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Kommentar

Redaktion
Lasse Andersen
Gert Wonsyld

74 45 62 73
74 45 63 00

Kontaktudvalg

Mindeord!
Det er med stor sorg, vi har erfaret, at Peter (Post) Christensen ikke er blandt os mere.
Vi har mistet en god ven og kollega. Peter har i mange år
været et trofast medlem af E SvenstruPPe’ trykkehold.
Æret være Peters minde.
E SvenstruPPe’, Lasse Andersen

Den franske Revolution
En historisk hændelse i slutningen af 1700 tallet, der ofte
forbindes med spiren til enevældets undergang og åbningen
for den demokratiske proces i Europa. Forestillinger om frihed, lighed og broderskab blev formuleret i denne turbulente
periode fra 1789 til 1799, og revolutionens idé om folkenes
selvbestemmelsesret har sat sit præg på verdenshistorien
helt op til vore dage.
Øjeblikke af dagliglivet i Frankrig og stemningen fra den
gang er godt beskrevet i Victor Hugos roman ”Les Misérable”
(De elendige), og i vore dage omsat til flere film og en fantastisk god musical med mange velklingende melodier. Nok en
af vor tids bedste Musicals!
På samme tid - i slutningen af 1700 tallet - skriver Lauritz
Ågesen på Als en dagbog, som Peter Møller i Himmark nu
har fundet frem og gennem udvalgte passager og fortolkninger giver Peter os indsigt i datidens livsvilkår på landet i omegnen af Svenstrup og Himmark.
Det var barske vilkår og også den gang spillede vejret en afgørende rolle for overlevelsen og familiernes udkomme. Også den gang var der åbenbart store udsving i vejrliget fra det
ene år til det næste. Ifølge dagbogen var vinteren 1788/1789
meget hård, så hård at man kunne køre på isen fra Als til
Fyn, mens den efterfølgende vinter kun gav 2-3 frostdage.
Gad vide hvilke ekspertudsagn det ville have givet anledning
til i ”prime time”, hvis de havde haft TV den gang?
Selv om du muligvis ikke er så historisk interesseret, så kan
det alligevel anbefales at læse Peters uddrag fra dagbogen
her i bladet på side 16. Hvis du gik glip af første del af historien i martsudgaven af E SvenstruPPe’, og nu smidt bladet
ud, så kan du hente det på www.svenstrup-als.dk.
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Nyt fra Kirken
Konfirmander ved gudstjenesten
Palmesøndag den 1. april 2007,
kl. 10:30 i Svenstrup Kirke
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
Stevningnorvej 17
Vestertoften 8
Mølletoften 10
Skolevænget 4
Skovvej 4 A
Dalvej 1
Nordborgvej 149
Østermarken 33
Sandvej 31
Kløvertoften 27
Kløvertoften 41

Sogneindsamling ”Fokus på Aids”
Sogneindsamlingen til fordel for Folkekirkens Nødhjælp handlede i år om bekæmpelse af aids i det sydlige Afrika under overskriften "Stands Aids.nu". Indsamlingen
fandt sted søndag den 4. marts 2007. I
Svenstrup samlede 22 indsamlere, heraf 9
børn & unge, 7.689 kr. ind, en lille fremgang
på 382 kr. i forhold til sidste år, hvor vi samlede 7.307 kr. ind, og et rigtig pænt resultat.
På landsplan samlede 19.000 indsamlere i
1250 sogne 14 millioner kr. ind, samme resultat som sidste år, men særdeles pænt i
betragtning af, at der for kun 14 dage siden
blev samlet 56 millioner ind ved den store
Danmarksindsamling. I alt blev der samlet
47.963 kr. (46.489 kr.) ind i de nordalsiske
sogne. Og 350 kr. er nok til at sikre den
aids-syge 10-15 år mere – og det er jo ikke
helt uden betydning for de mange unge
mødre, der rammes af aids.

tersen, som igen i år hjalp os med ruter og
kort, og til Bente Purup, som bistod med uddeling af materialer og med optælling, og
som havde bagt kage.
Thomas Damgaard, formand.

Kirke og kirkegård
Kirkegårdens egetræer er blevet beskåret –
det vil sige: de har fået ”løftet kronerne”,
som det hedder i fagsproget. Beskæringen
har været nødvendig. Dels fordi de laveste
grene nogle steder skyggede for gravsteder,
dels fordi træerne har brug for at gå i højden
frem for at vokse ind i hinanden. Beskæringen ser noget dramatisk ud lige nu, hvor der
ikke er blade på træerne – og der kan også
godt gå et par år, inden træerne tager nye
og smukke former.
Kirkens ydervæg er ved at blive behandlet.
Først fjernes alt gammel kalk og puds – og
derefter skal der pudses op og nykalkes. Er
man nysgerrig efter at se, hvordan en sten-

Menighedsrådet vil gerne sige indsamlerne
tak for deres indsats. En stor tak til John PeApril 2007
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mester i middelalderen har arbejdet med en
kirkemur, er det en god chance.
Arbejdet er nødvendigt for at komme det
problem til livs, at kalk nogle gange skaller
af i løbet af en enkelt vinter. Problemet skylder, at der mange steder i kirkemuren er lagt

puds ind, som hindrer kalken i at binde ordentligt. Arbejdet er omfattende og af økonomiske grunde har menighedsrådet valgt
at strække det over flere år. Så også næste
forår vil vi kunne finde Claus Witte, Oksbøl
på arbejde om foråret ved Svenstrup Kirke.

