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Ungdomsforeningen
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Redaktion

Kommentar

Lasse Andersen
Gert Wonsyld

74 45 62 73
74 45 63 00

Kontaktudvalg
Forside billedet og billedet herunder stammer fra en folder,
som er udarbejdet i forbindelse Nygård-projektet.
Kunstneren er Inger Detlefsen.

Bredbånd til Svenstrup
Antallet af personer, der har meddelt sin interesse, for
bredbånd, til lokal-lauget, er stadig uændret, med ca. 100
tilmeldte.
Det er også muligt på Syd-energi’s hjemmeside at
tilkendegive sin interesse. Så vil du automatisk få tilsendt
materiale når et tilslutning-tidspunkt nærmer sig. Samtidig
anvender energi syd de indkomne tilkendegivelse til at finde
de næste interessante områder for etablering af bredbånd.
Se: http://sydenergiprod.tmsbilling.dk/telekonto
Jesper Bloch
Marts 2007
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E SvenstruPPe’

KIRKENYT
Gudstjenester uden præst

Tonga-retur – frihed og fattigdom

I sidste nummer af E SvenstruPPe’ var der
en notits om, at der i det kommende år
nogle få gange vil være gudstjeneste, uden
at der er præst til stede. Denne notits gav
anledning til en lille artikel i JyskeVestkysten. Og denne artikel har – uvist af
hvilken grund - igen givet anledning til flere
misforståelser, hvoraf jeg sikkert kun
kender et par stykker, som jeg iler med at
rette her:
1. ordningen betyder ikke at jeg rejser bort
på orlov i to år !!!.
2. ordningen betyder ikke, at hvem som
helst kan henvende sig og overtage
prædikestolen en hvilken som helst
søndag!!
3. Ordningen betyder ikke, at præsten så
ingen ting skal lave om søndagen.
4. ordningen er ikke udtryk for, at der ikke
kommer folk i kirke til gudstjeneste. Der
er ved en almindelig gudstjeneste i
Svenstrup Kirke 20-30 kirkegængere –
og det er rigeligt til at holde én god
gudstjeneste.
5. problemet er ikke nyt og det er ikke
særligt for Svenstrup Sogn. Det
kendes fra mange sogne, at når
præsten holder fri, gør menigheden
det også.
Denne ordning med gudstjenester uden
præst betyder altså blot, at når jeg har fri
– så vil der nogle gange ikke være en af
nabopræsterne, der tager over. I stedet
vil Menighedsrådet tage ansvar for
gudstjenesten
i
samarbejde
med
organisten. Der vil nogle gange være kort
prædiken, andre gange blot en
gudstjeneste med salmesang og læsning
fra Bibelen. Og ellers vil alt være som det
plejer
På Menighedsrådets vegne
Peter Ruge
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Onsdag d. 7. marts 2007 kl. 19:00 er der
foredrag i mødelokalet ved Præstegården
ved Vilhelm Stender, der vil fortælle om sit
liv på Tonga-øerne i Stillehavet.
I 2002 solgte han alle sine ejendele og
brød permanent op fra tilværelsen som
sognepræst ved den lille kirke Tveje
Merløse på Sjælland. Han ville leve
livsdrømmen om at bo i et "paradis på
jorden" ud og leve et liv med bøn og
fordybelse. Helt præcist drog han til
hovedøen Tongatapu, en af Tonga-øerne,
der er en øgruppe i det sydlige Stillehav
omtrent
3000
kilometer
fra
den
newzealandske kyst. Det var arbejdets
ugentlige konfrontationer med døden, der
var med til at bringe opbrudstankerne op til
overfladen. –” Det at have begravet over
tusind mennesker kan ikke andet end at
påvirke en meget dybt, og skam skulle få
en, hvis det ikke gjorde det. Jeg blev igen
og igen mindet om, hvor kort livet er, og til
sidst turde jeg ikke vente med at leve min
drøm om at finde
paradis på jorden
ud”, siger Vilhelm
Stender.
”På
Tonga mødte jeg
den glæde, som
jeg altid havde
længtes
efter.
Alle på øen hilste
på mig, når jeg
gik ned ad byens
hovedgade, som
om de havde
kendt mig hele
livet. Der var en
lattermildhed og
glæde
ved
tilværelsen
på
Tonga-øerne,
som havde sådan en smittende effekt på
mig. – ”Årene på Tonga har gjort mig også
indstillet på et liv i fordybelse. Bønnen er
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kommet til at betyde meget for mig
sammen med det én gang at have givet
afkald på alle mine ejendele. Der er en
vældig frihed i ikke at eje noget”, fortæller
Vilhelm Stender.

svinger perfekt i dette grænsesøgende
forum mellem det legende og det
traditionelle.

Torsdag formiddag fortæller Vilhelm
Stender på skolen i Svenstrup for 4. kl.,
som har arbejdet med Tonga-øerne.

