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….Kan du mærke feriefeberen ?
Indlevering til næste nr.

...senest den 20. maj 2005
til....

Kaj Nielsen,
E-mail:
Jesper Bloch,
Samling af næste nummer:

Kløvertoften 19
e.svenstruppe@mail.tele.dk
Sandvej 31
Trævlerne
d. 31. maj 2005, kl. 19:00

Redaktion

K om m ent ar

Lasse Andersen
Gert Wonsyld

74 45 62 73
74 45 63 00

Kontaktudvalg

Indvielsen af
Danfoss Univers
Vi hejser flaget
En opfordring fra
E’Svenstruplaug

Hvordan kan vi her i Svenstrup være med til at gøre den
officielle indvielse af Danfoss Univers til en festlig
begivenhed?
Det kan vi ved at hejse flaget og sammen med resten af
Nordborg kommune vise, at vi glæder os til den nye scienceog oplevelsespark, som skal være med til at gøre vores by
endnu mere spændende.
Vi ved at kommunen laver flagallé fra Danfoss og til
Nordborg by.
Lad os derfor også her i byen give vores bidrag til, at dagen
bliver festlig for alle, der deltager i indvielsen.
Så E’Svenstruplaug opfordrer til, at man hejser flaget fra
morgenstunden

TORSDAG DEN 5. MAJ 2005
Opfordringen er selvfølgelig især rettet til alle langs
Nordborgvej.
Men hvorfor ikke vise, at vi alle i Svenstrup, i Himmark, i
Torup og i Klingbjerg vil være med til at gøre dagen til en
rigtig festdag ved at hejse flaget

Med venlig hilsen
Per Jacobsen
Formand for E’Svenstruplaug
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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
…..holder åbent hus
Søndag den 1. maj 2005 kl. 10:00 slår vi
dørene op for alle fodbold-interesserede
børn fra børnehaveklassen til og med 5.
klasse.
Sammen med knap 250 andre klubber er
klubben nemlig vært for Arla-dagen i
samarbejde med DBU og Arla, hvor godt
21.000 børn spredt over hele Danmark får
muligheden for at lege fodbold en søndag
formiddag.
Arla-dag er en udbygning af den jyske
Marabou-dag, som JBU arrangerede i
perioden 1997 - 2001 med stor succes.
Og der er ikke noget krav om, at man spiller
fodbold i forvejen eller på forhånd har
tilmeldt sig. Arla-dag er tænkt som en
mulighed for klubben til at præsentere sig
over for drenge og piger.
Her kan de få sig en god fodboldoplevelse
sammen med deres kammerater, hvad
enten det er fra klubben, klassen eller vejen.
Og det er en mulighed for, at far og mor kan
snuse lidt til det tilbud, fodboldklubber giver
familier rundt om i Danmark.

I år har en gruppe af
erfarne
DBUfodboldinstruktører
skræddersyet
det
sæt øvelser og lege, der skal benyttes på
Arla-dagen. Øvelserne kan efterfølgende
bruges som inspiration for klubbens trænere
i den daglige træning.
Arrangementet slutter kl. 13:00 for de yngste
og kl. 14:00 for de lidt ældre børn.
Alle deltagende børn på Arla-dagen får en
forfriskning og en erindringsgave fra Arla
Foods med hjem, mens alle involverede
fodboldledere og -trænere belønnes med en
T-shirt. Klubben modtager en Select bold
samt Fair Play materiale.
Arrangementet afholdes: På NørreskovSkolen i Svenstrup
Yderligere information:
Karin Frost Jensen Tlf.nr.74 45 65 45

Hvem skal du kontakte, hvis du vil i kontakt
med SUF - Læs her!

