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Kommentar

Redaktion
Lasse Andersen
Gert Wonsyld

Kontaktudvalg

Kære læsere.
Kalenderen fortæller os nu, at det er blevet efterår, mange
udendørs aktiviteter er lagt på hylden, og indendørs syslerne
igangsættes.
Det betyder også at vi er nået til oktober måned, den måned
hvor vi beder om et bidrag til E SVENSTRUPPE’
Vores udgifter til bladets drift dækkes af den årlige
indsamling, - tilskud fra foreninger og menighedsrådet, samt
reklameindtægter. Vores udgifter til fremstilling af bladet er
steget de sidste par år, som alt andet, så hvis bladet fortsat
skal udkomme beder vi alle husstande bidrage med 50 kr. og
gerne mere.
Der er i dette nummer af bladet indlagt en kuvert og girokort
som bedes benyttet.
Poserne kan afleveres i ”Lissie’s Butik” eller til bestyrelsen.
På forhånd tak,
Med venlig hilsen Lasse Andersen.

Bidrag via Bank er nu også mulig
Hvis du normalt ordner dine banksager via Internettet, så er
det nu også muligt at overføre dit årlige bidrag til E
SvenstruPPe’ bankkonto nr. 8011 1028371.
m.v.h. Birte Nielsen, Kasserer

Er du forfatterspire og historiefortæller ?
I september måneds udgave af E SvenstruPPe’ sendte jeg
en opfordring til, at du som læser nu kunne få dine ”gode
historier” på tryk i E SvenstruPPe’. Idéen er fostret af Finn
Broesby-Olsen, og det er også Finn der bidrager denne gang
på side 14, …………………….for der må være gået noget
galt i postgangen, din historie nåede nemlig ikke frem før
deadline.
Nå du havde glemt at sende den ? Ja men så gør det nu, så
du ikke glemmer det igen.
m.v.h. Kaj Nielsen
Oktober 2004
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Menighedsrådet
Resultat af opstillingsmødet
Tirsdag den 14. september 2004 var der orienterings- og opstillingsmøde i forbindelse med valg
af nyt menighedsråd.
På opstillingsmødet blev der lavet en liste, som ser således ud:
 Maja Jørgensen,
 Ejvind Bojsen,
 Solveig Herborg,
 Thomas Damgaard,
 Karin Melchior,
 Carl Chr. Schink,
 Bente Purup,
 Finn Broesby Olsen (stedfortræder)
 Peter Møller (stedfortræder) .
Hvis der ikke bliver indleveret flere lister inden den 28. september kl. 19:00, udgør ovennævnte
personer det nye menighedsråd.
(Redaktionen – beklager, men bladet udbringes først den 1. oktober 2004)

Nyt fra Kirken
ENKELTDAGS RETRÆTE:
LÆNGSEL OG MENING
Retræte betyder tilbagetrækning –
og er en gammel betegnelse for at
trække sig tilbage fra det daglige livs
uro – og fordybe sig.
Man kan fordybe sig ved blot at
være stille med sig selv og trække
vejret langsomt. Man kan fordybe
sig i en kunstnerisk proces, hvis
man f.eks. holder af at male. Og
man kan fordybe sig i sit forhold til tro – og
søge at blive mere opmærksom på, hvad
det betyder i ens liv.
En almindelig retræte varer flere dage, for at
man når at komme ordentlig væk fra
dagligdagens travlhed. Og i reglen rejser
man længere væk for ikke at blive forstyrret.
Retræte kan imidlertid også gøres kortere –
og som hér udstrækkes over en enkelt dag.
Oktober 2004

Er man opmærksom, behøver man heller
ikke at rejse langt bort for at opleve
forfriskelsen ved at give forsømte sider af
sig selv mere opmærksomhed.
På en retræte med tro som tema vil vi søge
at lade den længsel, som lever i mange
mennesker få mere opmærksomhed. Det
kan være en længsel efter mere mening.
Eller en savn af de følelser, der er knyttet til
tro: – medfølelse, frihed og hjertets
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åbenhed. Eller måske er det en længsel
uden ord.
Fordybelsen får form gennem stilhed,
gennem udveksling af erfaring og kan få
form af meditation med Bibel eller
salmebog.
Det er vigtigt at retræte ikke bliver et

gennemfører.
Er man interesseret i nærmere oplysning,
kan man henvende sig til Peter Ruge
74456205.

WWW.SVENSTRUPKIRKE.DK.
Kirkens hjemmeside får nyt navn. Den vil
kunne findes på : www.svenstrupkirke.dk.
Her finder man alle relevante oplysninger
om
kirken,
menighedsrådet,
om
gudstjenestetider møder osv.
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

undervisningssted eller en diskussionsklub.
Retræte er et fristed. Hensigten er i
fællesskab at skabe et rum for kontakt til
egne dybe erfaringer.
Vi har flere gange afviklet retrætelignende
kurser over flere dage i tilknytning til kirken.
Tanken med denne enkeltdagsretræte er
bl.a. at give interesserede, der ikke kendere
til formen, mulighed for at stifte bekendtskab
med den.

