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Redaktion

K om m ent ar

Lasse Andersen
Gert Wonsyld

Er du forfatterspire og historiefortæller ?
Det er en imponerende evne visse forfattere og journalister
har til gennem deres tekster i form af korte noter, - artikler
eller bøger at beskrive historier, stemninger og miljøer, så
man som læser bliver fanget og sammen med historien
bliver draget ind i en forestillingsverden, der til tider kan virke
fantastisk
realistisk
og
nærværende.
Sommetider
skræmmende.
Nu behøver man jo ikke at være forfatter eller uddannet
journalist for at kunne skrive gode historier, - kunne filosofere
over - eller skrive om livets hændelser, skrive
rejsebeskrivelser, - skrive historiske beretninger eller
lignende.
Hører du til en dem, som kan lide at skrive tekster eller
fortælle historier på skrift ? Men hvor dine tekster dog aldrig
er kommet længere end til dit eget skuffearkiv ? Så er der nu
en mulighed for at dele dine tekster med E SvenstruPPe’
læsere.
Finn Broesby-Olsen har reflekteret på de opfordringer, som
vi med jævne mellemrum har fremsat, hvor vi har efterlyst
forslag til fornyelse af E SvenstruPPe’.
Finns forslag er, at der i E SvenstruPPe’ er en
tilbagevendende ”rubrik”, hvor enhver enkeltperson, der har
lyst til at fortælle en historie eller en beretning, kan få plads i
bladet. Finn har sendt et par forslag fra egen skuffe, hvoraf
det ene bringes på side 16 her i bladet. Det andet indlæg
bliver bragt ved en senere lejlighed.
Vi har i første omgang valgt at bruge Finns forslag til
rubriknavn ”Herfra min Verden går……”. Så fat pennen –
sådan ville man have sagt for 20 år siden – men nu hedder
det vel dans rundt på tastaturet, og lad os få netop din
historie.
Redaktionen forbeholder sig ret til at afvise indlæg hvis de er
direkte injurierende, - indeholder personangreb eller på
anden vis strider mod almindelig god omgangstone. Hvad
det så end er ? Rubrikken må ikke opfattes som dag- og
ugebladenes rubrik for læserbreve, hvor megen surhed og
angreb på alt og alle får frit løb.
Men den gode historie modtager vi gerne.
m.v.h. Kaj Nielsen
September 2004
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E SvenstruPPe’

N o r d -A l s Fo l k e d a n s e r e …….

OPSTARTER NY SÆSON,
DER ER PLADS PÅ ALLE HOLD, HAR DU LYST TIL AT DANSE, SÅ MØD OP! SE
HER HVOR OG HVORNÅR VI DANSER:
Børn, hold 1: Børnehave – 2 kl.
Alsingergården
torsdag start:
Børn, hold 2: 3 kl. – 10 kl.
Alsingergården
torsdag start:
Børn, hold 3: (Øvede dansere)
Alsingergården
torsdag start:
Voksne
Alsingergården
tirsdag start:
Ældre, Eftermiddagsholdet
Langesøgården
onsdag start:

26/8 kl. 17:00-17:50

Sæsonpris: 125 kr.

26/8 kl. 18:00-18:50

Sæsonpris: 125 kr.

26/8 kl. 18:30-19:30

Sæsonpris: 125 kr.

7/9

kl. 19:30-21:30

Sæsonpris: 400 kr.

8/9

kl.14:15-16:00

Sæsonpris: 230 kr.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til:
Mona Knudsen (Formand) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ib Jensen el. Dorthe Hoffland (Børnehold) . . . . .
Ib Jensen (Voksenhold) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Annette Rasmussen (Ældrehold) . . . . . . . . . . . . . .
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N ør r e s k o v -Sk o l e n
Velkommen til et nyt skoleår
Så er et nyt skoleår begyndt, og jeg vil
benytte lejligheden til at byde elever og
forældre velkomne. Specielt velkommen til
de nye elever og deres forældre i
børnehaveklasserne. 3 nye klasser er startet
i år – 2 i Guderup og 1 i Svenstrup. 47 nye
elever i alt.
Også velkommen til 2 nye lærere, som er
ansat på Guderupafdelingen. Lea Predstrup,
som er nyuddannet fra Skårup Seminarium
og Mads Therkildsen, som netop har
afsluttet sin eksamen fra Haderslev
Seminarium.
Begge
underviser
i
overbygningen.
En ny situation er det også for de nye 7.
klasser. Eleverne her er blevet blandet godt
og grundigt til 3 nye klasser. Størst
forandring er det selvfølgelig for de elever,
som kommer fra Svenstrupafdelingen, men
hvis det går, som det plejer, vil der ikke gå
ret lang tid, før alle er faldet til i de nye
omgivelser.