Danske Kirkedage i Haderslev - www.danskekirkedage.dk
Har du lyst til at være med?
I Kr. Himmelfartsdagene 17. – 20. maj 2007
mødes folk fra mange forskellige kirkesamfund i Haderslev til Danske Kirkedage. Arrangement har været afholdt hvert fjerde år
siden 1968 og går på omgang mellem de
danske domkirkebyer. Her mødes mennesker med tilknytning til folkekirke, frikirker,
katolsk kirke og andre kirkesamfund med
repræsentanter fra Europa og Afrika for at
være sammen om det der forener, frem for
at dyrke det, som adskiller. Der vil være en
række spændende workshops, og der vil
være foredrag og debatter samt en række
musikalske indslag – f.eks. :
• Sanger og skuespiller Michael Falch fortæller og synger om kampene i sit liv og
kristendommens afgørende betydning i
disse kampe.
• Folketingets formand Christian Mejdahl
og skuespiller Sofie Gråbøl taler sammen om troens betydning i deres vidt
forskellige liv.
• Biskop Niels Henrik Arendt diskuterer
religionens ret til plads i det offentlige
rum med Zubair Hussain fra Muslimer i
Dialog og Rune Engelbret Larsen fra
Humanisme.dk.

sammen under det overordnede tema ”Kirke
over grænser”.
Der kommer omkring 1.500 deltagere på
kirkedagene. Mange tager alle fire dage
med. Nogle tager en enkelt. Dagspris for
voksne fredag er 100 kr.. Prisen for hele arrangementet er 360 kr.
Svenstrup
Menighedsråd
arrangerer
buskørsel
torsdag
til
åbningsgudstjenesten den 17. maj kl. 16:30, og
på ny fredag den 18. maj fra tidlig morgen
til sen aften.
Interesserede kan kontakte menighedsrådets formand Thomas Damgaard tlf. 74 49
15 74
Tilmelding: www.danskekirkedage.dk/

Ja, man kunne blive ved, for det gør programmet for Danske Kirkedage 2007 – alt
April 2007
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PÅSKENS GUDSTJENESTER
Skærtorsdag
Når vi holder altergang i kirken gør vi det
som et minde om Jesu sidste måltid med
disciplene denne samme skærtorsdag aften.
Gudstjenesten kl. 19:30 vil forme sig som en
stilfærdig, meditativ aftengudstjeneste.
Langfredag
Gudstjenesten Langfredag kl. 10:30 består i
et vekslende forløb af salmer, korsang, musik og læsning samlet om fortællingen om
Jesu korsfæstelse og død.

Påskedag - Gudstjenesteværksted
Kl. 9:00 er der gudstjenesteværksted i mødelokalet ved Præstegården som optakt til
gudstjenesten kl. 10:30. Gudstjenesteværkstedet giver mulighed for at overveje søndagens prædikentekst i fællesskab, og de fælles overvejelser drages med ind i prædikenen ved gudstjenesten.
KIRKEBIL
Kirkebilen bestilles hos GF-Taxi på telefon
74 45 95 45 senest dagen før gudstjenesten. "Kirkebil" er til rådighed for enhver, der
ikke selv kan skaffe sig transport til kirke.

KIRKEGÅRDEN
Graver og kirketjener Torben Nielsen træffes i arbejdstiden kl. 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, - gudstjenestetider møder o.s.v.

Menighedsrådet
Der er menighedsrådsmøde den 17. april kl.
19:00 i mødelokalet ved Præstegården. Menighedsrådets møder er offentlige og alle
interesserede er velkomne. Referater fra
menighedsrådsmødet er fremlagt i kirkens
våbenhus.
Døbte
Andreas Lyck Valentin Good,
Stine von Qualen Bonde,
Mikkel Thorsted Jensen,
Jessika Krogh Zimmer,
Døde og begravede
Peter Christensen,

Stevning
Stevning
Stevning
Guderup

Vestertoften

Spejderne
Så er vi godt i gang med
jubilæumsaktiviteterne – til
markering af spejderbevægelsens 100 års jubilæum.

Søndag
den
15.
april
planlægger vi at støtte op om
Dansk
Naturfredningsforenings Landsindsamling af
affald. Vi håber at alle
spejderne med familier vil
deltage, og vi vil lave opslag i
Svenstrup og Stevning om
indsamlingen, så hvis andre
interesserede
ønsker
at
deltage, er man velkommen.

Ulvene
har
bl.a.
lavet
drikkebægre, kogt vand i
papir, stegt spejlæg på
spader, dramatiseret Lassiefilm, bagt islandske pandekager og lavet firkort.
Vi skal sammen med bæverne besøge
Falck-stationen.

Se også www.dn.dk/affald.
Spejderhilsen fra Hjortspring-gruppen

Ulve og spejdere har også været ude at
sælge lodsedler og vi siger tak for støtten til
gruppen.
April 2007
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Guldkonfirmation
Den 14. april 1957 blev 20 unge mennesker fra Stevning og Svenstrup konfirmeret i Svenstrup Kirke af pastor Helge Skov. Søndag den 15. april 2007 holder de guldkonfirmation i Svenstrup Kirke.

Øverst fra venstre: Svend Jørgensen, Aage Christensen, Gunnar Rose, Wilhelm Møller, Helge Skov, Jørgen B. Jørgensen, Knud Mogensen, Hans C. Samsted, Thove Kloth, Anne Christine Good, Birthe Sahlman, Birthe Lang, Birthe
Jensen, Rita Good, Ingelise Jørgensen, Ellen Espensen, Elke Krenzen, Else
Bødker, Anne Grethe Christensen, Sonja Skøtt, Ingrid Larsen, Heinz Ernst
Lorenzen.