MENIGHEDSRÅDET
Thomas Damgaard (formand), Carl Chr.
Schink
(Kirkeværge).
Kasserer:
Mia
Bendorff (udenfor menighedsrådet).
Kommende møder: 19. oktober kl. 19:00
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.

Retræten afvikles lørdag d. 13 november fra
kl. 10 - 21.00 dels i kirken dels i mødelokalet
ved Præstegården.

FERIE
Peter Ruge er bortrejst 11-18. oktober.
Henvendelse om begravelser til Sognepræst
i Oksbøl Ole W. Sørensen 7445 1142.

Deltagelse er åben for alle interesserede.
Pris 50 kr. dækker frokost og aftensmad.
Tilmeldingsfrist 1. november. Der skal være
minimum tolv deltagere for at vi

Døbte
Freya Kruse Jensen,
Sebastian Rasmus Dehnfeld,

Oktober 2004
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Esbjerg
Stolbro
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Lokalhistorisk Forening
Efteråret 2004:
Vi holder åbent 1. mandag i hver måned fra
kl. 15 - 17. (Over Riecks stensamling ved
siden af kirken)
Vi og vore huse.
Torsdag d. 7. oktober kl. 19:00 på Stevning
skole. Vejene: Ravnsbjergvej, Sandvigvej og
Stevningnorvej bliver gennemgået.

Logo - konkurrence
Lokalhistorisk forening mangler et logo. Har
du lyst til at prøve kræfter med det?
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 eller Dines Nordtorp,
Nordborgvej, Stevning.

Spiret paa Svenstrup Kirke.
Historien om dets tilblivelse. Del 5 af 6
Uddrag af præstegårdsprotokollen (Anno 1934)
Så kom Dagen, da Tømmerfolkene atter
måtte træde til, forhøie Stilladset, for at
sætte denne Jernstang med Tilbehør paa.
Det hele gik saa stilfærdigt, som vel muligt. I
denne luftige Høide - vi Øienvidner paa
Jorden saa til i aandeløs Spænding - hørte
vi Beboernes uforknytte: Det kan vi sagtens.
Og da alt var færdigt til at lades ned paa
Træbjælken, for der at skrues fast, da gik
det
sagtens.
Og
det
skete
paa
Valdemarsdagen, den 15 Juni 1934 at
Svenstrup kirkes Spir blev kronet med
Korset og Siegel kunde lægge sidste Haand
paa Værket.
Jeg syntes at der skulde nedlægges en
Skrift vedrørende Opførelse af Spiret i
Kuglen. Jeg skrev med Kinesisk Tuch paa
Pergament og lagde det i en Flaske, som
blev lakket til, indsvøbt i Lærred for at den
ikke skulde gå i Stykker under Anbringelsen.
Og nu kan Kommende Slægter læse om
hvorledes Taarnet kom i stand i det Herrens
Aar 1934.
Endnu stod Stilladset omkring Taarnet saa
det ikke traadte frem i sin fulde skjønhed.
Men da det faldt – ja inden det faldt, kunde
jeg ikke lade være med at Telefonisk at
sende Arkitekten men hjerteligste Hilsen og
Tak. Og jeg kan nok sige, det var med en
Oktober 2004

varm Tak og som Hjertensglæde
udbetalte til ham hans Arkitektsalær.

jeg

Hvor tager Taarnet sig prægtigt ud. Der
begyndte især om Søndagen en hel Valfart
op til Kirken, for at se det. Der blev pyntet
paa Kirkens Omgivelser: Klokketaarnet blev
malet ligesaa, Brændselskælderens Beton
og Træværk, de forskjellige Tilgangsdøre til
Kirken. Stevning Kirkestalde, blev hvad de
for resten haardt tiltrængte, tækkede.
Ligesom W.C. og Ligvognsskurets Tag og
Porte. Havde Vinduerne faaet, saa var da
hele Kirken baade indvendig og udvendig
blevet Kalket, alt i bedste orden, men det
sidste naaedes ikke.
Med Reisningen af Jernstangen og Tilbehør
troede jeg, nu var der Ro omkring Kirken.
Men nei, da satte Tømmerfolkene for Alvor
ind; thi det gjaldt en glædelig Overraskelse,
næmlig en Adgang til Spiret fra Kirkens Loft,
som ikke var forudset i Opførelsen.
Bygmesterne maa have anset det for
nødvendigt og ønskeligt og derfor lavet
denne Adgang, efter hvis Fuldførelse, de
drog ganske stilfærdigt bort.
Så blev der Ro i Kirken. Taarnet stod der
Som særlige andelshavere i dets Reisning
vilde vi Præstegaarden have al den Glæde
af det, vi kunde faa. Og derfor maatte de
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store Linde ofre en Dele af Grenene, som
Peter Jensen huggede af. Og hvilken
betagende Udsigt fra vor Stuer op til Taarnet
og igen fra Kirken ned til os, vel kønnest
derop, naar Aftensolens Glans forgyldte det
nye Kobber, saa Taarnet skinnede, som det
bare Guld. Hvor lidt ønskede Jeg at en
Pensel skulde holde fast i Trækronernes
Grønt, Murenes hvide og Spirets Guld. Men
ingen kom, som kunde gøre det! Saa
gjælder det at holde dette Syn, dette herlige
Billede fast i Tankerne, indtil Efteråret
berøver Træets Hoveds Grønt, Regn og
Storm Fordunkler, Murenes Hvidt, Regn
berøver Kobberet dets gyldne Glands.