En god skolestart
På Nørreskov-Skolen har vi en køreplan for
en god skolestart. For interesserede er den
tilgængelig på vores hjemmeside
www.norreskov-skolen.dk.
De nye forældre, der netop har sendt deres
børn i skole, har i det forløbne år mødt
skolen flere gange. Også børnene har været
på besøg på skolen flere gange, så det er
ikke ukendt land, der møder børn og
forældre den første skoledag.
Overgangen fra børnehave til skole kan
være svært for mange. Der er ikke den
samme tætte kontakt som i børnehaven, og
man skal vænne sig til, at når en
børnehaveklasseleder har 20 børn eller flere
at tage sig af, så er der altså ikke det
samme serviceniveau som derhjemme. Og
det kan være svært for nogle børn, som har
September 2004

været vant til at blive passet op i alle ender
og kanter. Det er vigtigt, at man som
forældre til et skolebarn tror på, at ens barn
godt kan selv. At barnet selv kan bære sin
skoletaske ind i klassen, tage sit tøj af og
hænge det på plads. Tage madpakken og
saften op af tasken og stille det i køleskabet.
Så er der den åbenlyse fordel bagefter, at
barnet også er i stand til at finde tingene
igen.
Der er mange gode råd til nye forældre:
Lær dit barn, at der kan blive stillet krav
til det.
Lær dit barn at aflæse en situation og at
der kan blive sagt nej.
Lær dit barn, at forældre og andre
voksne er konsekvente.
Gør tingene sammen med dit barn.
(Pakke taske, smøre madpakke)

Morgentrafikken
Ved begge afdelinger har vi et stort
trafikproblem om morgenen. De forældre,
der vælger at køre deres barn i skole om
morgenen, har en tendens til at skulle holde
så tæt på indgangsdøren som muligt, og det
skaber altså en del farlige situationer. I
Guderup er det muligt at køre ind på den
store parkeringsplads ved hallen. Her kan
man tage afsked med sit barn i fred og ro.
Og barnet tager ikke skade af at gå de 50 m
op til døren. I Svenstrup er der kaos på p-
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pladsen om morgenen, og det er faktisk et
under, at der ikke er nogen børn, der er
blevet kørt ned endnu. Her kan vi anbefale
pladserne nede ved Lissies butik. Derfra er
der måske 75 m at gå, men det klarer
børnene nok også.

nødvendigt at få dem kigget igennem igen
for at være sikre på, at vi bruger pengene på
den mest fornuftige måde.
Vi
regner
med,
at
arbejdet
på
Guderupafdelingen går i gang i dette
skoleår.

Ombygning
Det store tema i det nye skoleår bliver uden
tvivl ombygningerne på de 2 afdelinger. I
Svenstrup er ombygningen startet her lige
efter sommerferien – en ombygning til 3,75
mill. kr., hvor der bl.a bliver bygget 3 nye
klasselokaler med tilhørende grupperum.
Arbejdet forventes færdigt til februar 2005. I
Guderup er vi netop ved at udarbejde planer
for ombygningen til 10,6 mill. kr. Vi har nogle
færdige planer liggende, men det er

Sp e j d e r n e
Aktiviteter
I Kr. Himmelfartsferien var hele Hjortspringgruppen – små og store – med deres familie
på sommerlejr i Høruphav.
En dejlig tur – med kolde nætter! –
terningeløb over stok og sten (og græs), en
hel dags gøgl med en ægte gøgler, kanotur,
hygge, sjov, grisefest – jo, der er mange
gode minder.
Sommerafslutning havde vi ved Lille Nor
med kanoerne – vi var 96! Dejligt med så
stor opbakning fra familierne.
Søndag den 15. august gik det nye
spejderår i gang med fælles opstart for hele
gruppen og oprykning fra bævere til ulve og
ulve til spejdere. En hyggelig eftermiddag.
Og så er vi startet og evt. nye bævere, ulve,
spejdere er velkommen til at kigge ud i
spejderhytten, og se hvad vi laver og være
med!
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Bævere:
0.-1.kl:
kontakt
Dennis
Christensen – tlf. 7445 9758 – mødetid
onsdage kl. 16.30-18.00.
Ulve: 2.-4.kl.: kontakt Mona Boysen – tlf.
7445 8361 – mødetid onsdage kl. 18.3020.00.
Spejdere fra 5. kl.: kontakt Carsten
Davidsen – tlf. 7445 9550 – mødetid
mandage kl. 19.00-20.30.
Ulvene skal bl.a. besøge rensningsanlægget
i Himmark, brandstationen i Svenstrup og på
fisketur og byløb og selvfølgelig på
”nattetur”.

Spejderhjælpen
Der er spejderhjælpsuge fra lørdag den 18.
september til søndag den 26. september,
hvor ulvene igen kommer rundt og tilbyder
deres hjælp for en skilling. Pengene går til
fattige og syge børn i Malawi. Vi håber, I
som tidligere år vil tage godt imod dem og
støtte et godt projekt.
Med spejderhilsen
på Hjortspring-gruppens vegne
Mona Boysen
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Nyt fra K irk en
HØSTGUDSTJENESTE
Der er høstgudstjeneste 5. september
kl. 14:00 og her medvirker klarinettist i
Symfoniskorkesteret,
Susanne
Cornelius-Hansen sammen med sine
elever på klarinet og saxofon fra
Musikskolen.
Traditionen med høstgudstjeneste er
vel ikke mere end halvandet hundrede
år gammel. Skikken er opstået i sidste
halvdel af 1800-tallet i en tid, hvor
landbobefolkningen var blevet sig selv mere
bevidst og havde fået mere indflydelse –
også på kirkens forhold. Derfor har man
dengang fundet det naturligt at fejre det
vigtigste punkt på året, nemlig når høsten
var i hus. Den høst der var forudsætningen
for, at man havde t livsgrundlag i det
kommende år.

over en vellykket høst ligger nok de fleste
fjernt i dag.
Hvorfor så høstgudstjeneste?
Ja, det er jo lige fuldt underligt at det kan –
spire, gro, sætte kerne – og hvis man ikke
lige føler sig tilfredsstillet af gode
videnskabelige forklaringer på, hvordan det
hele hænger sammen m- men bliver ved
med at undre sig over at det levende er til.
Så er der vel ikke noget bedre sted at undre
sig og glæde sig over at livet er til for os –
end i kirken. Kirken hvor vi i fællesskab
søger at huske, at kilden til alt levende, ja
alt, hvad der er til – er en kraft uendelig
anderledes og større end os – og huske at
den holder os som tanker og billeder i et
sind – og glæde sig over det med
taknemmelighed.