April 2007
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Nørreskov-Skolen
Skolefesterne
Nørreskov-Skolens Svenstrup afdeling har
netop afviklet skolefesterne, som var fordelt
over 3 aftener. Som sædvanlig var der alle 3
aftener fuldt hus. Forældreforeningen var på
pletten hver aften og sørgede for, at der var
en rigtig god forplejning til gæsterne.
6. klasse opførte stykket. ”Frode og alle de
andre rødder”, og man må sige, at det var
en publikumssucces. Meget dygtigt førte 6.
klasse tilskuerne gennem det dramatiske
stykke, hvor løbehjulstyven til sidst viste sig
at være børnenes lærer. Det var jo ikke så
godt.
Instruktionen stod Birgit Rasmussen og Asger Møller for, og det dygtige husorkester
bestående af elever fra 5. klasse, blev ledet
af Ole Andersen.

April 2007

Hver aften sluttede af med dans, så det var
nogle svedige børn, der tog hjem ud på aftenen.
Her er et indtryk fra torsdag aften:
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Besøg af Arbejdstilsynet
Nørreskov-Skolen har haft uanmeldt besøg
af Arbejdstilsynet. Det eneste, som der blev
påpeget var, at der i et par klasselokaler på
afdelingen i Svenstrup skulle være en bedre
udluftning. Det klarer vi ved naturlig udluftning. Ellers var der ikke noget at komme efter, og det er vi meget tilfredse med. Vi ser
det for øvrigt som en positiv ting, at Arbejdstilsynet kommer på besøg en gang imellem.
Der kunne sagtens være ting, som vi havde
overset, og så er det jo godt at blive gjort
opmærksom på tingene.

Kostpolitikken
Kostpolitikken bliver ind imellem taget op i
forskellige sammenhænge. Vi vil jo gerne
have, at ungerne har en sund madpakke
med, men sommetider lægger lærerne
mærke til, at en elevs madpakke er alt andet
end sund. Hvordan skal man som lærer så
gribe ind? Eller skal man gribe ind? Der er
nok forskellige politikker rundt omkring i
klasserne. Efter min mening skal den sunde
fornuft råde. Hvis man gang på gang ser en
bestemt elev have en rigtig usund madpakke med, så skal man da gribe ind ved at tage en kontakt til elevens forældre. Ellers er
vi meget glade for den måde, som kostpoli-

tikken virker på. Mange benytter sig af tilbuddet om at købe en sund madpakke.

Elevplaner
Undervisningsministeriet har bestemt, at alle
elever skal have udleveret en elevplan én
gang årligt. En arbejdsgruppe i Ny Sønderborg kommune har haft til opgave en komme med udspil til, hvordan den opgave skal
gribes an. Arbejdsgruppen anbefaler en 3årig indkøringsperiode, således at skolerne i
dette skoleår benytter sig af de metoder,
som vi normalt benytter til at informere elever og forældre ved skole/hjem samtalerne.
I år får alle elever i indskoling og mellemtrin
på Nørreskov-Skolen udleveret en dialogbog, hvor mange af kravene fra elevplanerne er opfyldte. Overbygningen får som sædvanlig udleveret en karakterbog, men også
her har vi en del punkter fra elevplanerne
med. I 2009 skulle alle så få udleveret en
egentlig elevplan. Skolebestyrelsen har
godkendt planen for indførelsen af elevplanerne.

Skolebestyrelsens årsmøde
Skolebestyrelsen har fastsat tidspunktet for
årsmødet. Det bliver onsdag den 18. april.
Alle forældre modtager indbydelse med program til årsmødet.

Påskeudstilling på Nordals
Påskeudstillingerne på Nordals
fortsætter men med nogle ændringer. Vi er jo nu blevet en
storkommune og udstillingerne
breder sig til hele kommunen.
Dette vil blive annonceret i
ugeavisen, hvor der er udstilling.
Vi er stadigvæk en arbejdsgruppe her på Nordals som fortsætter, men vores tovholder/ sekretær har ønsket at stoppe efter
mange år. Vi har ingen penge i
år til kataloger, men har fået
sponsoreret et lille beløb til nogle udgifter, vi
har.
April 2007

Vi sørger også for at der kører en ferniserings-bus fra Nordborg rådhus kl. 12:45
rundt til udstillingsstederne. Vi får også lavet
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en lille folder, som vi strør ud forskellige steder, og som vil ligge på udstillingsstederne.
På Alsingergården bliver der en udstilling,
hvor temaet er tid, og i et andet rum, hvor
temaet er hverdag.
På Stolbroladen er det medlemmer fra Farveladen som udstiller malerier, og som gæsteudstiller har vi Anna Marie Junker fra

Gørding, som viser både malerier og keramiske skulpturer. Derudover har Stenklubben og Fotoklubben åben.
Vi har fælles fernisering kl.15.
Riecks arkæologiske samling har kun åben
om lørdagen.
Anna Weber

Dagplejerne i Svenstrup
Trafiksikre dagplejebørn
De små skal også ses i trafikken. Derfor har vi fået lavet refleksveste i små størrelser,
som nogen måske har lagt mærke til. De er lavet af Sønderborg produktionshøjskole i Ragebøl.