Sogneindsamling:
”Fokus
på
Aids” – vil du være indsamler?
Søndag d. 4. marts er der sogneindsamling
landet over til kampagnen: Fokus på Aids
Sogneindsamlingen 2007 sætter fokus på
AIDS – og den kendsgerning, at den
grusomme epidemi kun kan stoppes, hvis vi
hindrer, at smitten bliver givet til den næste
generation.
Derfor går de indsamlede penge til
forebyggelse - især blandt unge piger i
Afrika, som er i stor risiko for at få AIDS.
Indsamlingen på Nordals koordineres af
kirkerne. Den finder sted fra kl. 10-13 og
målet er at når rundt til alle husstande I
sognet.
Vil du være med til at samle penge ind, kan
du henvende dig til Menighedsrådets
formand Thomas Damgaard 74 49 15 74
eller på mail:
thomas_damgaard@danbonet.dk
Mads Granum Kvartet.
Svenstrup Kirke
Torsdag d. 29. marts kl. 19:30
Fri entre
Traditionen med jazzfortolkninger af salmer
får helt nyt liv med Mads Granums kvartet.
Mads Granum er uddannet organist. Han
kombinerer sin store faglige kunnen som
rytmisk og klassisk musiker med en
nysgerrig, legende musikalitet.
Med sig på trommer har Mads valgt den
danske trommeslager Ricco Kjær, hvis spil
rummer både klang og spræl, og som
Marts 2007

På kontrabas har han Jakob Vind Lauritsen.
Jakob er en solid og lyrisk bassist hvis
melodiske akkompagnement danner
fundament for kvartetten.
Kvartettens fjerde medlem er norske Sissel
Vera Pettersen. Sissel er et af de
jazztalenter der er størst fokus på i Norge i
disse år. Hendes smukke saxofonspil og
sang leger med spændingerne mellem det
hellige og det verdslige, det traditionelle og
det nye, det arrangerede og det
improviserede.

Martin N Hansen på Svenstrup
Forsamlingshus
Søndag d. 22. april 2007 kl. 19:30 er en
række foreninger gået sammen om en
aften med den alsiske digter Martin N.
Hansen på Svenstrup Forsamlingshus.
Der vil være fællessang og oplæsning fra
Martin N. Hansens produktion. Og Søren
Fribo’s orkester leverer topprofessionel
musikalsk nytolkning af de klassiske sange.
Søren
Fribo,
der
har
rødder
i
Augustenborg, leder et orkester, der spiller
i jazz-rock-stil. De har udgivet en meget
rost CD med musikalske nytolkning af
MartinN.
Hansen,
og
de
vil
på
Forsamlingshuset præsentere en række af
numrene fra Cd’en: ”Æ nynner en vis
/Alsiske viser.”
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Arrangementet
støttes
af
Svenstrupperlauget,
Alsingergildet,
Nordborgkoret
og
Svenstrup
Menighedsråd. Det er koordineret af Ole
Andersen.
Entre 20 kr.
KIRKEBIL
Kirkebilen bestilles hos GF-Taxi på telefon
74 45 95 45 senest dagen før
gudstjenesten. "Kirkebil" er til rådighed for
KIRKEGÅRDEN
Graver og kirketjener Torben Nielsen
træffes i arbejdstiden 8-14 på kirkegården
og på telefon 74 45 63 02.
WWW.SVENSTRUPKIRKE.DK.
Kirkens hjemmeside findes på :
www.svenstrupkirke.dk.
Her finder man alle relevante oplysninger
om
kirken,
menighedsrådet,
om
gudstjenestetider møder osv.
enhver der ikke selv kan skaffe sig
transport til kirke.
Menighedsrådet
Der er menighedsrådsmøde 20. marts kl.
19.00 i mødelokalet ved Præstegården.

Konfirmander ved gudstjenesten
Palmesøndag den 1. april 2007 kl.
10:30
Alexander Peters
Birgitte Liv Møller
Christian Glinvad
Faurhøj
Ditte Bonde
Riggelsen
Hans Jørgen
Christiansen
Heidi Hansen
Willadsen
Helle Melchior
Mads Peter
Østergaard
Maja Hansen
Marc Toft Madsen
Martin Nielsen
Bonde
Nikolaj Krenzen
Simon Chris Olsen
Susanne Bloch
Olsen
Thomas Kolmos
Herbst
Tine Gladys Zacho

Egevej 1.th.
Voldgade 11
Skoletoften 4
Vestertoften 3
Vestertoften 18
Stevningnnorvej 17
Vestertoften 8
Mølletoften 10
Skolevænget 4
Skovvej 4 A
Dalvej 1
Nordborgvej 149
Østermarken 33
Sandvej 31
Kløvertoften 27
Kløvertoften 41

Menighedsrådets møder er offentlige og
alle interesserede er velkomne.
Referater fra menighedsrådsmødet
fremlagt i kirkens våbenhus.

er

Døbte
Christoffer Fynbo Hansen,

Svenstrup

Døde og begravede
Axel Hougaard,
Naamanna Espensen,
Holger Thomsen,
Marie Brücgmann,
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Svenstrup
Havnbjerg
Nordborg
Guderup

Gudstjenesteliste
Sønd 25.2
Sønd 4.3
Sønd 11.3
Sønd 18.3
Sønd 25.3
Sønd 1.4
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19:30 Meditationsgudstj.
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Andelsselskabet
4. Regnskabsaflæggelse ved Kaj Nielsen
(Birte Nielsen forhindret).
Indtægter
26.717,16 kr.
Udgifter
25.360,23 kr.
Årets overskud er på 1.356,93 kr.

Generalforsamling afholdt den 20.
februar 2007.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent: John Dahl blev valgt
2. Sidste års protokol ved Benny Jensen
3. Formandens beretning år 2006 ved
Lasse Andersen
E SvenstruPPe’ 30. årgang, bladet er
udkommet planmæssigt 10 gange i årets
løb.
Samarbejdet med skolen omkring Konika
kopimaskinen, fungere stadig godt.
Der er en del funktionsfejl med
maskinen, den ansvarlige på skolen er
orienteret om problemet.