VALG TIL MENIGHEDSRÅDET

Dengang var man virkelig udleveret til
naturens luner – ganske anderledes end i
dag. Så der var nok at glæde sig lettet over
– når værket var afslutte vel. Og der var
brug
for
et
sted
at
vende
sin
taknemmelighed
hen.
Derfor
høstgudstjeneste.
I dag er vi jo langt færre der er direkte
afhængige af en vellykket høst, og de der er
det har langt bedre redskaber til at styre
både vækst og høst. Så taknemmelighed
September 2004

Der er valg til menighedsrådet i år. I reglen
afgøres valget i langt de fleste sogne i
landet ved fredsvalg eller aftalevalg. Det vil
sige, at der ikke opstiller mere end én liste i
sognet.
Valgdatoen er den 9. november 2004, og
der er opstillingsmøde tirsdag den 14.
september 2004 kl. 19.00 i mødelokalet ved
Præstegården.
På dette møde vil formanden for
Menighedsrådet,
Thomas
Damgaard
fortælle om menighedsrådsarbejdet i de
forløbne fire år og om de arbejdsopgaver,
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(…………..se
også
indlæg
fra
Menighedsrådet på side
8)

Kirkesanger og
Kirkekor

der ligger foran Rådet i den kommende
valgperiode.
Herefter vil man søge at opstille en liste til
valget – og kommer der ikke andre lister, vil
de, som er stemt ind på denne list blive de
nye menighedsrådsmedlemmer i forhold
tilde stemmetal de har opnået på dette
møde.
Af Menighedsrådets nuværende valgte
medlemmer stiller Thomas Damgaard,
(Langesø) Carl. Chr. Schink (Par 5), Maja
Jørgensen (Stevning), og Ejvind Bojsen
(Stevning) op igen, så vi får brug for tre nye
medlemmer.
Menighedsrådsarbejdet er præget af en
godt fællesskab og fornøjelse over at tage
vare
på
de
forholdsvis
enkle
arbejdsopgaver, som hører til et lands og af
Svenstrup Sogns størrelse. Så enhver der
har lyst til på denne måde at give et bidrag
til at holde vores fælles kirke i gang er
velkomne til at stille op.
Spørgsmål angående valget kan rettes til
formanden for valgbestyrelsen Thomas
Damgaard tlf. 74491574
September 2004

I mere end ti år har vi i
kirken
være
så
privilegerede at have et
kor, som kunne erstatte
kirkesangeren
ved
gudstjenesterne. Koret
under ledelse af Ole
Andersen har været ét
af de bedst fungerende
og største i landsdelen.
Imidlertid vil koret i de
kommende to år være
noget
mindre.
Det
skyldes at det, efter at
7. kl. er flyttet til
Guderup, er vanskeligere at holde på dem og på 8. klasserne i
koret. Desuden er der nu et par årgange
børn, hvor lysten til korsang ikke har været
særlig stor. Så Menighedsrådet har besluttet
at ansætte voksne til at støtte koret hver
søndag. I stedet for at ansætte én fast
sanger, har vi valgt at oprette et team på fire
kirkesangere, som afløser hinanden. Det er
Louise Bramming, Rasmus Ruge, Jacob
Jørgensen og Mikkel Ruge. Så også på det
punkt er vi privilegerede, hvor andre kirker i
disse år har svært ved at finde mennesker til
at synge i kirken, har vi fire

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: 21. september. kl.
19.00. Menighedsrådets møder er offentlige
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og afholdes
Præstegården.

i

Konfirmandstuen

ved

På hjemmesiden finder man alle relevante
oplysninger om kirken, menighedsrådet og
om gudstjenestetider.

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

Vielser
Anne Federau & John Dominik, Sønderborg
Helle Bjerregaard & Karsten Skov
Rasmussen, Fredericia.

KIRKEGÅRDEN

KIRKENS HJEMMESIDE
Kirkens hjemmeside får i løbet af kort tid nyt
navn. Den vil kunne findes på :
www.svenstrupkirke.dk.

Begravede
Marie Tophøj Bork,
Willy Egeberg Jensen,
Arne Kristian Jensen,
Cathrine Rose,
Jens Erich Tiettje,

Guderup
Stevning
Svenstrup
Stevning
Svenstrup

Menighedsrådsvalget 2004
Der skal være valg til menighedsrådet her i
efteråret. Menighedsrådet vælges for 4 år.
Det nuværende menighedsråd har siddet
siden 1. søndag i advent 2000 og fratræder
den sidste dag i kirkeåret, d. v. s. den 27.
november 2004.
Der er her i Svenstrup Sogn en meget lang
tradition for fredsvalg, hvilket vil sige, at der
opstilles en kandidatliste på det orienteringsog opstillingsmøde, som menighedsrådet
skal afholde. Hvis der så ikke indkommer
andre lister, og det plejer der ikke at gøre, er
den opstillede liste valgt.
Orienterings- og opstillingsmødet afholdes i
år tirsdag den 14. september kl. 19 i
mødelokalet ved præstegården. På mødet
vil der først blive givet en orientering om
menighedsrådets arbejde i de forløbne 4 år
og om kommende opgaver for det nye
menighedsråd.
Efter orienteringsmødet vil der være en
pause, og derefter vil opstillingsmødet
begynde. Alle, der er interesseret i at få
indflydelse på det nye menighedsråds
sammensætning, har her mulighed for at
være med til at bestemme, hvem der skal
vælges, så det er vigtigt at møde op denne
aften. På det sidste orienterings- og
opstillingsmøde for 4 år siden blev der
opstillet 11 kandidater. De 7, der fik flest
September 2004