Hilsen dagplejerne i Svenstrup

April 2007

Side 9 af 22

E SvenstruPPe’

Svenstrup Vandværk
Generalforsamling i Svenstrup Vandværk
På dette års generalforsamling var der, udover bestyrelsen, mødt 1 person op!! Bestyrelsen ser det som et udtryk for, at andelshaverne generelt er tilfredse med både
vandkvaliteten og prisen.
Formandsberetning for
Svenstrup Vandværk den 20. marts 2007
Der er i året 2006/2007 afholdt 4 bestyrelsesmøder og 1 revisionsmøde.
Det nye vandråd for (ny) Sønderborg kommune har kontaktet Syd Energi for at få en
prisaftale om levering af el. Syd energi kom
med et tilbud, hvor der kan spares 20 – 25
%. Tilbuddet gælder i 2007 og 2008, hvorefter aftalen skal genforhandles. Vi har taget
imod tilbuddet.
Udskiftningen af 3. og sidste etape på 96
vandure er fuldført.
I sommerhalvåret havde vi problemer med
coliforme bakterier. De var dog kun på 4.
Det blev anbefalet at koge vandet, hvis antallet var over 10. Dette tal er nu ændret til
20. Årsagen var den varme sommer. Den
bevirkede, at det ledningsførte vand nåede
helt op på 14-16 grader.
Vandkvaliteten er nu igen helt i orden. Den
sidste prøve, der er udtaget d. 10. januar
2007 viser, at alt er i orden og vandtemperaturen nu er 10 grader.
På vandværket er der blevet efterfyldt med
filtergrus, monteret en blæser på iltningstårnet samt renset iltningsbakker. Alt noget der
skal sikre og endda gøre vandkvaliteten
endnu bedre.
Vi er i dag 325 andelshavere. Der har i det
forgangne år været to tilslutninger.

April 2007

Prisen for tilslutning koster i dag 25.000,00
kroner excl. moms mod 15.000,00 kroner
incl. moms før.
Vi har ikke haft brud på værkets ledninger i
årets løb, men flere andelshavere har haft
brud, så enkelte har fået sig noget af en forskrækkelse.
Der har i enkelte tilfælde været tale om meget store lækager. Ved brud hos andelshavere dækker rørskade forsikringen, hvis
man har sådan en, kun reparationen af det
ødelagte, ikke det vand, der er strømmet
igennem vanduret og ud af lækagen.
Når der sker et større brud, eller et brud, der
ikke er opdaget umiddelbart efter det er
sket, og meget vand er løbet ud, vil regningen for vandet alene, blive meget stor. Andelshaveren skal betale vandværket 2,50 kr.
pr. m3 for det forbrug vanduret viser, men
der skal jo også betales afledningsafgift af
samme mængde. Vandværket skal betale 5
kr. pr. udpumpet m3 vand til told og skat, så
regningen for vand, der løber ud af et brud,
kan blive meget, meget stor.
I tilfælde, hvor bruddet har forårsaget store
mængder af vandspild, kan vandværket og
pågældende andelshaver søge told og skat
om fritagelse for at betale hele beløbet. Hvis
told og skat skønner, at der ikke er tale om,
at andelshaveren har handlet forsætligt eller
groft uagtsomt, kan de acceptere ansøgningen. Ved accept frafalder kommunen også
deres krav om vandafledningsafgift af hele
forbruget. Man slipper dog ikke helt for at
betale for skaderne, idet man altid vil komme til at betale vand og afgift for 300 m3 + et
gennemsnitligt årsforbrug.
Folk fra Told og Skat har været på besøg
flere gange, hvor samtlige rapporter, der viser udpumpning af vand fra værket, har været gennemgået grundigt flere gange, inden
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de accepterede ansøgningen om, ikke at
skulle betale for vandspildet i forbindelse
med bruddene.
Der har været spild hos få andelshavere på
tilsammen 10.000 m3
Det kniber stadig for en del andelshavere at
få indberettet deres vandmåler stand rettidigt. Dette giver en del ekstra arbejde for
kassereren.

Regnskab
Kassereren fremlagde regnskabet, der viste
et fornuftigt overskud. Regnskabet kan rekvireres ved henvendelse hos kassereren.
Valg
På valg var Carsten Christiansen, han ønskede ikke genvalg. Jørgen Jørgensen blev
valgt i stedet.
Suppleant er Jan Rasmussen.

3

I 2006 pumpede vandværket 70.874 m
vand ud til forbrugerne og fik penge ind for
68.400 m3. Det giver et spild på ca. 3 %

Ny revisor blev Ole Rasmussen i stedet for
Per Kjeldsten.
På bestyrelsens vegne
Flemming Christiansen, Formand

Bredbånd i Svenstrup ?
Desværre havde Syd Energi en overgang
glemt alt om Svenstrup, derfor optrådte
Svenstrup slet ikke på deres hjemmeside
over landsbyer (områder), der enten allerede er i gang med at blive tilsluttet eller er
planlagt for tilslutning i de kommende år.
Dette er dog blevet ændret pr. 16. marts,
hvorefter også Svenstrup er åben for tilkendegivelse af interesse. Jf. Syd Energis
hjemmeside: www.sydenergi.dk, vælg ”Privat”/vælg ”Bredbånd”/vælg ”Dit område”/vælg ”Sønderborg Kommune”/vælg
”Status på etablering”/ find Svenstrup og
følg i øvrigt vejledningen.
Ifølge vores kontaktperson hos Syd Energi
er de på nuværende tidspunkt ved at undersøge interessen i flere større og mindre områder. De steder, hvor interessen er størst,
kommer først i køen. På nuværende tidspunkt er alle planer for 2007 fastlagt; men
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hvis alt går vel, og hvis vi når en tilfredsstillende interesseprocent i Svenstrup, er der
gode muligheder for, at vi kan blive tilsluttet i
løbet af 2008.
Vi er selvfølgelig meget skuffede og utilfredse med, at vi har skullet rykke så mange
gange for at få dette sat i værk. Vi vil endnu
en gang opfordre alle, der fortsat er interesserede, til at tilkendegive denne interesse
på Syd Energis hjemmeside. Det er Ifølge
hjemmesiden ganske uforpligtigende at tilkendegive sin interesse.
Hvis man ingen internetadgang har endnu,
kan man også ringe på telefonnummer 70
11 50 00 og sige, at det drejer sig om tilkendegivelse af interesse for bredbåndstilslutning.
E’Svenstruplaug
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Forsamlingshuset
Svenstrup Forsamlingshus
Støtteforening
Generalforsamling afholdt d. 15. marts 2007