Beholdning pr.31.dec.2006:
Obligationer
42.845,00 kr.
Bankkonto
3.847,42 kr.
Girokonto 13.157,22 kr.
Kontant
0,00 kr.
5. Ingen indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelsen:
Lasse Andersen
Hans Chr. Christiansen
Marianne Møller
Alle genvalgt.
Suppleanter:
Børge Meier, modtog ikke valg.
Tove Andersen, nyvalgt.
John Dahl, genvalgt.

Den årlige indsamling af bidrag fra
læserkredsen blev på 10.720 kr. det er
1.000 kr. mere end sidste år.

Revisorer:
Adolf Henningsen, modtog ikke valg.
Arne Paulsen, nyvalgt.
Helmuth Buus, genvalgt.

Årets regnskab viser et overskud på
1356,93 kr. Indtægter og udgifter
fremgår af regnskabet.
Udbringningen af bladet har været ret
stabilt i det sidste år.

7. Eventuelt:
Formanden takkede Adolf og Børge for
deres mange år i som revisor, og
suppleant. Og bød velkommen til Tove
og Arne.

Vores hjemmeside på Internettet er
stadig aktiv og E SvenstruPPe’ kan
læses der.
Jeg vil hermed takke alle som i årets løb
har bidraget med stof, redigering,
trykning, samling og udbringning af
bladet.
Tak til bestyrelseskolleger for et godt
samarbejde.

For at gøre udbringningen af bladet
bedre, blev der på generalforsamlingen
vedtaget en bonusordning, således at
hvert bud kan opnå en belønning på 100
kr. pr. år, såfremt bladet er rettidigt
omdelt og der fra de enkelte ruter ikke
kommer klager om manglende levering
af bladet.

Til slut vil jeg ønske en god fremtid for E
SvenstruPPe’.

Marts 2007
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Benny Jensen
Supleanter:
Tove Andersen
John Dahl
Revisorer:
Arne Paulsen
Helmuth Buus.

Formanden takkede John for god
mødeledelse og afsluttede
generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen ser
bestyrelsen således ud:
Formand
Lasse Andersen
Kasserer
Birte Nielsen
Sekretær Marianne Møller
Bestyrelses medlemmer:
Hans Chr. Christiansen

På bestyrelsens vegne
Lasse Andersen

Lokalhistorisk forening
Fra E SvenstruPPe’ februar udgave - Foreningens medlemmer indbydes hermed til

Generalforsamling
Mandag den 19 marts 2007, kl. 19:30
i Cafeen i Stevning Kulturhus (Stevning Skole)

Dagsorden iflg. Vedtægter
Udstilling: af nogle af de effekter, som arkivet har modtaget i årets løb:
• Bl.a. fine ting fra Stevning Mejeri.
• Udstilling af materiale omkring “Vi og vore huse” - kom og se hvad der er fundet af
oplysninger om dit hus/ejendom.
• Der vil blive vist lysbilleder fra sognet - vi har fundet mange spændende motiver
frem.
Foreningen er vært ved sandwich og et glas vin. Vel mødt til en lidt anderledes
generalforsamling.
Bestyrelsen
Arkivets åbningstider i marts måned
• Mandag den 5. marts
kl. 15:00 – 18:00
• Mandag den 19. marts
kl. 15:00 – 18:00

Et glimt af livet i 1700
tallet
Fortolket og skrevet af Peter Møller,
Himmark
Efter at have fundet frem til en
gammel dagbog skrevet af Lauritz
Ågesen fra Himmark vil jeg
herigennem prøve at belyse,
hvordan han har levet sit liv sidst i
det syttende århundrede.

Marts 2007
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Jeg vil ikke omskrive ordstillingen fra bogen,
men viderebringe det direkte som han har
skrevet det.
Lauritz Ågesen er født den 11. juli 1766 og
død i 1844. Han er født på gården, der
tidligere tilhørte Jørgen Clausen nu
Voldgade 5 i Himmark.
Han giftede sig i 1794 med Anne Marie
Laues datter af Mommark – hun døde i
1827, men året efter giftede han sig igen
med Kirsten Møller af Himmark.
Han var den første nybygger udenfor byen
og byggede Frydenlund, der i dag ejes af
Hans Henning Hess. Jorden fik han fra sit
fødehjem.
Pastor Von Fischer Benzon skriver: Hun
(konen) - hårdfør, stærk og arbejdsom - gik
barfodet i kirke for at spare på strømper og
sko. Han – en mand af den gamle verden,
sund og fri, frisk og stærk både på legeme
og sjæl. Han ønskede at begraves i skoven
ved Frydenlund, som dog aldrig blev
gennemført.
I Svenstrup kirkes våbenhus hænger den
gamle præstetavle, som Benzon senere
fandt på Frydenlund som dør i et skur. Da
havde Lauritz Ågesen sat sine personalia i
den, han har sandsynligvis taget den med
sig, da han rejste fra præstegården, hvor
han havde været avlskarl.
I sin dagbog fortæller han om sit tragiske
barndoms- og ungdomsliv og han skriver:
År 1766 den 11. juli er jeg født, og der var
jeg til jeg var 1½ år gammel, da kom jeg fra
mine forældre op ad Svenstrup til mine
bedsteforældre, hvor jeg var, indtil jeg var
13 år gammel, og hvorledes jeg havde, det
vil jeg beskrive.
Da jeg var 6 år gammel kom de gamle på
aftægt, og jeg blev så på bolet hos min
morbror. Jeg drev plov da jeg var 9 år
gammel, så vogtede jeg kvæg den øvrige tid
om sommeren, og om vinteren skulle jeg i
skole og passe hestene, thi andre drenge
havde de ikke.
Marts 2007