stemmer, blev valgt til menighedsrådet, de
øvrige 4 blev suppleanter.
Det er meget vigtigt for det kirkelige liv i
Svenstrup Sogn, at der er et velfungerende
og
rimeligt
aktivt
menighedsråd.
Menighedsrådets arbejde består først og
fremmest i at støtte præsten i dennes
arbejde med gudstjenesten og med kirkelige
aktiviteter uden for gudstjenesten. Vi er så
heldige, at vi har en meget aktiv præst, der
hele tiden forsøger at forny gudstjenesten,
så den fremstår som vedkommende og
tidssvarende for hele menigheden, og så at
menigheden så vidt muligt inddrages aktivt i
gudstjenestens forløb. Derfor har vi bl. a.
kirkeværtsordningen,
hvor
godt
15
medlemmer af menigheden på skift laver
kaffe, tænder lys, deler salmebøger ud og
læser indgangs-, kirke- og udgangsbøn.
Desuden har vi i den forløbne periode
prøvet altergang på nye måder. Vi har
indført en skik med at tænde dåbslys for de
nydøbte børn og har skabt mulighed for
individuel lystænding ved gudstjenesterne.
Ud over gudstjenester og kirkelige
handlinger har der været kirkekoncerter og
studie- og meditationskredse og retræter af
forskellig art.
En anden, ligeledes meget vigtig del af
menighedsrådets arbejde er at sørge for
rammerne, d. v. s. sørge for, at kirke,
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kirkegård og præstegård holdes i forsvarlig
stand. Hvad dette angår, har vi først og
fremmest fået foretaget en gennemgribende
indvendig istandsættelse, den første siden
1960. Kirken er blevet kalket, bænke og
orgel og pulpitur er blevet malet i blå og
grønlige farver, der skulle matche med
loftet, som er fredet, vinduer er blevet
repareret og malet, vi har for en stor del fået
ny belysning, vi har fået nyt varmeanlæg,
nyt højttaleranlæg og moderne styring af
elektriciteten, og også orglet er blevet
opgraderet med nyt pedalklaviatur og
ændring
af
tonehøjde.
Ud
over
istandsættelsen af kirken har vi også fået
tjæret klokkestabelen og istandsat kapellet.

Det kommende menighedsråd kommer især
til at arbejde med en udvikling af
kirkegården, navnlig det grønne område
omkring den nye "kærestebænk", og med
istandsættelse af mødelokalet.
Der har været en god stemning og et fint
samarbejdsklima
i
det
siddende
menighedsråd,
det
kan
forhåbentligt
fortsætte i det nye råd.
Svenstrup Menighedsråd
v/Thomas Damgaard

L o k a l h i s t o r i s k Fo r e n i n g
Efteråret 2004:
Vi holder igen åbent 1. mandag i hver
måned fra kl. 15 - 17.
(Over Riecks sten samling ved siden af
kirken)

Logo - konkurrence
Lokalhistorisk forening mangler et logo. Har
du lyst til at prøve kræfter med det?

Vi og vore huse.
Torsdag den 7. oktober 2004, kl. 19.00 på
Stevning skole
Vejene: Ravnsbjergvej, Sandvigvej og
Stevningnorvej bliver gennemgået.

Det bedste forslag belønner vi med et
gavekort på 200 kr. til en forretning i
Svenstrup eller Guderup.
Forslag afleveres til
Jørgen Valentin, Hulen 2, Svenstrup, ell.
Dines Nordtorp, Nordborgvej, Stevning.

Spiret paa Svenstrup Kirke.
Historien om dets tilblivelse. Del 4af 6
Uddrag af præstegårdsprotokollen (Anno 1934)
En Konkurrence mellem to Nordborg –
blikkenslagere – de Sønderborger være alt
for dyre, dem måtte vi strax se bort fra endte med at Kobbertækningen overdroges
til Sigel Nordborg og det for 384 + 42 Kr. i alt
426 Kroner.
Det var jo Meningen at gøre Sognets
Haandværkere Part i Arbejdet. Det skete
saaledes at Bygmester Knudsen - Guderup
og Tømmersvend Brodersen - Svenstrup i
Fællesskab overtog Arbejdet.
September 2004

Til Tækningsarbeidet maatte udensogns
Arbeidere indkaldes.
Jernarbeidet: Jernstangen, Fløjen, Korset
overdroges til Smedemester Jensen Svenstrup.
Arbeidet skulde have været paabegyndt
strax efter Paaske. En forsinkelse indtraf.
Tømmermændene var optaget et andet
Sted. Og da der saa skulde begyndes,
opdagedes der vor Afdækningen af Loftet,
at Nordenden af to Bjælker var ikke saa lidt
defekte. Jeg telefonerede strax til Arkitekten
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som anbefalede os at lægge nye Bjælker op
imod de gamle og skare de nye og gamle
sammen. Var det ubehageligt at det kom
saaledes, var det tillige Kostbart, især da
der var Arbeidet med Indlæggelsen af
Bjælkerne skete det Ubehagelige, at
Gipsloftet derunder, da Netværket var rustet
op styrtede ned, heldigvis uden at gøre
videre Fortræd.
Efter at der var bødet paa disse Skader,
blev alt Tømret heist op paa Loftet. Det saa
naar jeg tænker paa de svære Bjælker
meget farligt ud, men takket være
Fømmerfolkenes Forsigtighed gik det
udmærket. Det varede ikke ret mange Dage,
saa brød man igennem Taget. Og det kunde
sees hvor bredt Taarnet ville blive. Og
sikkert skred Tømmermændene fremad med
deres Arbeide, saa efter godt 14 Dages
Arbeide stod det der rede til at iklædes sit
Kobberklæde. Det var vi alle sammen klar
over: der bliver ingen Taarnindvielse til
Pinse.
I gamle Dage maa Taget have været utæt.
Der er løben Vand ned af Spærrene, er
bleven staaende paa Bjælkerne. Der har
dannet sig orme og paa den Maade er de
store huller i bjælkerne ca. 80% ødelagt.
Der
holdtes
den
Mai
1934
om
Eftermiddagen
kun
2
Reisegilde.
Menighedsraadet tog del og en kreds af

