen.
Sloth Møller, der foretog opmålingen, har
indberettet alle punkter til Nordborg
kommune, med hvem vi har et samarbejde
om at få ledningsnettet og –dimensioner
indtegnet på digitale kort.

Hans Boyskov, der foretog opmålingen
fortalte, at der er 28 satellitter i kredsløb om
jorden. Ved hver opmåling skulle udstyret
helst have forbindelse med 7 af disse for at
få den mest nøjagtige position på
stophanen, d.v.s. +/- 3-5 cm.
Vi har haft nogle henvendelser angående
Brunt vand, så vi må nok overveje at få
skyllet ledningsnettet. Farven på vandet har
ingen indflydelse på vandkvaliteten, idet
vores vandanalyser er fine.
På bestyrelsens vegne
Flemming Christiansen.

Svenstrup Ungdomsforening
Hjemme kampe på Nørreskovskolen i Svenstrup
D. 07. juni kl. 19:15

D. 08. juni kl. 18:00
D. 17. juni kl. 18:00

Damesenior Svenstrup – Damejunior
Svenstrup
Mikroput
Miniput B.

Træningstider i SUF/BIF På Nørreskovskolen i Svenstrup
Poder : Tirsdag kl.17:00-18:00
Træner: Karin Frost Jensen tlf.nr. 74-456545
Mikroput : Torsdag kl.16:30-18:00
Træner: Helle Hansen tlf.nr.74-456481 og
Susanne Zimmermann tlf.nr.74-459885
Miniput : Tirsdag kl. 16:30-18:00 og Torsdag kl. 16:30-17:30
Træner : Allan Stavski tlf.nr.74-454082 og Michael Stærkær Tlf.nr. 74-456505
Lilleput drenge og piger : Mandag kl. 16:30-18:00
Træner : John Herbst tlf.nr.74-456549 og Jette W. Christensen tlf.nr.74-456386
Drenge og Junior herre : Tirsdag kl.19:00-20:30 på Oksbøl Friskole
Træner :
Drenge: Ivan Nielsen tlf.nr.74-491772 og Palle Søgaard tlf.nr.74-491517
Junior herre: Torben Brok tlf.nr. 74-490074 og Bjarne Thørring 74-452509
Med Venlig Hilsen Karin Frost Jensen
Juni 2004
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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.
tlf.
tlf.
tlf.

74451762
74451762
74425283
74456474

Afdeling:
Gymnastik:
Teater:
Fodbold:
Badminton:

Peter Nissen
Anne Marie Duus
Karin Frost Jensen
Jan Jørgensen

tlf.
tlf.
tlf.
tlf.

73452010
74456090
74456545
74459770

Email: suf@mail.dk

Annonce:

Juni 2004
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Aktivitetskalender
…..juni 2004
Tidspunkt

Aktivitet

Mødested

Søndag d. 30. maj

Kl. 10:00

Gudstjeneste, Pinsedag

Svenstrup Kirke

Mandag d. 31. maj

Kl. 19:30

Gudstjeneste, 2. Pinsedag

Svenstrup Kirke

Fredag d. 4. juni
Lørdag d. 5. juni

Kl. 17 – 20
Kl. 09 – 17

Korporationsskydning (Skytteforening)
Korporationsskydning (Skytteforening)

Søndag d. 6. juni

Kl. 10:00
Kl. ?

Gudstjeneste
Svenstrup Ringridning

Tirsdag d. 8. juni

Kl. 18:00

Strandrensning – Himmark Strand

Søndag d. 13. juni

Kl. 10:00

Gudstjeneste

Søndag d. 20. juni

Kl. 10:00
Gudstjeneste
Svenstrup Kirke
……..sidste frist for indlæg til E SvenstruPPe’ juli/august nummer

Onsdag d. 23. juni

Kl. 20:00

Sct. Hans fest & - bål

Himmark Strand

Søndag d. 27. juni

Kl. 10:00

Gudstjeneste – Vartov-koret

Svenstrup Kirke

Torsdag d. 1. juli

……..udkommer E SvenstruPPe’ juli & august udgave

Søndag d. 4. juli

Kl. 9:00

Gudstjeneste

Svenstrup Kirke

Søndag d. 11. juli

Kl. 10:30

Gudstjeneste

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

Svenstrup Kirke
Festpladsen
Fyrtårnet
Svenstrup Kirke

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…

Juni 2004
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