Hvem der staar paa Gaardspladsen og ser
op til Taarnet, maa uvilkaarligt glæde sig
over dette smukke Bygningsværk, og set fra
vor sydlige Siddeplads i Haven møde vi over
Trækronernes Top, Spiret, og man kunde
saa godt tænke sig, deroppe ligger en stolt
Borg med Taarn.
Hvilken af de to udsigter skal jeg give
Fortrin, jeg ved det ikke. Men et veed jeg, at
naar det gælder Udsigten op til Taarnet, da
kommer de som har den Lykke at bo i
Præstegaarden ikke til Kort, Tværtimod. Gid
de saa ogsaa altid maatte forstaae
Kirkespirets tavse men saa alvorlige
Prædiken: Sursumcorda! Opnaar Hjerterne!

Forsættelse følger i næste Nr. af E SvenstruPPe’

Nørreskov-Skolen
Nye fraværsregler
Undervisningsministeriet har udarbejdet et
nyt fraværscirkulære, som alle skoler skal
følge. I cirkulæret er der strammet gevaldigt
op
på
indberetninger
af
elevers
fraværsdage. Hver anden måned skal
skolen
indsende
fraværslisterne
til
kommunen. Her bliver alt fravær registreret,
og der vil blive reageret på for meget fravær.
Nørreskov-Skolen har benyttet sig af
lejligheden til at informere forældrene om,
hvordan vi har tænkt os at udmønte de nye
regler og disse er i uddrag:
”I følgende situationer indkalder vi så hurtigt
som muligt elev og forældre til en samtale,
for sammen med dem at kortlægge
problemerne og udarbejde løsningsforslag,
eventuelt ved inddragelse af pædagogiskpsykologisk
rådgivning,
Ungdommens
Uddannelsesvejledning, den kommunale
sundhedstjeneste eller andre.


Når der er grund til at antage, at elevens
sygdom er begrundet i forhold på skolen
eller i øvrigt har tilknytning til
undervisningen.
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Når fraværet skyldes, at eleven har
svært ved følge med i undervisningen
eller har problemer med andre elever
eller skolens personale.
Ved ulovligt fravær, der ikke skyldes
forhold på skolen.
Ved upræcist fremmøde ud over det
acceptable.
Ved
elevens
uengagerede
eller
manglende
positive
deltagelse
i
undervisningen.
Er det ikke muligt at skabe den
nødvendige dialog med eleven og
forældrene med henblik på løsning af
problemerne, inddrager skolen de
E SvenstruPPe’



kommunale
skolemyndigheder
med
henblik på at finde det skoletilbud, der
matcher elevens ønsker og behov.
Har elever 15 fraværsdage eller mere i
løbet af en periode på ½-år, indberetter
klasselæreren dette til skoleledelsen,
som tager stilling til det videre forløb”.

Nye regler for fritagelse for
kristendomskundskab
Der er også kommet nye regler for fritagelse
for kristendomskundskab. For NørreskovSkolens vedkommende er det ikke et særligt
udbredt fænomen, men det sker da ind
imellem.

Hvis en elev skal fritages for dette fag, skal
forældrene gøres bekendt med flg.:







Fagets status som et obligatorisk og
ikke-forkyndende kundskabsmeddelende
fag, der er på linje med folkeskolens
øvrige fag.
Fagets
indhold
og
mål
jf.,
folkeskolelovens § 6, stk. 1, og
bekendtgørelse om formålet med
undervisningen i folkeskolens fag og
obligatoriske emner med angivelse af
centrale
kundskabsog
færdighedsområder (slutmål) og trinmål
(Fælles mål), samt skolens læseplan,
undervisningsplan mv.
At faget skal gøre eleverne fortrolige
med dansk kultur og bidrage til deres
forståelse for andre kulturer.
Fagets samspil med andre fag samt
relevans i det videre uddannelsesforløb.
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Orientering om, at der ikke tilbydes
anden undervisning til erstatning for
timerne i kristendomskundskab.

