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(Foto – Sandbjerg Slot, august 2007 – Kaj)

… … Sandbjerg Slot en lokale seværdighed
med gode vandreture langs Alssund
Indlevering til næste nr.

...senest den 20. april 2008
til....

Kaj Nielsen,
E-mail:

Samling af næste nummer:

Kløvertoften 19
e.svenstruppe@mail.tele.dk
Svenstrup Cykelklub
d. 29. april 2008, kl. 19:00

Redaktion

Kommentar

Lasse Andersen
Gert Wonsyld

Kontaktudvalg

Efterlysning
Det er 32 år siden, at E SvenstruPPe’ første gang blev
udgivet, og i de første 15 år skete opsætning med blyanter,
skrivemaskine, saks og lim af Helga og Thorvald i
Vestertoften.
For 17 år siden - i april 1991 - udkom E SvenstruPPe’ første
gang som en udgave, hvor tekster og layout af bladet var
blevet
sat
på
en
PC
ved
hjælp
af
et
tekstbehandlingsprogram. Både PC’en og tekstprogrammet
hører i dag til effekter, som nu udstilles som
museumsgenstande.
Jeg har fra april 1991 samlet tekster og lavet layout af E
SvenstruPPe’. I kortere perioder har jeg dog fået hjælp fra
både Kim Christiansen og Jesper Bloch. Samlet er det blevet
til 170 numre i de 17 år.
Heldigvis synes jeg stadigvæk, der er udfordringer i det, og i
dag, hvor det meste materiale modtages pr. e-mail som
elektroniske filer, - med hurtigere PC'er og markant bedre
tekstbehandlingsprogrammer, går selve opsætningen af et
blad også betydelig hurtigere end i 1991.
Men jeg ønsker af praktiske årsager at stoppe med opgaven
inden for det næste årstid, så derfor søger E SvenstruPPe’
én - eller helst to afløsere til layout opgaven.
– Måske er det dig?
Det kræver ingen specielle forudsætninger, men det vil nok
være en fordel, hvis du er jævnlig bruger af tekstprogrammer
på arbejde eller i fritiden. Samtidig vil det være en fordel,
hvis du kan lide at formulere dig i skreven tekst, interesserer dig for detaljen og har en vis struktur i de
opgaver, du løser.
I
dag
sættes
bladet
på
et
helt
almindeligt
tekstbehandlingsprogram, som er tilgængelig på enhver
computer. Det kræver altså ikke, at du kender til avancerede
desktop publisher programmer. Men hvis du har idéer til
fornyelser og f.eks. et mere moderne koncept og layout, vil
det være velkomment. Det er vist også godt med nye øjne
og idéer til bladet.
Hvis du er interesseret, så send en e-mail til E SvenstruPPe’.
E-mail adressen finder du på bladets forside. Efterfølgende
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74 45 62 73
74 45 63 00
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kan vi tage en uddybende snak om den opgave, der ligger.
m.v.h. Kaj Nielsen
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Torsdagsholdets tak … …

… til Arne Ottosen ved hans sidste gymnastikopvisning
som leder den 8. marts 2008.
En lang historie er ved at være til ende. I
dag er der føjet endnu et kapitel til historien
om Arne og hans liv med gymnastik – det
sidste kapitel efter dit eget udsagn, Arne.
Du har truet med at stoppe med
ledergerningen flere gange – du har også
haft stoppet, men er begyndt igen – men
denne gang tror vi, det er alvor.
Historien fortæller, at det er 55 år siden du
første gang ledede et hold gymnaster. Det
er nok tæt på en dansk rekord.
Det mest bemærkelsesværdige
er dog, at 4 af de gymnaster,
som er på gulvet i dag også var
med på holdet ved din første
opvisning.