Men nu skal jeg skrive om hvordan min
opdragelse var. Jeg var da i 11 år hos min
morbroder. Han var mig en god fader, men
hun (konen) en ond moder, jeg vidst ej af
andre forældre at sige, før jeg var 5 år
gammel troede jeg ej at have andre forældre
end dem. Jeg havde i al den tid, jeg var der,
ikke fået så meget som en tråd, thi mine
forældre gav mig det alt sammen, hvad som
jeg havde behov for.
Den tid, jeg begyndte at drive plov, så sagde
de, at de ville give skolepenge for mig. Da
fik jeg først en ulykke (kom til skade). Så
blev min skolegang fra jul og op i mod
foråret somti 2 dage og højst 3 til 4 dage om
ugen. Så fik skolemesteren for det 1 skilling
hver anden uge. Skolemesteren hed Hans
Degn. Det gik så frem til jeg var 13½ år
gammel, så gav gud min fader det i sinde, at
han tog mig hjem, og lod mig gå i skole to
vintre og jeg kom så med andre børn til
kirke, hvor jeg lærte noget.
Var så hjemme i et par år og havde det
meget godt. Kom så over til Stevning i 2 år
og ved Jørgen Skov i 1 år. I præstegården
kom jeg 1781 den 22. april, hvor jeg var da
jeg havde skrevet dette. Jeg haver bleven
opdraget her ud i Svenstrup som ingen fattig
børn måske her ud i byen haven haft værre
end jeg.
Når jeg med mine tanker set tænker derpå
må jeg nok med mine grædte tårer tænke,
at gud i himlen haver bevaret mig og min
sjæl fra alt ondt. Thi hun var en tyran, satte
efter mig hvor hun kunne, men hvad hjalp
det. Hvad skulle han gøre, hun dog
regerede som hun ville.
Alt det vidste mine forældre ikke af, men
gud i himlen vidste det nok og hjalp mig
derfra.
I Svenstrup præstegård var jeg hos provst
Tostrup fra år 1781 den 22. april og indtil
han døde, som skete den 7. juli 1784 og var
så endda hos hans kone, som blev
siddende i præstegården til år 1785 den 1.
oktober, så drog jeg med hende til
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kapelaniet til 1786 den 23. april (kapelaniet
– i dag Sandvej 31).
Så kom jeg til Hans Juhler på den første
mølle i Sønderborg, hvor jeg lærte
møllerhåndværket, som vi havde akorderet
om at han skulle lære mig i 1 år, og som han
i det halve år. I det halve år var min løn 6
rigsdaler, men han gav mig værdi for mere
end 9 rigsdaler til forud. Den 3. oktober
1786 rejste jeg derfra og siden kom til
Broballe mølle den 8. oktober 1786, hvor jeg
det første år siden skal have løn 24 rigsdaler
og fri land (ophold).
År 1787 den 16, april rejste jeg til
Sønderborg igen til Hans Juhler og han
hjalp mig til at få en plads. Jeg rejste fra
Nordborg Amt, som jeg blev udskrevet af,
således at han har ladet mig indskrive for et
hus, som han har købt af fru Hammermand
og have til aftægt for sin moder, det kostede
mig hos Hofrath i Ketting 2 rigsdaler, og for
at blive indskreven hos baronen for min
plads 1 rigsdaler og papirerne 13 skilling og
protokollen 2 skilling, papiret 5 skilling og mit
begtsadel 9 skilling. (ret til kirkegang).
Det har jeg skrevet på Sønderborg mølle
den 12. juli 1787 fordi her var en ”sprinkel”
(sygdom pest) ud i byen og gud ved hvorvidt
den vil udbrede sig, thi det står i guds hånd
når og han vil bortkalde os for denne
verden, derfor hvad som her i den bog står
skreven og ej er ugjort som penge og andre
sager, dem kan i rigtig fordre og forlade eder
på, at det er sandt og rigtigt nok om i det
igennem ser og forstår.
Om i det gør som efter følger med mit
legeme og begravelse, så tag disse
meddelelser med i herrens velsignelse.
I de år han var avlskarl i præstegården, har
ham givet en oversigt over høsten, han
skriver:
År 1781 er denne bog købt for 7 skilling den
20. april begyndte jeg at skrive i den.
Det første arbejde i præstegården var at så
20 tønder havre, 15 tønder byg, 5 tønder
foder, 4 tønder ærter og 6 skæppe vikker.
Marts 2007

Udbyttet var: ærter 12 læs, vikker 1 læs,
havre 53 traver, byg 100 traver.
År 1782 den 13 august begyndte vi at høste
byg og holdt så op til den 19. Så høstede vi
rug og det var meget besværligt - grøn var
kornet, regn var de meste dage og var
meget bestandigt – den 1. oktober fik vi
foder ind.
Der findes en del optegnelser mere om
udbytterne, men Lauritz Ågesen slutter med
at skrive; Den 16. september 1784 kørte vi
kornet ind og god var den høst.
1784 i mellem 29.-30. juni fik vores gamle
præst sin helsot (slagtilfælde) og lå siden til
den 7. juli, hvor han døde og blev begravet
den 16. juli.
År 1784 den 1. oktober blev Geog Frederik
Stelvagen kaldet til præst, men blev ikke
indsat som provst før år 1785 den 8. maj.
Fik ikke dette års avling og det års tønder.
År 1783 den 23. april døde provstinden.
År 1783 den 9. december blev Svenstrup
Kirke berøvet af tyve som indbrød.
År 1785 den 3. april var vinteren så stærk
med frost og snefog, at her i Svenstrup blev
ej holdt kirke eller nogen gudstjeneste og ej
nogen folk kunne flytte i nogen tjeneste den
dag.
År 1785 den 18. – 19. september var her i
Svenstrup præstegård auktionsdag på
provst Tostrups tøj af alle slags.
År 1785 den 4. november om aftenen
klokken 7 døde gamle Hans Moos, som var
degn (skolelærer).
Endvidere skriver Lauritz Ågesen et sjovt
notat for at give det videre til efterfølgende
generationer og det lyder: År 1348 det årstal
var det og den tid da den sorte død eller
pest, så kaldes, som mange vide af at sige,
men jeg var endnu ikke den tid til, men for at
huske det har jeg skrevet det, som gamle
fortæller, at den tid skulle de mange skove
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have fået begyndelsen og siden groet op,
for folk døde rent ud på mange pladser af
landet og de vilde dyr tog til der igen.