Kost- og bevægelsespolitik
Nørreskov-Skolen har i øjeblikket nedsat en
arbejdsgruppe, der skal udarbejde en kostog bevægelsespolitik. Netop dette område
er meget oppe i tiden, idet vi oplever, at
mange elever har en usund levestil med for
fed og forkert mad. Dette bliver yderligere
forstærket af, at mange børn ikke rører sig
nok.
Byrådet har et mål om, at alle skoler skal
kunne tilbyde eleverne et sundt måltid mad
hver dag, samt at der skal være
kantinefaciliteter på alle skoler. Kantine kan
vi tilbyde i Guderup, men ikke i Svenstrup.
Til gengæld har vi her en velfungerende
elevkiosk, som efterhånden vil gå over til at
tilbyde de ting, som kostpolitikken tillader. I
Guderup er Morten i cafeteriet begyndt at
tilbyde ernæringsrigtige retter, men det er
småt med købelysten. Det hænger nok
sammen med, at det kun er de store elever,
der må købe i cafeteriet. De har samtidig
muligheden for at gå i byen i det store
frikvarter, og her bliver der købt rigelige
mængder at usunde sager. Men det er nok
på lånt tid, for jeg kunne forestille mig, at
den kommende kostpolitik vil fratage dem
den mulighed. Sandsynligvis vil der blive
åbnet mulighed for, at også mellemtrinnet vil
kunne handle i cafeteriet.

Fokus på forældremøder
Skolens
pædagogiske
gruppe
samt
skolebestyrelsen har for tiden sat fokus på
forældremøder. Vi har besluttet at sætte et
udviklingsarbejde i gang, som dels skal
vurdere, om forældremøderne ligger rigtigt
placeret, og dels mødernes indhold. Det er
jo ikke mange gange om året, vi indkalder
forældrene til møder. Derfor er det af
afgørende vigtighed, at mødernes indhold er
vigtige for alle parter, og at forældrene har
indflydelse på tilrettelæggelsen af møderne.
Til næste skoleår forventer vi at have
udarbejdet et katalog af emner, så møderne
kan opleves som vigtige og interessante for
alle parter. Det skulle også gerne bevirke, at
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interesserede i en
større
forældreinvolvering i
skolen.

Naturskolen
Tirsdag den åbnede
den nye Naturskole i
Nørreskoven. Alle 4.
klasser
fra
hele
kommunen
var
inviteret til åbningen,
og de havde en god
dag med løb i
skoven
og
efterfølgende kage
og sodavand.
Naturskolen

hører

flere forældre finder det
vigtigt
at
komme
til
møderne. Det er faktisk et
problem i flere klasser, at for
få børn er repræsenterede.
I år har vi fra ledelsens side
ikke været opmærksomme
nok på koordineringen af
møderne. Der har flere
gange været mange møder
placeret på samme aften, og
det har uundgåeligt givet
problemer
for
en
del
forældre, som har børn i
flere
klasser.
Forårets
møder vil derfor blive
koordineret, så vi ikke
kommer
ud
i
samme
situation igen.

Ny forældrepjece
Alle forældre har for nyligt fået udleveret en
”forældrepjece”, som er udarbejdet af
skolebestyrelsen. I pjecen er den nye
ordning
med
kontaktforældre
og
skolebestyrelsens
deltagelse
i
forældremøder bl.a. beskrevet.
Nørreskov-Skolen har en meget aktiv
skolebestyrelse, og de er virkelig meget
Oktober 2004

administrativt under Nørreskov-Skolen, og
vores
viceskoleinspektør
Jens
Erik
Henriksen er den, der har kontakten til
naturskolen.
Mange klasser har allerede haft en dag på
Naturskolen, som ledes af naturvejleder
Andreas Hermann. Det er meningen, at alle
klasser skal have 1 dag om året på skolen,
som ligger i udkanten af Nørreskoven i det
tidligere Sjelleruphus. Eleverne undervises
både i Natur & Teknik samt i biologi og
zoologi. Også børnehaverne har deres
besøgsdage, så hvis man kommer gennem
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skoven en hverdag, er man helt sikker på at
kunne se en masse børn i skoven.

Med venlig hilsen
Ejvind

Skolernes motionsløb (Svenstrupafdelingen)
Fredag den 8. oktober deltager Nørreskov-Skolen traditionen tro i “Skolernes Motionsløb”.
Det er et fællesarrangement, som bliver afholdt på samme dag over hele landet. I Svenstrup
foregår dagen på flg. måde:
Eleverne kan vælge imellem forskellige løbedistancer i
Nørreskoven og de større elever har desuden mulighed
for at vælge en “Iron Kid”.
En “Iron Kid” består af cykelløb til Idrætscentret, svømning,
løb og cykelløb tilbage til skolen.
Som sædvanlig er forældre meget velkomne til at deltage i
motionsdagen, som starter kl. 10.00 i skolegården i
Svenstrup.
Når løbet er slut, holder vi efterårsferie hele ugen.