stort fremmøde. Dagen startede traditionen tro med morgenkaffe og sluttede
med aftensmad.

Formanden bød de fremmødte velkommen.
1. Første punkt på dagsorden var valg af
dirigent, Ole Rasmussen blev foreslået
og valgt.
2.
3. Bestyrelsens beretning for år 2006ved:
Lasse Andersen

Forsamlingshuset har fået 70.000,00 kr.
som rente og afdragsfrit lån.

For støtteforeningen har året 2006 igen
været et aktivt år.

Det er E’ SI-skå’s 5. sæson og kan samle 40 - 50 personer hver torsdag i vinterhalvåret til mange forskellige arrangementer. I år har der været afholdt en
række foredrag i samarbejde med Menighedsrådet og Lokalhistorisk Forening.

Vi har i årets løb medvirket ved 10 arrangementer. Alle disse arrangementer
er medvirkende til at skaffe midler til løbende drift og nyanskaffelser.

Jeg vil hermed takke støtteforeningens
medlemmer for de mange frivillige timer i
har brugt, for at vi her i Svenstrup har et
forsamlingshus der er indbydende og
brugbart.

Til årets høstfest var der kun tilmeldt 26
personer. Med så ringe interesse er der
ikke basis for at afholde fest af denne art
fremover. Underskuddet blev reduceret
ved et sponsorat på 1000 kr. fra Lissie’s Butik.

Jeg vil takke vores leverandører, tak til
Elly Jensen, det er dejligt at komme til et
hus, der er rent og pænt, - forsamlingshusets bestyrelse og bestyrelseskollegaer for et godt samarbejde i det forløbende år.

Støtteforeningen har i årets løb medvirket ved forskellige vedligeholdelses aktiviteter af forsamlingshuset. Der er hele
tiden småting, der trænger til en kærlig
hånd, såsom afløb der skal renses, - pære udskiftes, - bone gulv, - vedligeholdelse af inventar, - pudse vinduer og rengøring af værelserne.

Jeg vil slutte beretningen med ønske om
en god fremtid for Svenstrup Forsamlingshus.

Bordene i den lille sal er blevet udskiftet,
næste ønske er afslibning af gulvet.
I forbindelse med udskiftningen af taget,
blev de to gamle værelser på loftet
brækket væk.
Udendørs arealerne er rengjort og vedligeholdt løbende gennem året.
Den årlige arbejdsdag med diverse
ligeholdelses opgaver og rengøring
afholdt søndag den 18. juni, igen
April 2007

4. Regnskabsberetning ved: Arne Buch.
Kassereren fremlagde foreningens regnskab, som viser en omsætning på
74.181,99 kr.. Udgifterne er på
46.856,10 kr. Årets overskud er på
27.325,89 kr.
Der er til forsamlingshuset overført
70.000,00 kr. som rente og afdragsfrit
lån.
Saldo bank 16-03-2006
54.417,06 kr.
Saldo bank 15-03-2007
11.934,20 kr.
Kassebeholdning
73,29 kr.
Regnskabet er revideret og godkendt

vedblev
5. Ingen forslag.
med
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6. Valg
På valg til bestyrelsen var:
Arne Buch - genvalgt. Susanne Schmidt
(ønskede ikke genvalg), Sonja Esbensen
- nyvalgt
Valg af suppleanter: Ejvind Volf - genvalgt
Valg af revisor: Else Rasmussen - genvalgt.
7. Eventuelt:
Dato for den årlige arbejdsdag blev drøftet, forsamlingen foreslog søndag den
17. juni 2007.
Renovering af gulv i den lille sal, vores
ønske er afslibning af gulvet.
Vi har planer om et åbent hus arrangement i foråret.

hendes arbejde i støtteforeningen. Sonja
ønskes velkommen i forsamlingshusets
bestyrelse.
Formanden takkede Ole Rasmussen for god
ledelse af generalforsamlingen.
Aftenen sluttede med kaffebord og hyggeligt
samvær.
Efter generalforsamlingen ser bestyrelsen således ud:
Formand
Lasse Andersen
Kasserer
Arne Buch
Bestyrelses medlemmer:
Sonja Esbensen, Laurids Pedersen,
Hans Henrik Bay
Suppleanter:
Ejvind Volf, Flemming Thomsen
Revisorer:
Helmuth Buss, Else Rasmussen

Susanne Schmidt ønskede ikke at fortsætte i bestyrelsen, tak til Susanne for

På bestyrelsens vegne
Lasse Andersen

Kulturarrangement
Martin N. Hansen på Svenstrup Forsamlingshus
Søndag den 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 Martin N. Hansen, og de
vil på Forsamlingshuset præsentere en række af numrene
fra Cd’en: ”Æ nynner en vis /Alsiske viser.”
Arrangementet støttes af E’Svenstruplaug, Alsingergildet,
Nordborgkoret og Svenstrup Menighedsråd.
Arrangementet er koordineret af Ole Andersen.
Entre 20 kr..
April 2007
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Svenstrup Ungdomsforening
Træningstider i SUF/BIF (fodbold)
Hold
Poder