Bestyrelsen:
Formand:
Næstform.:
Kasserer:
Sekretær:

Afd.
tlf. 74451762
Gymnastik:
Dorith
Sprenger
tlf. 73456505
Michael Stærkær
tlf. 74456505
Teater:
Anne Marie Duus
tlf. 74456090
Inger-Marie Lyhne tlf. 74425283
Fodbold:
Karin Frost
Jensen
tlf. 20848856
Karin Melchior
tlf. 74456474
Badminton:
Jan Jørgensen
tlf. 74459770
Bibi Andersen

Eller send en mail til:
Maj 2005

bibi@andersen.mail.dk
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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

Måske er gymnastikskole noget for dig!
DGI Sønderjylland arrangerer gymnastikskole for piger og drenge, 6-10 år.
På gymnastikskolen får du mulighed for i 3 dage fra kl. 9 – 15 at opleve en masse sjove og
spændende aktiviteter.
På gymnastikskolen skal vi bl.a. lave følgende:
Vi boltrer os i en masse spændende redskaber
Vi skal lave gymnastik til god musik og bare drøne ”derud-af”
Vi skal ud i det blå og ”tumle”
Vi skal rigtig ”råhygge” os med en masse kammerater
Vi skal lege og bruge en masse krudt
Gymnastikskolen slutter med en ”mini-forevisning” for forældre
og andre interesserede.
Kursusleder: Nanna Blankschøn, Sønderborg, tlf. 74 43 72 15
Instruktører:
Nanna Blankschøn,
Thomas Jacobsen,
Ken Hansen,
Thomas Nordild,
Kasper Sørensen,
Marika Jensen,

Sønderborg
Sønderborg
Nordborg
Augustenborg
V. Sottrup
Guderup

Tidspunkt:
Mandag d. 27. juni 2005 kl. 9.00 til onsdag d.
29.juni 2005 kl. 15.00
Sted: Dybbøl hallen, Sønderborg
Pris: 325 kr.
Deltagerantal: max 70

Tilmelding: til DGI Sønderjylland, postboks 101, 6230 Rødekro
eller på www.dgi.dk/soenderjylland/gymnastik senest den 27.
maj 2005
Kørsel til gymnastikskolen:
Vibeke Todsen, Apotekergade 12, tlf. 74 45 65 44 vil gerne
koordinere samkørsel til gymnastikskolen.
Ring senest den 27. maj, og fortæl hvornår du kan køre, og hvor
mange børn du kan have i bilen.
Gymnastikforeningen håber at mange børn har lyst til at deltage
i gymnastikskolen. Det er rigtig sjovt.
Maj 2005
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Gymnastikopvisning
Med 225 tilskuere var der publikumsrekord, da Svenstrup
gymnastikforening lørdag den 5. marts afholdt opvisning.
Tilskuerne overværede en flot opvisning som foreningens 5 hold
og Nordborg Slots Efterskole, med 100 gymnaster på gulvet på en
gang, stod for.
Gymnastikholdene havde hver indarbejdet et H. C. Andersen
eventyr i deres opvisningsprogram, som publikum skulle gætte. Eventyrkonkurrencen blev
vundet af Jens Todsen, Mjels.
Gymnastikudvalget vil
gerne takke alle
gymnastikinstruktørerne
for deres arbejde med
gymnasterne og
publikum for den store
opbakning.
Desuden en stor tak til
vore sponsorer: Super
Brugsen, Guderup for
frugtkurv og Sauer
Danfoss for
træningsdragter, Tshirts og rulleplint.

Gymnastikinstruktørerne og gymnastikudvalget i vores nye flotte træningsdragter sponsoreret af
Sauer-Danfoss.

sponsorerer gymnastikafdelingen
På gensyn til en ny sæson.
Gymnastikudvalget
Maj 2005
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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
Træningstider
for sæsonen 2005
Hold
Poder