Oktober 2004
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Svenstrup Cykelklub

PS. Billedet er taget af Jacob, som havde købt nyt kamera til anledningen.
Cykelklubbens ferietur.
Så har de gamle været af sted igen. Denne
gang gik turen til Juelsminde.
Mandag den 30. August kl. 8:30 (sådan
omtrent) startede 25 forventningsfulde
”gamle” i bil og med cyklerne på trailere fra
Svenstrup. Det var ikke just cykelvejr
undervejs nordpå, både blæst og regn
gjorde, at vi var glade for at sidde i tørvejr i
bilerne. Men Vorherre og meteorologerne
kan ikke ødelægge vores feriehumør. Da vi
kom til Rosenvold ved Vejle fjord, hvor vi
skulle spise vores medbragte mad, skinnede
solen da også på denne skønne plet.
Undervejs havde Tove desværre været
uheldig at blive stukket af en bi. Det
Oktober 2004

udviklede sig så slemt, at hun måtte en tur
på sygehuset i Vejle. Vi fik derfor et lidt
længere ophold i Rosenvold, hvilket ikke var
så dårligt, da der er en lille havn og derfor
noget at kigge på. Tove og de andre i bilen
kunne heldigvis hurtigt slutte sig til os igen.
Vel ankommet til vandrehjemmet i
Juelsminde blev vi budt velkommen af
bestyreren, Jacob, og installeret i vore
værelser og så var en kop kaffe i den
hyggelige opholdsstue tiltrængt. Her var det
Conny udbrød: ”Det er godt, jeg ikke har
taget mine høre apparater med”. Hvad han
mente med det blev ikke uddybet, men det
kunne godt høres. Kort efter stak Jacob
hovedet ind og spurgte, om vi havde betalt
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ekstra for hyggen. Både Jacob og hans
medhjælper, Lisbeth, var utrolig søde og
fandt hurtigt ud af vores frie tone, som
passede dem godt. Vi cyklede en tur i
omegnen før aftensmaden. Om aftenen
spillede de fleste som sædvanlig kort og vi
”stakler”, som ikke forstår os på denne
komplicerede selskabsform blev siddende
ved fjernsynet eller gik en tur ned til havnen.
At Gunhild trøstede os med en irish coffee,
behøver vi vel ikke at nævne.
Tirsdag morgen startede med fint vejr og
efter morgenmad og afsyngning af vores
daglige morgensang gik turen nordpå. Det
første stop var ved godset Palsgård, som
har en stor industri af tilsætningsstoffer til
levnedsmiddelindustrien. Industri har vi nok
af derhjemme, så vi foretrak at gå en tur i
den store, smukke park. Herefter satte vi
kursen mod Snaptun hvorfra vi skulle med
færgen til Hjarnø. Først blev vores
medbragte mad sat til livs i solskin ved
sejlklubben.
Det
eneste
forstyrrende
moment var (under hele turen) hvepsene.
Undertegnede slog egenhændigt 5 stk. ihjel,
godt klaret – ik’!
Da færgen til Hjarnø ankom, gik vi ombord
og havde en fin sejltur på ca. 10 min..
Conny og Jytte havde på forhånd fået en
aftale med en mand på Hjarnø, som vi
skulle møde ved kirken.
Han holdt den morsomste ”prædiken”, jeg
nogensinde har oplevet i en kirke. Han var
født og opvokset på en gård på øen, altså
en rigtig hjemmefødning. Han fortalte både
om øens historie og om slægterne. Skønt
han påstod, at Hjarnøboerne var lige så
indgifte som kongehuset og derfor ikke alt
for begavede, fik vi nu et helt andet indtryk.
Sjældent er der blevet grint og klappet så
meget i en kirke. På den lille kirkegård, viste
han os en sten med en meget speciel
indskrift på bagsiden, som den begravede
selv havde hugget ind.
Vi cyklede videre og fandt resterne af nogle
store skibssætninger, som viser at der har
været beboelse på øen i vikingetiden.
Desværre er de fleste sten i tidens løb gået
til bygning af huse.
Oktober 2004

I den gamle smedje fik vi kaffe med
hjemmebagt kringle. Smedjen var meget flot
og nænsomt restaureret. Hjarnø er en smuk
lille ø, som det kan anbefales at besøge!
Efter en hjemtur i strid modvind, et par byger
og 4 punkteringer landede vi i god behold.
Samlet om aftenkaffen blev der sunget et
par sange, samt ”melodien der blev væk” .
Efter 45 km og et par Irish coffee sov vi godt
om natten.
Her må jeg lige indskyde, at der hver
morgen skete sælsomme ting i køkkenet,
det var vist noget der lignede en smugkro,
men ikke mine ord igen!
Onsdag begyndte med regn og strid
modvind de ca. 20 km. til Glud, hvor der var
mulighed for at se et Ferguson museum og
et friluftsmuseum. Alle foretrak det sidste og
vi brugte ca. 2 timer der.
Glud museum er grundlagt i 1912 af en
meget egocentrisk maler, som altid var på
kant med myndighederne og ikke lagde skjul
på det. Hovedbygningen er hans eget hus,
hvor han har samlet utrolig mange
spændende ting. Resten af museet er
landbrugs- fiskeri- og arbejdermuseum.
Bagefter hørte jeg mange udtale, at det var
det bedste museum, de havde set. Igen en
anbefaling til andre!
Efter besøg og osteindkøb på Glud mejeri
gik turen tilbage i tørvejr, men igen strid
modvind. Vi stemmer på Jacob Haugaard
næste gang! Efter kaffen lancerede Bodil et
nyt sjovt ”boldspil”, som Gunhild med megen
elegance vandt.
Torsdag gik turen til Hornsyld. Vejret var
som i ”Du danske sommer osv.” , sol, lidt
regn, blæst og skyerne sørgede for, at vi
ikke blev solbrændte. Vel ankommet til
storbyen Hornsyld skulle der findes et egnet
sted til at spise madpakkerne. Flere
forbipasserende blev spurgt, men først da
Conny gik ind til slagteren, fik vi foreslået en
stor fin plads med alt hvad hjertet begærer
til picnic. Maden blev nydt og ænderne
fodret i dejligt solskin + hvepse. Så gik turen
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videre til en jættestue, som (selvfølgelig) lå
langt ude på en mark. Da vi jo plejer at
invadere en sådan, skulle Arne Lund, som
nok var den slankeste, også prøve her.
Havde vi ikke trukket ham ud igen ved
benene, var han nok blevet derinde. Alle
kom velbeholdent hjem, vejret gider jeg ikke
at skrive mere om. Jo lige, at det efter kaffen
blev rigtig godt og vi spillede Petanq og
Vikingespil på en busholdeplads. Det tog
buschaufførerne med stor ro, når de skulle
vende o.s.v. Og vi morede os dejligt. Om
aftenen fandt vi den omtalte melodi + flere
andre.