særligt interesserede, Degn Jensen mødte
med Skolebørnene, som, saa syntes han,
ikke skulde gaa glip af dette sognehistorisk
saa betydelige øieblik, at se Taarnet blive
sat op paa Kirken. Saa det blev alligevel en
anselig Kreds, der istemte til Begyndelse:
Deilig er Jorden og sluttede med: Nu takker
alle Gud. Jeg bragte en Krands, den eneste
som heistes, og holdt en lille Tale om
Taarnets Maal og Med. Derefter fulgtes
Menighedsraadet og Haandværkerne ad
ned i Præstegaarden til en hyggelig Kaffe.
Derefter tog saa Blikkenslagermester Siegel
fra Nordborg fat paa sit møisommelige
Arbeide. Det kan jo nok siges, at det skete
under en heldig Stjerne. Thi ikke regn, men
kun Kulde tvang dem til at forlade deres
luftige Arbeidsplads. Det gik langsomt men
jævnt fremad, og det var jo det, der skulde
til, for at faa et Arbeide ud af det, som
Arkitekten kunde godkende og kunde tjene
til den unge Blikkenslagers Renommé og til
selve Taarnets Gavn.
Den til Kroning af Taarnets bestemte, af
Smedemestrene Jensen - Svenstrup og
Holger Jensen Stevning forfærdigede
Jernstang med Kugle, Vejrhane og det
kneisende Kors var iklædt Kobber, udstillet
på Nordborg dyrskue i 1934 og vakte
betydelig Opsigt. En god reklame for den
unge Mester.

Forsættelse følger i næste Nr. af E SvenstruPPe’.

Sv e n s t r u p Ri n g r i d e r f o r e n i n g
Ringridning 2004
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.

fordeles mellem SUF, cykelklubben og
ringriderforeningen.
147 ryttere deltog i selve ringridningen, her
blev Maria Clausen, Holmskov Konge. Lene
Clausen, Bovrup Kronprins, og Harry
Clausen, Holmskov Prins. Bedste hold blev
Guderup som tog 140 ringe af 144 mulige.
Bedste Svenstrup rytter blev undertegnede.
Der deltog 40 børn under 15 år, hvilket vi er
meget glade for, så det tegner godt for
rytterantallet de kommende år.

Over 500 betalende gæster besøgte
pladsen, hvilket er ganske flot, og
medvirkende til et pænt overskud som
September 2004
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Er der ”ting” som du mangler for at
ringridningen kan blive endnu bedre næste
år – så fortæl det til en fra bestyrelsen.

Ringriderforeningen vil gerne takke vores
samarbejdspartnere, SUF og Cykelklubben
for et vellykket arrangement.

Vi mangler et bestyrelsesmedlem – er det
noget for dig – kontakt Dorthe Johansen, tlf.:
74456250

På bestyrelsens vegne
Dorthe Johansen

Sv e n s t r u p U n g d o m s f o r e n i n g

Den nye gymnastiksæson er på trapperne,
og igen i år kan gymnastikforeningen
tilbyde mange forskellige hold.
Der er sikkert et hold som passer til dig og dine børn.
Mød derfor op til gymnastik i Svenstrup Gymnastikforening.
Pris

Hold

Tid

Instruktør

Forældre/barn (1-3 år)

Mandag 16.30 - 17.30

Dorthe/Pia/Tanja

190 kr.

Spillopperne ( 4 – 6 år)

Tirsdag 17.00 - 18.00

Gitte/ Camilla/ Mette

190 kr.

Krudtuglerne (1 kl. – 3 kl.)

Torsdag 16.30 - 18.00

Lene/ Maja/ Kia

190 kr.

Mix – spring ( 4 kl. – 8 kl.)

Tirsdag 18.00 - 19.30

Jette / Johnnie

190 kr.

De ungdommelige damer
Underholdningsholdet
(5 kl. – 8 kl.)

Mandag 19.00 - 20.30

Hanne

200 kr.

Onsdag 18.00 - 19.30

Helena

190 kr.