Årgang
01 og yngre

Træner
Allan Stavski

Tlf.nr.
2287 1631

Træningstider
Tirsdag kl. 16.30-17.30

Micro

99 og yngre

Miniput

97 og yngre

Brian Olson

7445 6550

Tirsdag kl. 17.30-18.30

Lilleput

95 og yngre

John Herbst

7445 6549

Onsdag kl 17.00-19.00

Lilleput piger

95 og yngre

Susanne
Zimmermann

2880 0396

Onsdag kl. 17.30-18.30

Drenge

93 og yngre

Palle Søgaard
Jan Hagesen

7449 1517
7445 9457

Torsdag kl. 18.30-20.30

Senior Herre

Over 15 år

Henrik Skøjt

2960 2728

Onsdag kl. 18.30-20.00

Senior damer

Over 15 år

Karin Frost Jensen

2253 1887

Onsdag kl. 18.30-20.00

Hvem skal du kontakte, hvis du vil i kontakt med

Bestyrelsen:
Formand:
Næstform.:
Kasserer:
Sekretær:

Tlf.

Afdeling

Tlf.

Bibi Andersen 74451762
Gymnastik: Dorith
Michael Stærkær
74456505
Teater:
Inger-Marie Lyhne
74425283
Fodbold:
Louise Andersen
20763407
Badminton:

SUF……Læs her!

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

Eller send en mail til:bibi@andersen.mail.dk

April 2007
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Lilleput piger fra SUF/BIF på vinderkurs – superflot klaret
Den 3. og 4. marts 2007 var
lilleput piger til Jysk mesterskab i
Alminde-Viuf hallen ved Kolding.

at de blev blandt de 4 første og
dermed kunne gå videre til semifinalen. Det lykkes og de skulle
møde Viborg i semifinalen, desværre lykkes det ikke pigerne at
vinde den kamp, men de endt på
en rigtigt flot 3 plads.

Der var 8 hold i den række, som
havde kvalificeret sig til Jysk mesterskab, så i sig selv er det et rigtig flot resultat, at de var nået så
lang.
Pigerne tog af sted tidligt lørdag morgen.
Alle var ved godt mod. Der skulle spilles alle
mod alle, så der var 7 muligvis 8 kampe at
se frem til.
Allerede efter kampene lørdag, lå pigerne
på en 2. plads, så der var stor mulighed for,

April 2007

Der var en rigtig god opbakning
fra forældrene, som tog den lange vej derop
for at se pigerne spille begge dage.
Utroligt flot at Svenstrup var repræsenteret
ved Jysk mesterskab og kom hjem med
medalje.
Et stort tillykke til piger for det flotte resultat
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Lokalhistorisk Forening
Arkivets åbningstider i april måned
Mandag den 2. april og mandag den 16.
april, begge dage fra kl. 15:00 til 18:00
Generalforsamling
Godt 30 medlemmer mødte op til foreningens Generalforsamling. Her hørte man om
aktiviteterne i det forgangne år. Der var beretninger ved arkivleder Inge Marie Christiansen, Sine Møller, Peter Møller (Vi og vore
huse) og Jørgen Valentin.
Jørgen Valentin gennemgik regnskabet. Da
foreningens økonomi er god, blev det besluttet at fortsætte med uændret kontingent
– 30 kr..

Genvalg til Lis Sommerlund og Jørgen Valentin. Nyvalg til Conni Vogt som bestyrelsesmedlem og Elsebeth Brede som suppleant.
Formanden takkede Inger Johansen for det
store arbejde, hun havde lagt i foreningen
fra starten i år 2000.
Arrangement
Hus ”Mindehøjtideligheden ved Karlsminde
– mandag den 23. april 2007, kl. 10:00 –
hvor Peter Møller vil lægge blomster fra foreningen.
Jørgen Valentin

Et glimt af livet i 1700 tallet
Fortolket og skrevet af Peter Møller, Himmark.
……fortsat fra E SvenstruPPe’ marts 2007, side 7 – 10.

I fortsættelse af Lauritz Ågesen’ beretning,
hvor han nævner den sorte død i 1348, vil
jeg omtale en meget stor urnegravplads
som ligger ved ”Gildbro” langs Tang bæk
(…i dag Gildbækken).

April 2007

Alle disse urner er lagt på den østlige side af
bækken. De ligger i hundredvis tæt sammen
i hele området, hvor dele af Danfoss produktions- og administrationsbygning ligger.
Endvidere ligger de under Nordborgvej til
området ved Granfoss. Dette er oplyst af
Mogens Dyre.
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Det kan udmærket være årsagen til at Lauritz nævner pesten og dens følger i sin dagbog. I teorien kan gravpladsen stamme fra
bronzealderen, men det er næsten utænkeligt, at man den gang har samlet og brændt
så mange lig på et sted. Derfor kan teorien
være, at det har været de døde mennesker
under pesten, man har samlet fra et stort
område og brændt dem der for at undgå
smittefaren.

Den 30. November år 1789 gik en Galease
fra Flensborg på grund på Trien Øer (Traneodde) og blev siddende fast – samme blev
solgt for 34 rigsdaler.