Fredag skulle der pakkes og tages afsked
med vores populære vært, Jacob og hans
søde assistent, Lisbeth. Standarden var ikke
var helt så overvældende, som vi har
oplevet på andre vandrerhjem, men vi fik
god og rigelig mad og servicen var helt i top.
Dette var mine indtryk fra endnu en dejlig
sommerferie med cykelklubben. Det hele
var godt planlagt af de tre par, som stod for
det i år.
m.v.h. Ingrid Dall

Svenstrup Ungdomsforening

Oktober 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

Oktober 2004

tlf.
tlf.
tlf.
tlf.

74451762
74451762
74425283
74456474

Afdeling:
Gymnastik:
Teater:
Fodbold:
Badminton:
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Peter Nissen
Anne Marie Duus
Karin Frost Jensen
Jan Jørgensen

tlf.
tlf.
tlf.
tlf.

73452010
74456090
74456545
74459770
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Email: bibi@andersen.mail.dk

Forsamlingshuset
Økonomi:
 Kassekreditten er siden maj nedbragt
med 8.500 Kr. til 117.600 Kr.
 Lejeindtægten på salene forventes at
blive 100.000 Kr. i år, det er ca. 5.000 Kr.
mere end i 2003
 Der er 30 udlejninger af salene endnu i
år, og der er kun 3 fri weekender tilbage i
2004.
 Værelsesudlejningen vil i år andrage ca.
6.500 Kr.
 Udlejning af duge i forbindelse med leje
af huset går fint, vi har måtte anskaffe
mere stof, for bedre flow, prisen pr. lejet
dug er 20 Kr.
 Støtteforeningen har ydet et lån på
25.000 Kr. som er rente og afdragsfrit
iflg. vedtægter.
Aktiviteter forår og sommer:
 På aktivitetsdagen mødte18 personer op
til vedligehold, forbedringer , reparation,
m.m.
vejret
hindrede
en
del
udendørsaktiviteter.
 Dagen startede med morgenkaffe,
hvorefter man gik i grupper, for at lave
de
planlagte
opgaver,
midt
på
eftermiddagen kunne vi så sætte os til et
veldækket bord, for at nyde den gode
mad.





Støtteforeningen
stod
for
det
udmærkede arrangement, bespisningen
og de øvrige aktiviteter.
Det flade tag over indgangen har fået nyt
pap på, så taget nu er tæt igen.
Levnedsmiddelstyrelsen har været på
inspektion, der var ingen bemærkninger,
huset står som pænt og velholdt, takke
være bl.a. det store frivillige arbejde der
ydes.

Fremtidige aktiviteter:
 Gangen ved køkkenet, samt rummet
hvor kølerummet er, skal males.
 Vi har fået flere fliser 40 x 40 cm, så vi
nu har nok til ny belægning ved syd
indgangen.
 Taggruppen arbejder ihærdigt på at
skaffe penge til nyt tag, Mads Clausen
fonden har skænket 50.000 Kr., Og der
er kontakt til kommunen for yderligere
tilskud.
 Vi får ofte tilbagemeldinger fra tilfredse
brugere, det være sig lyse og pæne
værelser, samt de rene og pæne
omgivelser i salen, køkkenet og på
toiletterne.
Med venlig hilsen Ole Tagesen.
10 09 2004

Herfra min verden går……….
mange Vender-angreb mod Als’ kyster
mellem 1100 og 1300. Hvem ved.