Gymnastikholdene starter op i uge 38. (Ungdommelige damer uge 43)
Alle hold bortset fra ”De ungdommelige damer” er inklusiv dragtleje til opvisningen.
Gymnastiktræningen foregår i gymnastiksalen på Nørreskov skolen i Svenstrup. Tilmelding sker
når du møder op.
Har du spørgsmål så ring til Peter Nissen på tlf. nr. 21 94 63 88
Vel mødt til en ny og spændstig gymnastiksæson
Med venlig Hilsen, Gymnastik Udvalget

September 2004
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Sv e n s t r u p U n g d o m s f o r e n i n g
Sommerfodbold i Svenstrup
D. 28.-29. og 30. juli 2004 havde vi sommer fodbold i
Svenstrup. Det var 3 dage med masser af fodbold og
andet sjov, igen i år var vi så heldige, at vi kunne låne
Nordalsboldklub´s fodbold trailer, hvor der er mange
gode ting i. Det siger vi NB mange tak for !
I år kom der 23 børn, alle så ud til at hygge sig, vejret var
heldigvis godt, så hvad kan man mere forlange?
Den sidste dag tændte vi grillen og alle forældre og bedsteforældre kom og gjorde det til
en hyggeligt eftermiddag.
Tak for i år til alle fodbold børnene, håber vi ses til næste år !!
Mange hilsner fra sommerfodbold trænerne
John Herbst, Susanne Zimmermann, Allan Stavski og Karin Frost Jensen

Hjemme kampe for SUF/BIF i september
Nørreskov- Skolen
Mandag d.06-09 kl. 18.30 Dame senior
Lørdag d. 11-09 kl. 10.00 Miniput B
Torsdag d.16-09 kl. 17.30 Miniput C
Mandag d. 20-09 kl.18.30 Dame senior

Oksbøl friskole
Torsdag d.16-09 kl.17.30 Drenge C
Torsdag d.21-09 kl.18.30 Herrejunior

September 2004
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Høstfest
og
70 års jubilæumsfest
Svenstrup Forsamlingshus Støtteforening
og
Himmark-Svenstrup Jagtforening
Indbyder til festaften på Svenstrup
Forsamlingshus
lørdag den 25. september 2004 kl. 19.
Program:
Velkomst
Spisning menu: Fiskesymfoni m. grøn dressing og flutes.
Dådyrkølle og ryg, kartofler, tyttebær og vildtsauce
Broccolisalat med solsikkekerner, rosiner, bacontern og dressing,
Lune abrikoser blandet med rødløg, vindruer og forårsløg.
Vanilleis m. makroner dyppet i Sherry og ristede mandler.
Kaffebar.
Underholdning: Lokale Jagthornsblæsere blæser til samling.
International top underholdning med STAR MAGIC, i vil opleve trylleri,
professionel magi, spækket med humor, cracy-komik og en god portion
selvironi.
STAR MAGIC medvirkede ved kulturnatten i Sønderborg, hvor de blev lukket
ind i en brændende kasse og hejst op over havnen, og pist var de væk.
Dans med musik leveret af: Jan Tårnqvist, Sønderborg.
Pris: 150 kr. pr. person
Tilmelding og bordreservation, samt betaling til :
Arne Buch, Kirketoften 17, Svenstrup. Tlf. 7445 6150
Sidste frist for tilmelding 17.september 2004.

September 2004
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Vel mødt til en festlig aften.
Husk at gemme denne side.

Aktiviteter for vintersæsonen
2004/2005 i ”E – si – skå”
23 Sept.
30 Sept.

Opstart / Minilotto
Div.kortspil / dart / andre aktiviteter

07 Okt.
14 Okt.
21 Okt.
28 Okt.

Udflugt ( Sort sol )
Efterårsferie
Minilotto
Div.kortspil / dart / andre aktiviteter

04 Nov.
” ”
11 Nov.

Fortælling v. Margit Tagesen
Fællessang til harmonikamusik / gratis kaffebord
Div.kortspil / dart / andre aktiviteter

18 Nov.
25 Nov.

Minilotto

02 Dec.
09 Dec.

Div.kortspil / dart / andre aktiviteter
Juleafslutning: Program senere

06 Jan.
13 Jan.
20 Jan.
27 Jan.

Opstart / Minilotto
Div.kortspil / dart / andre aktiviteter
Fortælling v. Jørn Buch / Gratis kaffebord
Div.kortspil / dart / andre aktiviteter

03 Febr.
10 Febr.
17 Febr.
24 Febr.

Teater på alsisk
Div.kortspil / dart / andre aktiviteter
Vinterferie
Film v. Carlo Gloy

03 Mar.
10 Mar.
17 Mar.

Div.kortspil / dart / andre aktiviteter
Minilotto
Forårsafslutning: Program senere
Med ret til ændringer forbeholdes.

September 2004

Div.kortspil / dart / andre aktiviteter
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Ja det er
ganske vist
Ja - det er ganske vist:
Tiden er nu inde til at starte vintersæsonen 2004/2005
i ”E - si - skå”
Edith og Eva har sat et program sammen for
perioden, så alle fremmødte i forvejen ved
hvad de går ind til. Alle nye som gamle medlemmer
er hjertelig velkomne
Torsdag d. 23. sept ember 2004 kl. 14. 00 på Svenst rup
forsamlingshus.
Husk at medbringe : En kop og kage til jeres kaffe, som kan købes
hos os.
Med venlig hilsen Edith og Eva

Sv e n s t r u p U n g d o m s f o r e n i n g

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. 74451762
tlf. 74425283
tlf. 74456474

Afdeling:
Gymnastik:
Teater:
Fodbold:
Badminton:

Peter Nissen
Anne Marie Duus
Karin Frost Jensen
Jan Jørgensen

tlf. 73452010
tlf. 74456090
tlf. 74456545
tlf. 74459770

Email: bibi@andersen.mail.dk
September 2004
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H e r f r a m i n v e r d e n g å r ………..
Mere mellem Himmel og Jord
Efter en vellykket fødselsdagsfest på
Skovkroen i Nørreskoven for nogle år siden,
vendte vi en søndag septembermorgen på
kanten af efterår tilbage til Himmark ved 3tiden. Vi blev - som altid - modtaget af et par
glade hunde, der klart lod forstå, at sengetid
kunne der slet ikke være tale om. De ville
ha’ en måneskinstur. Nå, skidt. Det var
faktisk måneskin. Rigtigt fint endda med
spindelvævsguirlander og dug, der glimtede
i det klare nattelys.
Da
vi
nåede
ned
til
Himmark
rensningsanlæg, skete der noget, jeg den
dag i dag aldrig har fundet eller fået
forklaring på.
Hundene, der på en sådan tur altid er foran,
stod stille i svinget lige før lågen ind til
rensningsanlægget og iagttog årvågent et
eller andet nede i sænkningen mod e Ku
(Ku-skoven). Da jeg nåede frem, så jeg
hvad det var.
Over kildeudløbet et stykke nede på engen
svævede et par meter over terrænet en
svagt lysende kugle med uskarpe konturer.
Ca. en meter i diameter. Svagt flimrende
med et grønligt fosforescerende lys.
Omtrent som man kunne forestille sig en
sværmende forsamling af meget små
sydeuropæiske ildfluer, der - har jeg senere
fået oplyst - ikke forekommer her så højt
mod Nord.
Lidt underlig til mode, valgte jeg at
undersøge fænomenet nærmere og gik
resolut ned over engen.
Da jeg var på en afstand af ca. 10 meter fra
kuglen, begyndte den langsomt at bevæge
sig bort, ned mod Gildbækken. Derefter gled
den langs vandløbet gennem lavningen hen
mod skoven. Jeg fulgte efter indtil den
forsvandt bag bakken inderst i sænkningen.
Hundene fulgte mig tæt, helt klart
opmærksomme på fænomenet. Ikke bange
September 2004

men årvågne. Da vi nåede hen i svinget lige
før skoven, var kuglen væk.
Vi hilste pænt godnat til Ingolf Henningsens
kvier og gik hjemad.
Før i tiden var en sådan hændelse
uvægerligt blevet opfattet som noget
overnaturligt. En rigtig spøgelseshistorie
kunne det være blevet til.
Efter aldrig at have fundet nogen plausibel
forklaring, må også jeg selv indrømme, at
tanker om ”mere mellem Himmel og Jord”
har strejfet mig. Godt nok kun i svage
stunder. Min opfattelse af naturen er, at den
er rigeligt kompleks til, at mennesket endnu
langt fra har fået løftet hverken det sidste
eller
næstsidste
slør
for
dens
forunderlighed.
Et kuglelyn? Muligvis. Men i så fald uden
nogen form for uvejr. Himlen var måne- og
stjerneklar. Og det var vindstille…
En
lygtemand?
Måske.
Et
sådant
fænomener er forklaret som methangas
blandet
op
med
selvantændende
forsforforbindelser. Men de forekommer kun
i deciderede moseområder og skulle efter
sigende ikke vare så længe.
Apropos overtro…
Et par år før ovennævnte natlige tildragelse,
havde vi i familien en anden oplevelse,
ligeledes om natten.
En sommer tilbragte vi en ferie i det nordlige
- tidligere - Jugoslavien. Nu Slovenien. I de
Juliske Alper, som vi i en periode ofte
besøgte, både om vinteren på ski og om
sommeren for at nyde den storslåede
bjergnatur.
Familien har altid haft hang til det lidt
primitive naturliv.

En lun sommereftermiddag var vi i bil kørt
ned ad en stejl skovvej for at overnatte i telt
Side 16 af 20
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ved bredden af en smuk bjergsø. Bilen
vendte vi og lod den stå på vejen parat til at
køre opad igen næste morgen. Vi badede i
søen og tændte bål, omkring hvilket vi
hyggede os ind i den mørke nat.

fortsatte med hvinende motor og Fanden i
hælene opad, væk.

Tre hunde havde vi med os dengang En lille
hvid spids og to sibiriske huskyer, far og
datter. Begge venligheden selv, men for den
uindviede ret så respektindgydende med
deres ulveagtige præg.

Det gæsterne - sandsynligvis et romantisk
kærestepar - pludselig havde set i lyset fra
deres forlygter, var først en uventet bil. Men
dernæst: Hvem var det, der stirrede
nysgerrigt på dem inde fra forsæderne?…

Hundene overnattede i bilen. Deres
mennesker i et par telte ved søbredden.

Her sad nemlig på førersædet en stor ”ulv”
og stirrede ud ad forruden. Og på
passagersædet ved siden af, sad en lidt
mindre og stirrede med.

Ved midnatstid vågnede jeg pludseligt ved
motorlyd, der nærmede sig. Da jeg kom ud
af sovepose og telt, så jeg oppe i skoven et
par billygter flakke ad den ujævne grusvej
ned mod os.
Bilen stoppede brat 20 meter fra lejrpladsen,
hvor dens lygter havde fanget vores
parkerede bil forfra.
Derefter gik der mindre end 5 sekunder før
bilen med de natlige gæster speedede
voldsomt op. Føreren prøvede i panik at få
køretøjet i bakgear, hvilket langt om længe
lykkedes. Med grus sprøjtende fra hjulene
bakkede han (eller hun) derefter i vild flugt
tilbage ad den snoede grusvej. Et stykke
oppe kunne vi høre bilen køre mod et eller
andet, hvorefter den atter kom fri og

I skæret fra min lommelampe så jeg en
mulig årsag til den vilde panik.