hvor han beskriver en del om vejret og om
andre spændende ting.
Peter Møller

Her vil jeg stoppe 1. del af dagbogen og
fortsætte med det følgende i næste måned,

PROJEKT NYGÅRD - GENERALFORSAMLING
Igennem det sidste års tid har Foreningen
Nygård, med base i Svenstrup og omegn,
arbejdet på at gøre den tidligere
skovfogedbolig Nygård til et offentligt
tilgængeligt sted.

Som projektet står nu forventer vi, at Skovog Naturstyrelsen siger ja til projektet. Det er
udviklet i samarbejde med Skovrider Inge
Gillesberg, Gråsten. Og vi regner med at
driften kan begynde pr 1. jan 2008.

Nygård er ejet af Skov- og Naturstyrelsen,
men Foreningen arbejder på at opnå et
langsigtet lejemål, og vil få ansvar for driften
af stedet.

Vi mangler penge til anskaffelse af inventar
og til nødvendig isolering. Men håber på at
få støtte fra private fonde, udover den støtte
vi allerede har opnået fra Sydbank og Linak.

Foreningen Nygård afholder sin første
ordinære generalforsamling tirsdag d. 20.
marts
kl.
19:30
på
Svenstrup
Forsamlingshus..
På mødet skal vi bl.a. høre om projektets
status og tage stilling til det endelige
projektforslag, som vi vil spille ud med til
Skov- og Naturstyrelsen.
På mødet vil Kaj Petersen, Guderup der er
naturvejleder og tidligere skovløber i
Nørreskoven
holde
et
helt
nyt
lysbilledforedrag om Nørreskoven, med
vægt på den nordlige del.

I første omgang drejer det sig om
hovedbygningen, der kan indrettes til møder
og kurser med mulighed for overnatning.
Vi ønsker Nygård udviklet til et sted, hvor
mennesker kan mødes og fordybe sig både
personligt og i forhold til natur og kultur.
Nygård skal være ramme om en lang række
forskellige aktiviteter under den fælles
overskrift “natur, kultur og fordybelse”.

Marts 2007

Man kan melde sig ind i foreningen enten
ved henvendelse direkte til et medlem af
Forretningsudvalget eller ved at gå ind på
Foreningen Nygårds hjemmeside:
Medlemskab
http://www.nygaard-als.dk.
koster 100 kr. årligt.
Forretningsudvalget består af:
Birgitte Romme, Broballe, tlf. 74 49 05 19
Finn Broesby-Olsen, Himmark, tlf.74 45 61
92,
Peter Ruge, Svenstrup,
tlf. 74 45 62 05
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MEGA

Gymnastik opvisning i Guderuphallen

Med over 200 gymnaster!

Lørdag den 24. marts kl. 11.00
Hold 1
Hold 2
Hold 3

Forældre/barn
Krudtugler
Drengefræs og vilde piger

Hold 4

Juniorholdet fra Sønderborg

Hold 5
Hold 6

Spillopperne
MixSpring

Hold 7
Hold 8

(ca. 100 gymnaster!)
Damerne med de store bolde…

SUF har stået
på hovedet og
arrangeret TO
store hold.
KOM OG SE.
- Tag naboen
med.

SUF generalforsamling
Svenstrup Ungdomsforening
Ordinær Generalforsamling
14. marts 2007 Kl. 19.30 i Klubhuset
Dagsorden.
1. Valg af dirigent.
2. Formandens og udvalgsformændenes beretning.
3. Regnskabet.
4. Indkomne forslag.
5. Valg til bestyrelsen:
På valg er:
© Næstformand
© Gymnastik
© Teater
6. Valg til udvalg.
7. Valg til revision.
8. Årets Pokal.
9. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indgives til formanden 8 dage før.
Vel mødt - Bestyrelsen.

Marts 2007
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SUF indendørs fodbold
Lilleput indendørs fodbold
Suf/Bif´ s 3 lilleputhold er blevet puljevinder i turneringen gik dermed gået videre til
regionsfinalen.
De 2 drengehold B+C hold spillede finalen i Ribe Fritidscenter.
Lilleput C spillede mod Oksbøl, Vejen og Nustrup, men gik ikke videre derfra.
Lilleput B gik videre til semifinalen, desværre blev de slået ud og endte med en flot 3. plads.
Lilleput pigerne spillede i Bevtoft hallen, de gik også videre til semifinalen og vandt. Endte i
finalen som stod mod Bov, de tabte finalen 2-1, men har spillet sig til en plads, i kampen om det
Jyske mesterskab, som finder sted d. 3-4 marts i Alminde-Viuf hallen i nærheden af Kolding.
Utrolig flot resultat at Svenstrup er repræsenteret med 3 hold ved regionsfinalerne.
Lilleput piger ved medalje overrækkelsen til regionsfinale

Marts 2007

Side 12 af 23

E SvenstruPPe’

Folkedanserne
dansk danseshow Alsisk dansesjov
Lørdag 28. april 2007 kl. 16

Nord-Als folkedansere havde 40 års
fødselsdag den 8.februar 2007, foreningen
startede som afdeling af Sønderborg
Kvadrillen, men allerede efter en sæson var
der så stort et antal dansere, at Nord-Als
Folkedansere blev stiftet den 8. februar
1967.

med musikken, så de dejlige melodier bliver
energifulde og lokkende toner.