At vinde i Lotto
Uden for vort stråtækte hus i Himmark ligger
Holgers eng på ca. 1 tønde land. En tur
omkring den kaldes ’en tur rundt om e vold’.
Engang i fordums tid har på engen stået en
teglbelagt bygning med voldgrav. Et tårn, en
’borg’ - stedet kaldes også Nyborg - muligvis
et ubeboet fæstningsværk, hvor landsbyens
beboere kunne søge tilflugt under de relativt
Oktober 2004

Stedet er endnu ikke blevet arkæologisk
udforsket, men undertegnede har under et
gravearbejde på engen i begyndelsen af
firserne indsamlet tagsten af typen ’munke
og nonner’ samt rester af munkesten,
fragmenter af lerkrus m.m. De samme
munkesten fandt vi i øvrigt under

Side 14 af 20

E SvenstruPPe’

restaureringen
af
vort
gamle
bindingsværkshus nederst i hjørnetavlene,
hvor de nok er blevet anbragt i en eller
anden overtroisk sammenhæng. Vi murede
dem i øvrigt pænt på plads igen…
Hver gang jeg får lyst til at spille Lotto,
behøver jeg blot at kaste et enkelt blik ud af
vinduet på Holgers eng. Så kølnes lysten
straks.
Engen viser nemlig for mit indre blik, hvor
lille chancen er for den store gevinst.
Hvis Lotto-administrationen havde fundet på
at dække hele engen med frimærkestore
sedler - de små frimærker vel at mærke,
kant mod kant - og så lige så skingert som i
reklamerne havde tilbudt, at på én af disse
sedler var gemt retten til hovedgevinsten,
ville vel kun de færreste overhovedet have
gidet prøve lykken.
Så lille er nemlig chancen. 1 frimærke på 1
tønde land dækket af frimærker.
Skulle denne øvelse ikke helt have manet
spillelysten bort, kan jeg blot yderligere
forestille mig en gammeldags tombola f.eks.
til ringridning. I stedet for den lille, røde
drejebeholder med rullede gevinstlodder
roterer en kæmpestor monster-tromle. 1
meter i diameter og 10 meter lang. Propfuld
af lodder.
På ét eneste af disse lodder gemmer sig
den store gevinst. For 20 kroner får jeg så
lov til at stikke hånden ind gennem den lille
luge og tage 1 eneste lod.
Jeg beholder hellere mine 20 kroner…

Den første fandt jeg blandt millioner andre
en forårsdag under klinten ved Stevning
Næs. Jeg tog den med hjem på grund af
dens karakteristiske udseende.
Nogle år efter - en vinterdag - så jeg nogle
hundrede meter længere henne af stranden
- ude i vandet - en sten næsten mage til.
Da jeg kom hjem, viste det sig, at stenene
var to halvdele af samme sten. Den ene rå
og skarpkantet, den anden rundet af et par
års ophold som rullesten i havstokken.
Jeg har dem endnu liggende på min bogreol
for at huske mig på et eller andet…
Med hensyn til det næsten underfulde har vi
alle sammen eksempler. Hændelser, der har
haft afgørende indflydelse på vort eget eller
andres liv.
Afgørende for mit eget livs forløb har f.eks.
været, at DSB besluttede at nedlægge
togstrækningen fra Rødekro til Åbenrå. Min
svigerfars job - og dermed hans familie flyttede i denne anledning til Sønderborg.
Min dengang kommende hustru Asta
skiftede til 1. G på Sønderborg Statsskole,
hvor vi mødte hinanden til et skolebal i
1963.
Uden DSB’s beslutning, var vore liv hver for
sig blevet helt anderledes.

Apropos sandsynlighed.
Når jeg endelig oplever det usandsynlige, er
det aldrig noget, der er penge i.
For jeg har faktisk oplevet det umulige.
Næsten så det var helt ’spooky’ som det
hedder nu om dage.
Jeg har nemlig fundet to sten på en strand…
Oktober 2004

Derudover er jeg blevet født som menneske
her på Jorden. Og det er mindst lige så
usandsynligt som at finde det rigtige
frimærke - vel at mærke ikke på Holgers eng
- men på hele vor jordklodes overflade
dækket af frimærker. Bogstaveligt talt et
Guds under. Det vender jeg tilbage til.
Men som sagt har jeg engang fundet to små
sten på en strand.

Ingen bosættelse i Himmark i et stråtækt
hus. Ingen af vore dejlige børn ville være
blevet født. Osv. osv. osv.
Men i virkelighedens kaos for fuld
udblæsning er det meget værre. Det nævnte
DSB-vendepunkt er jo kun et relativt bastant
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eksempel på tilfældighedernes venden op
og ned på menneskers liv.
De rigtigt tilfældige tilfældigheder er dem,
der afgør, om vi selv overhovedet bliver
født.
Chancen for, at det var lige netop hver
enkelt af os - og ikke en bror eller søster vore forældre undfangede i sin tid, er som
bekendt én ud af mange millioner. Medtages
sandsynligheden for undfangelse af vore
forældre, bedsteforældre og oldeforældre og at de mødte hinanden som par - falder
sandsynligheden for netop vor eksistens til
én ud af myriader af milliarder.