lidt gemytligt. Det bidrager du også gerne til.
Det er jo ikke tilfældigt, at der hver torsdag
formiddag vinteren igennem samles ca. 30
gymnaster i Idrætscentret. Når adskillige af
dem kommer helt fra Fynshav, så er det
fordi, der er noget at komme efter. Og så
har du en fabelagtig evne til få folk til det, du
gerne vil. Det er jo bl.a. derfor vi er med her
i dag. Du sagde det ikke direkte, men det lå i
luften, at det ville glæde dig enormt, hvis du
kunne slutte din lange ledergerning af med

Vi ved jo, du har kunnet lide
det, Arne. Det er lysten, som
har drevet værket. Du virker
altid oplagt og velforberedt, når
du møder op til en gymnastiktime. Tiden skal udnyttes, og vi
skal have noget ud af det, når
vi er her. Det er klart dit mål.
Og så må det også gerne være
April 2008
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en opvisning. Det er mange år siden, vi sidst
har deltaget i det, men selvfølgelig skal du
slutte af med maner, Arne.
Gymnastikken har som så meget andet
undergået en enorm udvikling gennem dine
mere end 50 år som leder. Men du har holdt
fast i noget af det grundlæggende, Arne, og
det er flot. Samtidig har du også hele tiden
fornyet dig. Det største spring var uden tvivl,
da du begyndte med musik til. Det var
modigt gjort. Vi morede os nogle gange, for

det skete at musikken spillede én takt, mens
vi lavede gymnastik i en helt anden takt.
Men det fik du i kraft af nogle gode hjælpere
også lært.
Arne, det du har gjort for os og mange andre
gymnaster gennem årene er ubetaleligt.
Men vi kan i hvert fald sige tak, og det gør vi
hermed. En buket til at lyse lidt op
derhjemme hos dig og Marie de næste dage
skal du også ha’.

Træningstider for
SUF/BIF fodbold 2008 udendørs
Er der spørgsmål eller andet, så er du altid velkommen til at kontakte fodboldformand:
Karin Frost Jensen tlf.nr. 74 45 65 45 eller mobil 22 53 18 87
Hold

Holdnavn

Årgang

Poder

U-6/
3 mands

02
og yngre

Micro

U-8/
5 mands

00-01

Miniput

U-10/
7 mands

98-99

Lilleput

U-12/
11 mands

97-96

Drenge

U-14/
11 mands

95-94

Piger

U-12/
7 mands

Alle
årgange

Damer

Damer/
7 mands

Min. 15
år

Herrer

Herrer/
7 mands

Min. 15
år

April 2008

Tidspunkt
Tirsdag
Kl. 16:30 – 17:30
Start 2008-04-15
Tirsdag
Kl. 16:30 – 17:30
Start 2008-04-15
Tirsdag & Torsdag
Kl. 17:00 – 18:00
Start 2008-03-26
Tirsdag & Torsdag
Kl. 18:00 – 19:00
Start 2008-03-26
Tirsdag & Torsdag
Kl. 17:00 – 19:00
Start 2008-02-26
Mandag & Onsdag
Kl. 17:00 – 18:30
Start 2008-03-26
Mandag & Onsdag
Kl. 18:30 – 19:00
Start 2008-03-03
Mandag & Onsdag
Kl. 18:30 – 19:00
Start 2008-03-03
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Træner
telefon

Træner
Allan Stavski
Thomas W. Christensen

2086 1638

Roland Petersen

3177 8406

Brian Olsen
Thor Leif Petersen

3085 1025
2283 2890

Thor Leif Petersen

2283 2890

John Herbst
Jan Hagesen

5059 1516
4116 4886

Ole Damsø
Helle Hansen
Maja Bladt

2827 0278
5174 3999

Karin Frost Jensen

2253 1887

Henrik Skøtt

2960 2728
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Nyt fra Kirken

Årets konfirmander Palmesøndag i Svenstrup Kirke - 2008
Udflugtsgudstjeneste
ved Nygård 2. pinsedag
pause, fordi vi fornemmede, at den form for
gudstjeneste måske havde haft sin tid.
Og så havde vi ikke et rigtig egnet sted, hvor
vi kunne trække indendørs, hvis det var
dårligt vejr.