Ved at granske i gamle stednavne kan man
se, at navnet ”Gildbro” har haft en særlig betydning og været kendt på dette sted gennem mange hundrede år. Stednavneforsker
Johannes J. Kongsgård mener, at navnet i
gamle dage kaldtes for ”Giallerbro”, broen
som går over skellet mellem de levendes
verden og dødsriget. Han siger, at dette
navn er omtalt i 1300 tallet, altså samme århundrede som pesten rasede. Med et draumerværk fra denne tid ”Lykkelig den som i
denne verden giver de fattige korn, han rædes ikke på Giallerbro for studens spidse
horn”, så befolkningen må have kendt værket og derved givet broen dette navn, som
så gennem generationer har ændret sig til
Gildbro. Lauritz Ågesen kan have hentydet
til dette, som er ham fortalt af tidligere generationer.

Ligeledes et ulykkeligt tilfælde der tildrog sig
på Himmark mark ved vadestedet ”Vajsled”
(i dag Elsmarkvej over Gildbækken), hvor to
mand fra Svenstrup var på krybskytteri –
den ene mand havde en flint (gevær) under
armen, der gik af og ramte den anden der
gik foran ham. Geværet var ladet med 5
rendkugler og en paskugle indvævet i et
stykke læder, der trængte ind mellem skuldrene på den foran gående. Han falden såret
om med stærke smerter. Han blev bragt
hjem, ulykken skete den 10. September og
han døde den 15. September kl. 5.

Han fortsætter i sin dagbog, at ”vores
gårdskarl Peter er skyldig til mig for tøj og
for en messing dåse. Jeg har forstrakt til vores møllersvend Peter Petersen til klæder 8
skilling”

1788 den 1. December, det var en ganske
tør harrest (efterår), og der var ikke nogen
vand af betydning i nogen dam eller vandsted, også lagde vinteren sig til den 1. December og blev så stærk, at man kørte til
Sundeved og Fyen på havet, og blev så liggende til den 15. Januar, og i den tid var der
stor trang for vand, thi nogle kjørte vand, ja
hele byen havde lidt vand til kreaturerne.

Her udi Nordborg og Egen herred findes 27
boelsmænd, 269 kådnere, 175 inderster
(forpagtere af præstegårdsjord) foruden de
fire boelsmænd, som er udi Nordborg by,
hvilket er optegnet efter brandbogen 1785.
I dette år 1785 er her fra Svenstrup Sogn
bortrejst til de Vesterbo og købt boel der og
solgt deres huse og gårde her til andre, der
var otte.
Påskedag haver Karen Møller af Stevning af
mig lånt 6 rigsdaler, som hun bad mig om, at
jeg ikke ville sige nogen det, hun ville sætte
dem på veksel, til jeg kunne få dem igen.
April 2007

1790 blev en ung karl fra Sjellerup skudt på
Asserballe mark af de Gustenburgers jagtbetjente. Disse betjente var ridende opsynsmænd for hertugen, der havde jagten over
alt på øen.

Lauritz skriver – han hensov sødeligen og
saligen fra denne verdens elende. Den anden sattes i tårnet på Nordborg Slot, men
bleven 13. Oktober overført til slavearbejde i
Rendsborg.

Den 3. Marts igen lagde vinteren sig atter til
og var og svor ikke nogen dag tø, men
stærk frost og sne og blev så ved til den 3.
April, samme år kom vi ej til at så ærter før
den 20. April 1789. Samme år var våren
meget besværlig med vand og regn, og vi fik
ikke havren sået før den 20. maj, den sommer blev der stærk korn af alle slags thi
sommeren var vas. Høsten var god til den
23. August, da kom der megen regn og fyldte alle moser og kjær.
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Den samme vinter var der nogle dage 2 eller
tre først i december med frost. Ellers var der
ikke en eneste nattefrost den vinter. 14. –
15. Januar 1790 var det som i maj måned
og da var padderne i moserne så muntre, at
vi stod i marken og hørte hvor den ene opmuntrede den anden med deres knorbende
som de kan gøre i juni måned.
Det samme år var marts meget dejlig og vejrene så gode, at alle træer begyndte at bryde ud og græs var dejlig grøn, da såede folk
ærter den 29. marts – thi det var nogle
mærkelige vejre. Jorden var så tør, at man
frygtede, at det ville blive en tør vår, men da
det kom hen til den 17. April kom der storm
og regn og megen sne og dygtig frost, som
lavede det grønne land om til markerne fulde af vand.
År 1792 den 10. December om natten tordnede det og det begyndte fra kl. 11 til kl. 4.
Mange huse faldt – snart alle fik skader og
600 træer af kongens skov (Nørreskoven)
faldt om. Der var 27 mand som omfaldt af
skovtræer.
Den 22. Januar 1793 har jeg købt et hus på
Augustenborg, det kostede 400 rigsdaler
som og er betalt. Min fader blev omsat til
udgift i den tid som at landejerne i
Hjortspring købte bolet til ejendoms og da
gav han i disse par år 81 rigsdaler, som han
med de gamle ejendomme søgte deres frihed for sit skødebrev.
Desuden har Lauritz Ågesen lånt en del
penge ud til forskellige personer i Himmark,
som vil være for omfattende at komme ind
på. Sluttelig har han i sin dagbog beskrevet
en omtale af gamle råd til at læge sygdomme med – og han skriver:
Nogle sager til at læge en skade med
Køb et lod camper og sæt den i en flaske
brændevin der er vel stærk i Safran – 1 skilling salmiak, 1 skilling terpentin, 1 skilling
filstensolie. Giv skaderne af samme nogle
gange om dagen, om du er frisk eller gammel så skal du komme dig.
Forstrakte sener
April 2007