Årg.
99 og yngre

Træningsdag
Onsdag

Tidspunkt Træner
17.00-18.00 Allan Stavski

Tlf.nr.
2362 5980

Mikroput

98´ - 97´

Tirs- & torsdag

16.30-18.00 Dorthe Heesch
Henrik Skøjt

7445 9735

Miniput

95´ - 96´

Tirs- & torsdag

16.30-18.00 Helle Hansen
Nicolaj Lindberg

7445 6481
6014 5344

Lilleput

94´ - 93´

Tirsdag

16.30-18.30 John Herbst

7445 6549

Lilleput
Piger
Drenge

93` og
yngre
92´ - 91´

Tirsdag

16.30-18.30 Susanne Zimmermann

7445 9885

Tirsdag

18.30-19.30 Palle Søgaard
Ivan Nielsen

7449 1517
7445 1772

Onsdag

18.30-20.00 Lorens Kræmer

2894 6309

Senior
Damer
Karin Frost Jensen
Tlf. 22 53 18 87

Maj 2005
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Sv e n s t r u p Fo r s a m l i n g s h u s
Køb benzin – og støt forsamlingshuset
Som du kan se i nedenstående annonce, har bestyrelsen for Svenstrup Forsamlingshus indgået
en aftale med Benzinselskabet OK. Aftalen indebærer, at Forsamlingshuset får 10 øre, når du
tanker benzin eller diesel på en OK tank.
For at man kan
registrerer dit køb, er
det nødvendigt, at købet
foregår på et OK
kontokort (ansøgning er
ilagt E SvenstruPPe’).
OK har i den seneste tid
omdelt
købekortansøgninger
også i vort område, men
dem må i IKKE
BRUGE, da
Forsamlingshusets
reg.nr. ikke er påført
disse, og så får vi ikke
noget.
Skulle du allerede have
indsendt sådan en
ansøgning eller allerede
har et OK kontokort
men gerne vil støtte
Forsamlingshuset, har
vi mulighed for at ændre
dette. I LISSIE`S BUTIK
ligger der en liste, hvor
dette kan lade sig gøre.
STØT OP OM DETTE
INITIATIV beløbet går til
nyt tag på vort
Forsamlingshus.
Bestyrelsen for
Svenstrup
Forsamlingshus.

Maj 2005
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Nyt fra K irk en
GUDSTJENESTETIDER
I mange år har det faste
gudstjenestetidspunkt
søndag
formiddag været kl. 10.
Det er lagt fast hér, fordi det
tidligere passede med langbrugets
rytme, sådan at man kunne nå at
gøre
sig
færdig
med
morgenarbejdet i stalden og nå i
kirke uden voldsomt stress.
Tiderne skifter – og lokalsamfundet er jo for
længst holdt op med at indrette sig efter
rytmen på gårdene. Derfor er det også
oplagt at se på, om gudstjenestetidspunktet
med fordel kan flyttes.
Det har vi i menighedsrådet valgt at gøre og
anledningen er, at man i de øvrige sogne på
Nordals fra 1. maj går over til kl. 10:30
som det faste gudstjenestetidspunkt.
Foreløbig er det et forsøg, men det er vores
opfattelse, at en del mennesker vil sætte
pris på at have en halv time længere om
morgenen til at komme ud af fjerene og gøre
sig klar. Ikke mindst, siger organisten, har
kirkekorets 30 medlemmer taget imod
meddelelsen med stor tilfredshed!!
Vi tager i menighedsrådet meget gerne imod
tilkendegivelser, så vi i løbet af
året kan beslutte, om vi vil
fastholde ordningen fremover.
Ikke mindst er vi interesseret i
at vide, om der er behov for
alternative tidspunkter – f.eks.
om aftenen kl. 19:30.

Vi mødes i slotsgården udenfor slotskirken
kl. 14:00. Først vil Thora Nissen vise os
rundt inde på slottet. Derefter tager vi til
Fjordhotellet og får kaffe, og efter kaffen vil
Thora Nissen fortælle om H.C. Andersens
tilknytning til Augustenborg slot ud fra den
bog, hun har skrevet om emne.
Pris: Kaffe 40 kr.
Vi regner med at de fleste, der tager med
selv kan køre. De som ikke selv har
kørelejlighed kan give besked om det ved
tilmeldingen,
Tilmelding til Christian Schmidt, tlf. 74 45 84
18, Hans Peter Johansen 7445 6158 eller
Jacob Christensen tlf. 74 45 62 12 senest
onsdag den 1. juni 2005.

UDFLUGT
Augustenborg Slot
og H. C. Andersen
Vi har arrangeret en udflugt til
Augustenborg Slot fredag
den 3. juni 2005, kl. 14:0016:30.
Maj 2005
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Dåb
Josefine Hellesøe Espensen,
Tårup
Jasmin Bækmand Løfving Erhardsen,
Stevning
Døde og begravede
Regina Elise Jensen,
Nordborg
MENIGHEDSRÅDET
Kommende møder: tirsdag den 10. maj
2005, kl. 19:00.