Vi
har
for
år
tilbage
haft
udflugtsgudstjeneste forskellige steder i
sognet på 2. pinsedag. Vi startede på
festpladsen ved Nygård, Vi har været ved
Sandvig og ved spejderhytten ved Bærens
Mølle. Og så har vi i de seneste år holdt
April 2008

Nu er Nygård imidlertid blevet en mulig
ramme. Dels ligger haven smukt, dels er der
mulighed for at få husly, hvis det regner, så
Menighedsrådet har besluttet at invitere til
udflugtsgudstjeneste 2. pinsedag den 12.
maj kl. 10:30 på Nygård.
Vi har endnu ikke noget færdigt program
klar. Men vi forhandler med Jazz-orkesteret
”Sax-apeal ”(!!), hvor organist Ole Andersen
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er en hovedkraft – og vil i øvrigt søge at
gøre gudstjenesten så festlig, som
fuglesangen, den grønne skov og det blå
hav indbyder til.

gudstjenesten på, så der er åbent for
meditativ
gudstjenesteforberedelse
pinsedag i mødelokalet ved Præstegården
kl. 9:00

Efter gudstjenesten er der frokost med egen
madkurv.

Menighedsgudstjenester
For et års
biskoppens
gudstjenester
menigheden i
tog ansvar for
ferie.

tid siden startede vi på
opfordring
en
række
op, hvor medlemmer af
samarbejde med organisten
gudstjenesten, når jeg var på

Baggrunden var, at der igennem mange år i
reglen kun havde været ringe fremmøde,
når disse gudstjenester blev ledet af en
præst fra et andet sogn.
Menighedsrådet har taget ansvar for at
koordinere gudstjenesterne, og der er en
gruppe på ti personer, som på skift – to og
to
–
leder
sådan
en
”menighedsgudstjeneste”.
Gudstjenesten
adskiller sig ikke væsentligt fra den
almindelige – bortset fra at der ikke er
altergang og barnedåb – og så vil nogen
måske
finde
prædiken
mere
tilgængelig…..… man kan da undersøge
sagen!!
Interessen for at tage del i gudstjenesten
har været klart stigende siden starten – og
foreløbig fortsætter vi året ud med denne
ordning – som måske også kan være en
gevinst til efteråret, hvor der vil være en
længere periode uden fast præst.

Formålet er at læse prædikenteksten i
fællesskab og overveje, hvordan den kan
udlægges og fortolkes. Det meditative i
forberedelsen ligger i, at vi ikke blot
diskuterer og taler, men søger hver for sig –
og i fællesskab - at lytte os ind i, hvad
Bibelen med denne fortælling netop denne
søndag har på hjerte.
Overvejelser samles i en fælles form og
indgår i prædikenen.

Den næste menighedsgudstjeneste er St.
Bededag den 18. april kl. 10:30

Barnedåb

Meditativ gudstjenesteforberedelse

Toke Hulvej Good,
Johan Jørgensen,

Vi har tidligere ved kirken haft en periode,
hvor interesserede mødtes til fælles
forberedelse af gudstjenesten fra kl. 9-10
søndag morgen inden gudstjenesten kl.
10:30.
Der har været en del interesse for at
genoptage
denne
måde
at
starte
April 2008

Odense
Svenstrup

Begravede
Anni Lorenzen,
Poul Samsø Nielsen,
Helene Dahl,

Vestertoften
Havnbjerg
Svenstrup

KIRKEBIL
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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

Præstegården.. På mødet den 20. maj
fremlægges budget for 2009.

KIRKEGÅRDEN
Graver og kirketjener Torben Nielsen
træffes i arbejdstiden 8-14 på kirkegården
og på telefon 74 45 63 02.