Vores kære vovser - far og datter - i rollen
som skinbarlige varulve. Hun har blå øjne
og kan alene af den grund, godt se både
uudgrundelig og lidt menneskelig ud.
Måske tager jeg fejl. Panikken kan såmænd
blot have haft sin årsag i, at vi alle sammen
nærer frygt for det ukendte. Ubudne gæster
betyder fremmede mennesker, som kunne
tænkes at have ondt i sinde. For dem var vi
måske ubudne gæster på ”deres sted”. For
os var de ubudne indtrængere på vores midlertidige - territorium.
Alt i alt måske et udmærket billede på de
problemer, fremmede har med hinanden.
Tilliden og trygheden kommer først, når vi
gensidigt har vist, at vi vil hinanden det godt.
Og kun sjældent kommer vi tæt nok på, til at
blive helt sikre. Man har jo hørt så meget…
Men hvem ved. Måske hører vi en dag en
beretning om et slovensk ægtepar, der i
deres ungdom med egne øjne oplevede at
se varulve ved en bjergsø, de aldrig
nogensinde siden vovede at besøge.
Sådan er der så meget. Om ikke mellem
Himmel og Jord. Så dog uforklarligt for den
uvidende.
Finn Broesby-Olsen
Himmark
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Annonce:

Budbringer
Enkle værelser med seng søges
Jeg har nogle gange om året brug for
at skaffe tilrejsende kursusdeltagere
overnatning en weekend.

Fryser sælges
Atlas (økonomi) kummefryser B.S.
1809 sælges. Kun 3 år gammel. Pris
1.500 kr.
Henvendelse til
Arne Buch
Kirketoften 17, Svenstrup
Tlf. 7445 6150

Er der nogen, der vil leje værelser ud?
Herrecykel købes
Brugt og billig herrecykel købes.
Henvendelse til
Rasmus Ruge
Præstegården, Svenstrup
tlf. 74456205

Henvendelse til
Peter Ruge
Præstegården, Svenstrup
Tlf. 74456205

September 2004

Side 18 af 20

E SvenstruPPe’

Sv e n s t r u p o g Om e g n s Sk y t t e f o r e n i n g
har hermed fornøjelsen at indbyde til

KORPORATIONSSKYDNING
på 15 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 1. Oktober 2004 kl. 17:00 - 20:00
LØRDAG den 2. Oktober 2004 kl. 09:00 - 17:00
Der skydes i følgende klasser: Klasse A: Aktive skytter.
Klasse B: Aktive skytter der bruger geværstøtte.
Klasse C: Skytter der ikke er medlem af en skytteforening.
Hver korporation består af 5 personer, de 4 bedste resultater tæller til holdkonkurrencen. Der
skydes 3 prøveskud plus 12 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 B-skytte m/k
Bedste C-skytte m/k

Bedste A-hold (præmie til alle på holdet)
Bedste B-hold (præmie til alle på holdet)
Bedste C-hold (præmie til alle på holdet)

REGLER: Deltager en skytte på flere hold, er resultatet af første skydning gældende til
enkeltmandspræmien.
TELEFON UNDER STÆVNET
74456463
Tilmelding: Benyt venligst nedenstående tilmeldingsblanketter ved skriftlig tilmelding. Ønske
om bestemt skydetid imødekommes så vidt det er muligt, "den der kommer først til møllen”.
SENESTE TILMELDING: TIRSDAG, den 28. September 2004.
Til: Finn Møller, Overhaven 5, 6430 Nordborg, email: fmoeller@mail.tdcadsl.dk, Tlf. 7445 4830
Holdets navn:___________________________________________________________
Skydedag:_______________________ ønsket skydetid:_________________________
Fredag den 1. oktober kl. 17:00 - 20:00, ……..Lørdag den 2. oktober kl. 09:00 - 17:00
Holdlederens navn:__________________________________________________
Holdlederens Tlf. nr.__________________________________________________
September 2004
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Aktivitetskalender
…..September 2004
Tidspunkt
Søndag d. 5. sept.

Aktivitet
Kl. 14:00

Mødested

Høstgudstjeneste

Svenstrup Kirke

Søndag d. 12. sept. Kl. 10:00

Gudstjeneste

Svenstrup Kirke

Tirsdag d 14. sept.

Opstillingsmøde til Menighedsrådsvalg

Kl. 19:00

Søndag d. 19. sept. Kl. 10:00

Præstegården

Gudstjeneste

Svenstrup Kirke

Mandag d. 20. sept. ………sidste frist for indlæg til E SvenstruPPe’ oktober nummer
Torsdag d. 23. sept. Kl. 14:00

Sæsonstart for ”E-si-skå”

Forsamlingshuset

Lørdag d. 25. sept.

”Høstfest & 70 års jubilæum”

Forsamlingshuset

Kl. 19:00

Søndag d. 26. sept. Kl. 16:00

Gudstjeneste (Ole W. Sørensen)

Svenstrup Kirke

Fredag d. 1. okt.

Kl. 17 – 20 Korporationsskydning (Skytteforening)
………udkommer E SvenstruPPe’ oktober udgave

Lørdag d. 2. okt.

Kl. 09 – 17

Korporationsskydning (Skytteforening)

Søndag d. 3. okt.

Kl. 10:00

Gudstjeneste

Torsdag d. 7. okt.

Kl. 19:00

”Vi og vore huse”, Lokalhistorisk Forening

Svenstrup Kirke
Stevning Skole

(......uden ansvar)

Trænger du til at få ”Tryk
på helbredet”
Så henvend dig
trygt til
Vivi Madsen
Mølletoften 4
Tlf.: 74 45 64 58
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