KIRKEGÅRDEN
Graver og kirketjener Torben Nielsen
træffes i arbejdstiden på kirkegården og på
telefon 74 45 63 02.
WWW.SVENSTRUPKIRKE.DK.
Kirkens hjemmeside giver alle relevante
oplysninger om kirken, - menighedsrådet, om gudstjenestetider, - møder o.s.v..

Menighedsrådets møder er offentlige og
afholdes i Mødelokalet ved Præstegården.

Peter Ruge

L o k a l h i s t o r i s k Fo r e n i n g f o r Sv e n s t r u p So g n
Byvandring i Svenstrup
Onsdag den 18. maj 2005, kl. 19:00
Vi mødes ved UNGBO (tidligere købmand Bisgård) og slutter nede ved Ugebjergsvejens
udmunding i Nordborgvej.
Netop denne del af byen har flere gange gennemgået store forandringer i forbindelse med
udvidelse af landevejen.
Vi slutter på Alsingergården, - drikker kaffe og ser lysbilleder af Nordborgvejens huse, som de
så ud i gamle dage.
Vel mødet og venlig hilsen
Lokalhistorisk Forening for Svenstrup Sogn
NB.
Vi
anbefaler
parkering
ved
Forsamlingshuset.

Arkivbillede fra
byvandring i maj 2004

Maj 2005
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Sv e n s t r u p Fo r s a m l i n g s h u s
Referat fra Ordinær generalforsamling for Svenstrup forsamlingshus.
Tirsdag d. 16. marts 2005, Kl. 19:30 på Forsamlingshuset.

Gas:
Forsikringer:
El:
Renovation:

Dagsorden:
1. Valg af dirigent. (Børge Meier)

30.419 Kr.
26.056 Kr.
8.039 Kr.
5.694 Kr.

2. Valg af referent. (Ole Tagesen)
Regnskabet godkendt.
3. Formandsberetning ved C.C. Schink.
C.C. bød velkommen og oplyste, at der
havde været afholdt 5 bestyrelsesmøder
i perioden. Møderne holdes sammen
med støttegruppen.
I juni mødte 18 personer op til
aktivitetsdag, hvor der blev gjort rent,
malet, repareret m. m.. Dagen startede
og sluttede med noget godt til ganen, der
skal lyde en stor tak til alle for indsatsen.
Der er afholdt høstfest, men desværre
med for lille tilslutning.
Taggruppen arbejder for at samle penge
ind til et nyt tag, men derom senere.
Udlejning af sale, værelser og duge har
været god.
En stor tak til Elly for rengøringen, og til
alle dem der laver et stort frivilligt arbejde
for huset.
Beretningen godkendt.
4. Regnskab ved Arne
Wonsyld syg.)
Udpluk fra regnskabet:

Buch

(Gert

5. Taggruppen ved Hanne Jacobsen.
M. Clausen fond har givet 50.000 Kr., Kommunen har lånt os 75.000 Kr., - der
er 25.000 Kr. fra Linak, som udbetales
når arbejdet kan igangsættes. Derudover
er der søgt 4 steder med 3 afslag til
følge, ingen svar fra den sidste, endnu.
Der søges nu 11 forskellige steder, og
søgningen startes snarest.
6. Indkomne forslag.
Der var ingen forslag.
7. Valg.
Ny i bestyrelsen blev Vivi Madsen, idet
Marianne Møller ikke ønskede genvalg.
Hanne Jacobsen blev genvalgt i
bestyrelsen.
Arne Buch blev genvalgt som revisor.
Jytte Schink blev genvalgt som 2.
suppleant.
8. Eventuelt
H.H. Bay: Er der tænkt i alternative
tagløsninger?
Svar: Det vil blive drøftet på næste
bestyrelsesmøde i april.