Foreningen har valgt at lave et danseshow i
anledning af jubilæet og der blev nedsat en
showgruppe bestående af Mona Stenderup,
Sarah Jensen, Dorthe Hoffland og Ib
Jensen. De har arbejdet med at opbygge et
danseshow som består af 27 scener og
varer ca. 1 time. I showet medvirker alle
foreningens hold: de 2 børnehold,
ungdomshold, tirsdagshold og ældreholdet,
så dansernes alder spænder fra 5 til sidst i
halvfjerdserne.

Kom til teatersalen på Nørherredhus og få
en oplevelse, bliv revet med i dansen og
musikkens verden, når de 82 dansere går
på scenen i et forrygende flot danseshow!

Dorthe har lavet musikkens arrangementer
til hele showet. Inden showet har
foreningens spillemænd arbejdet intenst

Besøg
også
vores
www.alsiskdansesjov.dk
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Showet bliver opført i teatersalen på
Nørherredhus i Nordborg – der har 480
pladser. Efter showet, får alle en drink,
derefter er der buffet og bal med kaffe.

Billetpris:
120,- kr. show inkl. drink
250,- kr. show inkl. drink, buffet og bal
Sted: Teatersalen
Nordborg.
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Nord-Als Folkedansere inviterer hermed til årlige forårsopvisning
Lørdag den 10. marts 2007 kl. 19.00 i Guderup hallen
Følgende hold vil give opvisning:
• Børnehold 1,
• Ældreholdet
• Børnehold 2
• Asserballe
• Unge hold 3
Folkedansere

• Tirsdagsholdet

Entré: 50 kr. Inkl. kaffe og kage.
Yderlige oplysninger: Esther Hansen tlf. 74 45 80 06

SUF-BIF Udendørs sæsonen
Hjælp søges :
Planlægningen af udendørs sæson er i fuld gang. I øjeblikket står vi og mangler en træner til
drenge holdet og til microputterne, så er det noget for dig eller kender du en der kunne tænke
sig at træne nogle friske børn kan du henvende dig til undertegnet.
Desuden mangler vi folk i fodbold udvalget Det er ikke nødvendigt at have forstand på fodbold
for at være med i udvalgt. Det er en repræsentant for det hold dit barn spiller på vi søger.
Der er ca. 7-8 udvalgsmøder i året og 2 trænermøder, som vi forventer at et udvalgsmedlem
deltager i.
Karin Frost Jensen
Sandvej 33, Svenstrup
74 45 65 45
22 53 18 87
Foreløbigt er disse trænings tider fastlagt
Poder
Tirsdag kl. 16.30-17.30
Miniput
Tirsdag kl. 17.30-18.30
Damer
Onsdag kl. 18.30-20.00
Marts 2007

Træner: Allan Stavski
Træner: Brian Olsen og Thor Leif Petersen
Træner Karin Frost Jensen
Side 14 af 23
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SUF-Karat

Når Kaffen er KARAT, er SUF PARAT.
Også i 2007
Vi samler 1 kr. værdimærker hele år 2007, som er på KARAT kaffe. – Da vi har en drøm om, at
vore dygtige gymnaster og ledere, inden længe kan fornøje sig med en Team Track springbane.
Alle kan deltage, da indsamlingen af Karat mærker ikke kun omfatter klubbens medlemmer.
Venner, familie, naboer, kolleger osv. er også velkomne til at samle ind til klubben - jo større
opbakning, jo større ekstraindtægt til klubkassen. Værdimærkerne kan afleveres til Udvalget og
gymnastiklederne:

Pia
Ulla
Dorith
Nina
Lis

Marts 2007

Pallumblad
Steimle Schmidt
Sprenger
Hansen
Andersen

Egebjergvej 6
Vestertoften 20
Skoletoften 12
Skoletoften 23
Ugebjergtoften 6
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Svenstrup Forsamlingshus
Ordinær Generalforsamling
Torsdag d. 15. marts 2007, kl. 19:00
på Svenstrup Forsamlingshus
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandsberetning ved C. C. Schink
4. Regnskabsberetning ved Gert Wonsyld
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen
• Der skal vælges 2 nye medlemmer
• Valg af suppleant
• Valg af revisor
7. Eventuelt
Forslag til Generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før
Generalforsamlingen.
Med venlig hilsen Bestyrelsen

Umiddelbart derefter afholder støtteforeningen deres ordinære Generalforsamling

Støtteforeningen afholder Ordinær Generalforsamling
Torsdag den 15. marts 2007 på Svenstrup Forsamlingshus
Med følgende dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af suppleant
7. Valg af revisor
8. Eventuelt
Med venlig hilsen Bestyrelsen

Marts 2007
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Svenstrup Frivillige Brandværn
GENERALFORSAMLINGEN DEN 04-02-07