Så i virkeligheden er det helt bogstaveligt et
rent Guds under for hver enkelt af os, at vi
fik chancen for at blive født til et liv her på
Jorden.
Regner man lidt på det, når man hurtigt frem
til sandsynligheder på linie med at vinde i
Lotto 100 uger i træk.
100 gange i træk at gå ud på Holgers eng
og hver eneste gang at vælge netop det helt
rigtige frimærke. I første forsøg!
Finn Broesby-Olsen, Himmark

Budbringer
Privat Loppemarked og
Hobbyudstilling
Kløvertoften 20 Svenstrup, 6430 Nordborg
Lørdag d. 16 okt. Kl.10 – 17 & Søndag d. 17 okt. Kl. 10 – 16
**************************************************
Hobbyting ! 3D kort og cd
Med selvvalgte motiver.
Loppeting !
Vinter dæk til Ford Escort ( alu )
Malerier, sølvbestik, belysning og
Med mere.

ALT SKAL VÆK !
Rita Nicolaisen

Nord-Als Folkedansere

Oktober 2004
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Weekend på Alsingergården
Ib og Dorthe havde arrangeret en weekend
for børneholdene i Nord-Als Folkedansere. Vi
mødte op 17. september kl. 18 og startede
med at spise aftensmad. Vi fik pasta med
kødsovs.
Da vi så havde sat borde og stole på plads,
begyndte alle at danse og synge. Vi startede
med sanglege, så de små også kunne være
med – den første hed ”Der er så mange
måder”. Lidt senere var de stores tur til at
danse – vi startede med ”Skøjteløberdansen”.
Kl. 21:15 fik vi kage, som nogle af forældrene
havde bagt. Cirka kl. 22 skulle de mindste (fra
5 år) i seng. De store gik et andet sted hen,
så vi ikke larmede, så de små ikke kunne
falde i søvn. Men det gjorde de alligevel først
kl. 23. De store gik først i seng omkring
midnat.
Klokken halv otte blev vi vækket af Ib, fordi
han gik og tog billeder af os! Til ”morgenmad”
fik vi et bolsje – ikke så dejligt, men det er
typisk Ib. Men efter vi
havde
ryddet
vores
soveting væk, fik vi
heldigvis morgenmad kl. 8
–
frisk
franskbrød,
yoghurt, cornflakes og
havregryn. Bagefter skulle
borde og stole væk, så vi
kunne danse igen.
Senere gik vi en tur med
Ib; vi så de 2 mindesten i
Svenstrup. Da vi kom
tilbage, sang vi et par
sange og så skulle borde
og stole frem igen, så vi
kunne få frokost. Bagefter
dansede vi igen, og til
sidst fik vi kage og så var
det hjemtur.

Oktober 2004
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Stolbroladen
Vi er nu startet op i maleværkstedet på
Stolbroladen. Vi har mødedag hver
tirsdag fra kl. 14 og så længe man har
tid og lyst. Stedet er for alle, som har
lyst
til
samvær
med
andre
maleinteresserede.
Vi har staffelierne, men man skal selv
have materialer med. En del maler med
akryl og et par stykker med akvarel. Vi har mulighed for at udstille sammen, tage på
udstillingsbesøg og andet.
Man er velkommen til at aflægge os et uforpligtende besøg og yderlige oplysninger.
Anna Weber

Annonce:

Oktober 2004

Side 18 af 20

E SvenstruPPe’

Annonce:

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

Budbringer
Sofagruppe sælges
3 + 2 personers sofa + 1 stol
med hynder i blåt stof.
Pris 500 kr.
Henvendelse til Ilse Buus
Kløvertoften 17,
Svenstrup
Tlf. 7445 6284

Oktober 2004
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Aktivitetskalender
…..Oktober 2004
Tidspunkt

Aktivitet

Mødested

Fredag d. 1. okt.

Kl. 17 – 20

Korporationsskydning (Skytteforening)

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

Fredag d. 8. okt.

Kl. 10:00

Skolernes Motionsdag

Søndag d. 10. okt.

Kl. 10:00

Gudstjeneste

Svenstrup Kirke

Søndag d. 17. okt.

Kl. 19:30

Gudstjeneste (Ole W. Sørensen)

Svenstrup Kirke

Tirsdag d. 19. okt.

Kl. 19:00

Menighedsrådsmøde (offentligt)

Onsdag d. 20. okt.

…..sidste frist for indlæg til E SvenstruPPe’ november nummer

Søndag d. 24. okt.

Kl. 10:00

Fredag d. 29. okt.

….udkommer E SvenstruPPe’ november udgave

Søndag d. 31. okt.

Kl. 16:00

Gudstjeneste (Kitty Hovgaard Jensen)

Svenstrup Kirke

Søndag d. 7. nov.

Kl. 10:00

Gudstjeneste, Alle Helgens Dag

Svenstrup Kirke

Lørdag d. 13. nov.

Kl. 10 – 21

Enkeltdags retræte: Længsel og mening

Søndag d. 14. nov. Kl. 10:00

Svenstrup Kirke

Nørreskov-Skolen Svenstrup

Gudstjeneste

Salmesangsgudstjeneste

Stevning Skole

Præstegården

Svenstrup Kirke

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