Else Rasmussen: Kan der søges hos EU
Indtægter.
til nyt tag?
Nettoomsætning:
158.726 Kr.
Svar: Vi har kontaktet kommunen
Heraf bl.a. Lejeindtægt: 117.080 Kr.
desangående, på mødet blev der oplyst,
Rengøring:
22.000 Kr.
at der kunne søges, og at EU ville give
Værelser:
8.800 Kr.
tilskud 1 til 1 det vil sige, at hvis vi havde
Duge:
2028 Kr.
samlet et beløb ind, ville EU give det
Sponsor:
2.115 Kr.
samme beløb, men – men - ved
nærlæsning af EU materialet, står det
Udgifter.
Maj 2005
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ganske klart, at der ikke ydes tilskud til
bl.a. tag.
Willy Olesen efterlyste turnuskalender for
udendørsvedligeholdelse.
Svar: Der laves en ny turnusliste, som vil
komme i E SvenstruPPe’.
Slutteligt takkede C. C. Schink, Marianne
Møller for indsatsen i bestyrelsen, Børge Meyer for god ledelse af
Generalforsamlingen, samt de 21
fremmødte for god ro og orden.

Bestyrelse:
Formand:
Carl. Chr. Schink
Økonomi:
Gert Wonsyld.
Medlemmer:
Hanne Jacobsen,
Vivi Madsen,
Henrik Schmidt,
Ole Tagesen.
17.04.05
Referent Ole Tagesen

Sv e n s t r u p V a n d v æ r k
Referat fra Svenstrup Vandværks generalforsamling
Formandsberetningen d. 17. marts 2005
Der er i år 2004/2005 afholdt
bestyrelsesmøder, et revisions- og
vandrådsmøde.

4
et

Gert Johansen og undertegnede deltog ved
vandrådsmødet, hvor vi f.eks. behandlede
problemer, der kan opstå ved private
vandværker.
Der blev også drøftet vandrådets fremtid i
den ny storkommune.
Der er 12 private og
vandværk i kommunen.

2

kommunale

Udskiftningen af andet parti vandure på 127
stk. er ved at være overstået.
Vi vil i maj – juni udtage 20 vandure til
kalibrering på Ringe vandværk, og regner
med at få skiftet sidste parti på 96 vandure i
slutningen af 2005.
Det er lovpligtigt af få kontrolleret urene
inden udskiftning.
Vi har haft nogle problemer med
vandkvaliteten
på
værket,
fordi
grænseværdierne er sat væsentlig ned. Det
drejer sig om Ammonium/ammoniak og
nitrit.
Maj 2005

Vi kontaktede fagfolk og fik at vide, at det
var vores råvand, der ikke blev ordentlig
iltet.
Vi fik straks renset iltningsbakkerne, og fik
Jørgen Jørgensen til at lave paddehatte til
montering på vores filtre. Der er ligeledes
iværksat, at der monteres en blæser på
iltningstårnet.
Sidste prøve taget d. 12/1 2005 i køkkenet
på Nordborgvej 70 viste, at vandkvaliteten
var ok.
Der er kommet to nye andelshavere i 2004.
Den ene Skærveagervej 5a den anden
Brunckes sommerhus ved Himmark strand.
I denne forbindelse fik Leif Dunø lagt ny
ledning til sit sommerhus ved hjortefarmen.
En ledning på 700 meter. El selskabet fik
mod betaling, lagt et strømkabel ned ved
samme lejlighed.
Der er blevet udbedret en del fugeskader på
vandværket. Bestyrelsen fik tilbud fra to
håndværkere, hvor PLP Mølletoften var den
billigste.
Om morgenen d. 26/4 2004 kom Hans
Boyskov fra Sloth Møller med GPS udstyret
til opmåling af samtlige stophaner.
Bestyrelsen havde dagen før udleveret

Side 11 af 14

E SvenstruPPe’

markeringsflag til samtlige andelshavere, så
man kunne markere sin stophane.

husets kælder. Beboeren var heldigvis
hjemme og kunne slå alarm.

Det blev en stor succes, hvor vi fik opmålt
375 ud af 410 mulige.

Der har ellers været få brud. Bl.a.
Nordborgvej, Apotekergade og Karlsminde.

Vi mangler stadig at få ledningen tegnet ind
på digitale kort. Nordborg kommune har
påtaget sig denne opgave, men har endnu
ikke haft ressourcer til at få det lavet. Vi er
blevet lovet, at det bliver gjort i april/maj
2005.