Kaptajnens beretning for år 2006
Så lykkedes det os også at komme igennem år 2006, med skindet på næsen ! Oplevelser og
arrangementer må vi jo sige, at dem har der absolut været mange af ( igen igen ).
I 2006, drejede det jo sig specielt om Kommunesammenlægningerne, og de følger dette evt.
måtte få for os som brandværn. Igen har der været afholdt en masse møder. Og dertil vil jeg
bare sige : Det har været virkelige gode, informationsrige og konstruktive møder vi har haft, og
derfor har vi også i den ”tidligere” Nordborg Kommune, altid været 2 skridt fremme. Man har
været rigtig god til at informere. Information er vejen frem, lad mig slå det fast her med 7
tommersøm ! Hvorfor gå og være bekymret eller ærgre sig over ”rygter” som ikke er sande !
Uanset hvad man har tænkt sig med os her Svenstrup i den kommende fremtid, så skal man
bare vide, at vi til stadighed vil have ” LYST – EVNER og KAMPGEJST ” til at leve videre.
Vi har bare så meget at leve videre for, at ”opgive ” vil være et personligt nederlag for os alle
sammen. Og et nederlag, NEJ OG NIX, IKKE her hos os !!!! Vi skal nok selv sige til, når vi er
”Down under”.! Vi er alle fuldt bevist om, at det er en alvorlig ”hobby” som vi arbejder med, og
det er ikke noget man driver ”gæk” med !! Vores beboere i området her, skal have en hurtig og
effektiv hjælp, når der er behov for det ! – DETTE KAN SLET IKKE DISKUTERES !

År 2006 var jo et meget specielt år for Svenstrup friv. Brandværn. Vi fyldte nemlig 60 år !!
Og i den forbindelse, havde vi jo rodet os ind i en helt masse !! Mon ikke !!!!!
Jeg synes efterhånden, at vi er RET så gode til at ”RODE” os ind i mange ting og projekter, men
samtidig synes jeg også, at vi bliver bedre og bedre til at løse dem.
Vores åbenthus arrangement på selve dagen den 31/08-06 var jo en succes uden lige. Mange
besøgende, mange gode gaver og ikke mindst, at vi kunne sige tak til byens borgere,
Kommunen og alle vores sponsorer og kollegaer for deres uforbeholden støtte. Hermed en stor
tak til jer alle derude !

Så var der vores jubilæumsfest på forsamlingshuset !! Helt igennem en kanon god fest og
arrangement. Rigtig gode taler, god mad, god musik og et humør som var helt i top. I skal alle
have 1000 tak for det.

Marts 2007
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Endnu en ny (eller nyere) vogn blev det til, igen. Vi havde valget mellem at renovere den gamle
SV1 eller se os om efter en ny. Vi valgte, efter livlig diskussion og overvejelser det sidste, og
fandt et godt og sundt køretøj ved Vejle brandvæsen. Så gik det løs igen!!
Det blev igen til hårdt arbejde, og resultatet udeblev da heller ikke. En flot flot vogn, som er
bygget op via sponsorpenge samt de forbindelser og kreativiter mandskabet har haft. Men det
vigtigste her er, at VI HAR SELV GJORT DET OG SELV BETALT FOR DET !!
MANDSKAB :
D.d. er vi 20 aktive medlemmer !! 1 har forladt os, og er overflyttet til Sønderborg
Friv. Brandværn. Til gengæld har vi så fået 3 nye friske og unge gutter : Tom Marek – Søren
Willert og så Jimi Gaba, sidstnævnte er overflyttet fra Egen. Der skal lyde et stort velkommen til
jer alle 3.
Jens Jørgen Johansen modtog sine tegn for 25 års god tjeneste Finn Lehmann fik sine 15 års
stjerner. Anker Thy blev af kammeraterne velfortjent udnævnt til ”Årets brandmand ”
UDDANNELSE :
Igen i år havde vi jo besøg af Søren Lundhil ( Korsør Redningsberedskab ). Alle holdledere var
igen på et kanon godt kursus i frigørelses teknik ved fastklemning.
I vores nye Kommune arbejdes der på at etablere vores egen brand- og redningsskole med
egen øvelsesområde. Jeg kan næsten ikke vente på, at det bliver en realitet. Der er, hvis vi ikke
har hørt forkert, politisk opbakning til projektet,
Vi er trods alt mellem 5-og 600 brandfolk her i Ny Sønderborg Kommune der årligt skal have
deres uddannelse opdateret, samt nyuddannes. Lad os så få fundet et godt sted og komme i
gang !
ØVELSER :
Der har i år 2006 været planlagt 20 øvelser. Mødeprocenten var på ca. 67 % hvilket svarer til et
fremmøde på : 12,68. Dette må betegnes som meget tilfredsstillende. Hertil kommer
røgdykkerøvelserne som er afholdt i henholdsvis Tinglev og Haderslev.
Igen har øvelserne været meget veltilrettelagte og rigtig gode. Vi har overholdt kravene fra
Beredskabsstyrelsen i det omfang det nu har været muligt.
UDRYKNINGER :
Vi kan i år 2006 notere : 18 brand udkald, og 2 udkald til redningsbåden. Så vi ligger stort set på
samme linie som de tidligere år. De 18 ud kald til brand ligger således fordelt :
Skorstensbrand:
1
Forurening:
4
Bygningsbrand:
3
Gasudslip:
1
Brand MC/knallert: 1
Markbrande:
2
Brand i landbrugsreds.:
Alarmeringsøvelser: 4
Redning:
1

1

- Tak til alle for jeres støtte i år 2006 til Svenstrup frivillige brandværn J
Kenneth Gram Svendsen
Brandkaptajn Svenstrup frivillige brandværn
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Svenstrup Vandværk

TIRSDAG

D. 20. MARTS 2007

KL. 19.30 PÅ SVENSTRUP FORSAMLINGSHUS.
Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer
2. Valg af protokolfører
3. Formandens beretning v. Flemming Christiansen
4. Fremlæggelse af regnskab v. Kirsten Kock
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er: Carsten Christiansen, ønsker ikke genvalg
John Dahl, ønsker genvalg
Per Kjeldsten (revisor), kan ikke genvælges
6. Indkomne forslag

7. Eventuelt
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Vandværket er vært ved en øl eller vand samt et let traktement.
På bestyrelsens vegne
Flemming Christiansen.