Køb for en skilling bjørnefedt, 1 skilling
filstensolie, smør dermed når du går i seng.
Til en som har skurv og samme af fordrive
Køb for 3 skilling kviksølv, det hvide af 3
hønseæg og slå det vel sammen, smør det i
en ulden vest og bind det om dit liv, så er du
rent fri for samme – det første æg på en
torsdag og de andre derefter de følgende tre
torsdage.
Svinsot at det haster at fordrive.
Et halvt pund honning, et kvart pund usaltet
smør og for 2 skilling mandelolie, for 1 skilling lisbonolie, for 1 skilling stermannis, 2
skilling pebermelrødder som skal småskæres, kog det tilsammen en fjerding stund under lukket låg, tag en god skefuld hver morgen fastend og hver aften når du går i seng.
Snue at fordrive
Smør din næse rundt med smør når du går
til sengs.
For hoste
En flaske ung vin, et kvart pund sukker, et
kvint safran og et plank rindende vand – kog
det under lukket låg til vandet er bortkogt,
tag en teskefuld hver aften når du går i
seng.
Vildt kød at fordrive (dødt kød)
Tag noget glas og stød det vel i en moser til
det er så fint som mel. Vask hånden rent i
brændevin, tag såret af, strø så samme til
gabet er fuldt, det råd er godt hos både dyr
og mennesker.
Gulsot haster at fordrive
Tag lidt sirup på en kniv og kom det i en
halv søsling brændevin, eller om en hel om
du kan tåle det, gør det nogle aftner når du
går i seng, thi det er godt.
Desuden har han skrevet en del råd for at
læge sygdomme på husdyrene – alle disse
kloge råd viser klart de få muligheder, man
havde for at helbrede mennesker og dyr når
sygdom og ulykke ramte.
Lauritz Ågesen har åbenbart haft i tankerne
at bygge en mølle, da han har taget mål af
tømmer og brædder. Disse planer blev dog
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aldrig udført, ej heller hvor møllen skulle
placeres.
Her slutter så hans livsberetning om livet på
godt og ondt, beretninger som i vore dage
ville have givet store overskrifter i aviserne.
Peter Møller, Himmark

Ordliste
Høstudbytte Æ 1 trave er 60 neg.

Begtsandel Æ kirkelig afgift for at deltage i
altergang, ”at gå til begt”
Boelsmænd Æ gårdbesiddere
Kådnere Æ fik lidt jord ved udskiftningen
1772
Inderster Æ havde før udskiftningen ikke
jord, men fik præstegårdsjord til leje
Trien Øer Æ gammelt alsisk ord for Traneodde
Rendkugler Æ mindre kugler som ikke fyldte
bøsseløbet helt
Paskugler Æ kugler som i kaliber svarer til
bøsseløbets diameter

Budbringer

April 2007
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Budbringer
Sælges – Diverse
Sølvfarvet stereobænk med drejeplade til
TV, Glaslåger, lukket sokkel til ledninger.
Bredde 150 cm. Pris 500 kr.

Winter
Cykeltrailer
– pris 400 kr.

Henvendelse
Eva Tagesen
Skoletoften 21,
Svenstrup
Tlf. 74 45 63 57

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
April 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…

April 2007
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Aktivitetskalender
…….april 2007
Tidspunkt

Aktivitet

Mødested

Søndag d. 1. april

kl. 10:30

Konfirmation - Gudstjeneste

Svenstrup Kirke

Torsdag d. 5. april

kl. 19:30
…..

Gudstjeneste – Skærtorsdag
Svenstrup Kirke
Påskeudstilling
Alsingergården & Stolbroladen

Fredag d. 6. april

kl. 10:30
…..

Gudstjeneste – Langfredag
Svenstrup Kirke
Påskeudstilling
Alsingergården & Stolbroladen

Søndag d. 8. april

kl. 9:00
kl. 10:30
…..

Gudstjenesteværksted
Gudstjeneste – Påskedag
Påskeudstilling

Mandag d. 9. april

…..
…..

Ingen Gudstjeneste i Svenstrup
Påskeudstilling
Alsingergården & Stolbroladen

Søndag d. 15. april

kl. 10:30

Gudstjeneste – Guldkonfirmation

Tirsdag d. 17. april

kl. 19:00

Menighedsrådsmøde (offentligt)

Onsdag d. 18. april

kl. ?

Skolebestyrelsens Årsmøde

Fredag d. 20. april

…… Sidste frist for indlæg til E SvenstruPPe’ maj udgave

Søndag d. 22. april

kl. 9:00
Kl. 19:30

Gudstjeneste
Martin N. Hansen aften

Mandag d. 23. april

kl. 10:00

Mindehøjtidelighed (Lokalhistorisk forening)

Søndag d. 29. april

kl. 10:30

Gudstjeneste

Onsdag d. 2. maj

…….udkommer E SvenstruPPe’ maj nummer

Fredag d. 4. maj

kl. 10:30

Gudstjeneste – Bededag

Svenstrup Kirke

Søndag d. 6. maj

kl. 10:30

Gudstjeneste

Svenstrup Kirke

Søndag d. 13. maj

kl. 10:30

Gudstjeneste

Svenstrup Kirke

Præstegården
Svenstrup Kirke
Alsingergården & Stolbroladen

Svenstrup Kirke
Præstegården
Nørreskov-Skolen

Svenstrup Kirke
Forsamlingshuset
Karlsminde
Svenstrup Kirke

(......uden ansvar)
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