I 2004 pumpede vandværket 58.826 m3 ud
til forbrugerne, men fik penge ind for 53.376
m3. Det giver et spild på 10,8 %

Det bliver lovpligtigt at få ledninger
indtegnet, så vi er kommet rettidigt i gang.
Da vi stadig har en del problemer med
anboringsbøjler på vores plastledninger, har
bestyrelsen diskuteret, om vi skulle få skiftet
en 5-6 stykker hvert år. Det er især i
Kløvertoften vi har problemet. (de går som
regel i stykker på det mest ubelejlige
tidspunkt)

Bestyrelsen har drøftet om vi evt. kunne få
en efterlønner til at aflæse samtlige
vandure.
Kasserer Kirsten Kock aflagde regnskabet
for de fremmødte. Regnskabet viste et
overskud på 130.916,69 kroner.
Ved valget var følgende på valg:
Flemming Christiansen – blev genvalgt.
Kirsten Kock – blev genvalgt.
Helmuth Buss – blev genvalgt
Der var ingen indkomne forslag.

Den 25. december 2004 havde vi et tilfælde,
hvor der gik en anboringsbøjle ud for
Kløvertoften 15. Vandet fossede ned i

Der
var
11
Generalforsamlingen!

fremmødt

til

Budbringer
Vaskemaskine sælges

Havemand søges

Grundet flytning sælges velholdt
Whirlpool vaskemaskine. Kun 3 år
gammel. Pris 1500 kr.
Henvendelse til
Helene Lund
Rypevej 16, Nordborg
Tlf. 74 45 62 56
(Tidligere - Vestertoften 20,Svenstrup)

Maj 2005

Henvendelse til
Junko
Skoletoften 7
Svenstrup
Tlf. 74 45 62 10
Havefræser sælges
En Texas 3,5 havefræser sælges for
700 kr.
Henvendelse til
Jan Hansen
Nordborgvej 60B
Svenstrup
Tlf. 74 45 65 24 (efter kl. 16:00)
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Annoncer:

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

Maj 2005
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Aktivitetskalender
....maj 2005
Tidspunkt

Aktivitet

Mødested

Søndag d. 1. maj

Kl. 10:00
Kl. 19:30

SUF holder Åbent Hus
Nørreskov-Skolen, Svenstrup
Gudstjeneste Ole W. Sørensen
Svenstrup Kirke

Torsdag d. 5. maj

morgen
Kl. 10:30

Hejs Dannebrog for Danfoss Univers
Gudstjeneste (Kristi Himmelfart)

hele Svenstrup
Svenstrup Kirke

Søndag d. 8. maj

Kl. 10:30

Gudstjeneste

Svenstrup Kirke

Tirsdag d. 10. maj

Kl. 19:00

Menighedsrådsmøde (offentligt)

Søndag d. 15. maj

Kl. 10:30

Gudstjeneste (Pinsedag)

Mandag d. 16. maj

Præstegården
Svenstrup Kirke

Ingen Gudstjeneste (2.pinsedag)

Onsdag d. 18. maj

Kl. 19:00

Byvandring med Lokalhistorisk Forening /start ved UNGBO

Fredag d. 20. maj

……sidste frist for indlæg til E SvenstruPPe’ juni udgave

Søndag d. 22. maj

Kl. 10:30

Fredag d. 27. maj

sidste frist for tilmelding til DGI’s Gymnastikskole

Søndag d. 29. maj

Kl. 10:30

Onsdag d. 1. juni

……udkommer E SvenstruPPe’ juni nummer

Fredag d. 3. juni

Kl. 14:00

Udflugt – Augustenborg Slot

Søndag d. 5. juni

Kl. 10:30

Gudstjeneste

Svenstrup Kirke

Søndag d. 12. juni

Kl. 10:30

Gudstjeneste (Preben Holm)

Svenstrup Kirke

Søndag d. 19. juni

Kl. 10:30

Gudstjeneste

Svenstrup Kirke

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Svenstrup Kirke

Svenstrup Kirke

Augustenborg Slot

(......uden ansvar)

Maj 2005
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