Marts 2007
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Budbringeren
Computerbord med udtræk til tastatur og 2 hylder.
Farve: Kirsebær, L: 80 cm, B: 50 cm, H: 80 cm.
Bordet er pænt og velholdt, og kan afhentes gratis.
Ole Rasmussen, Ugebjergvej 24, Tlf. 74456193

Annoncer
Aloe Vera
Sundhed og velvære:
Helse:

Aloe Vera drikkegel, er en unik nærings cocktail, der renser maven. Med
en velfungerende fordøjelse optager du flere af de værdifulde
næringsstoffer.

Hudpleje:

Huden udsættes til stadighed for angreb og må beskyttes godt. Aloe Vera
gelly, Propolis, mousturizing, Heat, lips, Tandpasta, o.s.v.

Skønhed:

Med Forevers skønhedsprodukter ser du rigtig godt ud og føler dig frisk.
Den som søger naturlig skønhed og kræver kvalitet, finder begge dele i
vores Aloe Vera sortiment Parfume, aftershave, Shampoo, Make up, osv.

Dyr:

Aloe Vera er ligesom for mennesker velgørende for dyr. Både husdyr,
konkurrence - og produktions dyr får et rigt næringstilskud af Aloe Vera.
Anvend Aloe Vera produkter ved rengøring, pleje og massage.
Vi har rigtig mange gave ideer, Jul, fødselsdage, jubilæer o.s.v.
Al henvendelse til: din Aloe Vera forhandler:
Ove Jensen Nordborgvej 113 Svenstrup tlf.: 74 45 61 10 mob: 61 67 09 50
Du må gerne henvende dig på e-mail, så afleverer jeg en brochure til dig
agove@mail.tele.dk

Marts 2007
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•
•

•
•
•

Zoneterapi
Laserterapi og øreakupunktur uden nåle
God til aktuelle skader, forstuvninger,
fibersprængninger, knæproblemer, led og
muskler, sår uren hud m.m.
Ben-, nakke-, skulder- og rygmassage
Ansigtsmassage og akupressur
Kranio Sakral Terapi

Trænger du til at få ”Tryk på helbredet”
Så henvend dig trygt til
Registreret Alternativ Behandler (RAB)
Vivi Madsen
Mølletoften 4, Svenstrup
Tlf.: 74 45 64 58
Og bestil en tid…

Hvem skal du kontakte, hvis du vil i kontakt med

Bestyrelsen:
Formand:
Næstform.:
Kasserer:
Sekretær:

Tlf.

Afdeling

Bibi Andersen
Michael Stærkær
Inger-Marie Lyhne
Louise Andersen

Tlf.

74451762
74456505
74425283
20763407

Gymnastik:
Teater:
Fodbold:
Badminton:

SUF……Læs her!

.
Dorith Sprenger
74456505
Anne Marie Duus
74456090
Karin Frost Jensen 74456545
Jan Jørgensen 74459770

Eller send en mail til:bibi@andersen.mail.dk
Marts 2007
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Aktivitetskalender
..marts 2007
Tidspunkt

kl.

Aktivitet

Mødested

Søndag d. 4. marts

10 – 13

Fokus på AIDS, Sogneindsamling

Søndag d. 4. marts

19:30

Gudstjeneste

Onsdag d. 7. marts

19:00

Tonga-retur. Frihed og fattigdom

Præstegården

Lørdag d. 10 marts

19:00

Folkedanserne, forårsopvisning

Guderup hallen

Søndag d. 11. marts 10:30

Konfirmations Gudstjeneste

Svenstrup Kirke

Onsdag d. 14. marts 19:30

SUF generalforsamling

Torsdag d. 15. marts 19:00

Sv. Forsamlingshus, gen. fors.

Forsamlingshuset

Torsdag d. 15. marts 19:00+

Sv. Forsam. støtteforening, gen. fors.

Forsamlingshuset

Søndag d. 18. marts 19:30

Meditations Gudstjeneste

Mandag d. 19. marts 19:30

Genralforsamling Lokalhistorisk foren.

Svenstrup Kirke

Klubhuset

Svenstrup Kirke
Stevning kulturhus

Tirsdag d. 20. marts ……….sidste frist for indlæg til E SvenstruPPe’ april nummer
Tirsdag d. 20. marts 19:30

Generalforsamling Nygård

Svenstrup forsamlingshus

Tirsdag d. 20. marts 19:30

Sv. Vandværk, gen. forsamling

Svenstrup forsamlingshus

Lørdag d. 24. marts 11:00

SUF gymnastikopvisning

Guderup hallen

Søndag d. 25. marts 10:30

Menigheds Gudstjeneste

Svenstrup Kirke

Torsdag d. 29. marts 19:30

Mads Granum Kvartet

Svenstrup Kirke

Torssdag d. 30. marts

……….udkommer E SvenstruPPe’ april udgave

Søndag d. 1. april

Konfirmation

10:30

Svenstrup Kirke

(......uden ansvar)
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