Referater fra menighedsrådsmødet
fremlagt i kirkens våbenhus.

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 15. april og
den 20. maj kl. 19:00 i mødelokalet ved

Menighedsrådets møder er offentlige og alle
interesserede er velkomne.
er

Menighedsrådets medlemmer er:
• Thomas Damgaard (formand)
• Carl Chr. Schink (kirkeværge)
• Ejvind Bojsen
• Bente Purup
• Maja Jørgensen
• Solveig Herborg
• Karin Melchior
• Ole Andersen
(medarbejder repræsentant),
• Peter Ruge (sognepræst)

KFUM-spejderne Hjortspring
Vi er desværre ikke så mange spejdere i
gruppen i øjeblikket.

ønsker at deltage, er man velkommen. Se
også www.dn.dk/affald.

Men vi har trods dette nogle rigtig gode,
sjove og spændende spejdermøder, så kom
bare ud og besøg os, og se hvor sjovt vi har
det. Forældre er også velkommen til at
besøge os eller ringe og høre, hvad vi kan
tilbyde børnene som spejder – ring til Mona
Boysen på tlf. 74 45 83 61 eller mail til
boysen@bbsyd.dk

Sidste år samlede 12 personer 114 kilo
affald og 254 dåser på 2 timer!!!!

Vi skal bl.a. have besøg af Dybbøl ulve og
på distriktsturnering om kroppen, hvor vi
også møder mange andre spejdere.
Landsindsamling af affald
Søndag den 13. april 2008 deltager vi igen i
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

April 2008
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Så kom og vær med til at holde det rent
omkring os.
Spejderhilsen fra
KFUM-spejderne Hjortspring

Lokalhistorisk Forening
Der var absolut ingen dramatik, da der blev
holdt generalforsamling den 10. marts 2008.

kommenterer – dette arrangement er
desværre afholdt før E SvenstruPPe’
udkommer, beklager)

Der var genvalg af arkivleder Inge Marie
Christiansen, kasserer Vagn Hesselager
og bestyrelsesmedlem Sine Møller.

Den 2. april kl. 19 i Kulturhuscafeen:
Stevning i gamle dage. Sine Møller
fortæller om Stevning fra 1772 og fremad.

Generalforsamlingen udvidede bestyrelsen
med 1 person og her blev tidligere suppleant
Elsebeth Breede valgt. Ny suppleant blev
Christian Bonde.

Vi og vore huse projektet:

Øvrige medlemmer af bestyrelsen er:
Jørgen Valentin (formand), Connie Vogt
og Lis Sommerlund.

Billeder af Mærsk skibene?
Vi mangler billeder af skibene, der lå ude i
Sandvig omkring 1980. Har du et eller flere,
vil vi gerne låne dem til affotografering.

Generalforsamlingen

Efter generalforsamlingen blev der vist
billeder fra Sønderlundvej og Hjortspringvej

Næste arrangementer
Den 27. marts kl. 14 - 16 i Svenstrup
forsamlingshus fortæller Leif Hansen,
Varde, om at være "søn af en tyskertøs" – I
seng med fjenden (Redaktionen
April 2008

Den 2. april kl. 19 i Kulturhuscafeen:
Stevning i gamle dage. Sine Møller
fortæller om Stevning fra 1772 og fremad.

Billeder i øvrigt?
Gå lige jeres gemmer igennem og se, om I
ikke har gamle billeder, som viser jeres
hus/ejendom for år tilbage. Vi er ved at være
klar med grundmaterialet til en bog om
Stevning før og nu, men har stadig plads til
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gode billeder og historier. Kontakt Connie,
Sine eller Vagn.

hedder Svenstrup. Kan også findes direkte:
www.skla.dk/svenstrup

Ny hjemmeside

Medlemskort

SKLA Sønderborg Kommunes
Lokalhistorisk Arkiver har lavet en fælles
hjemmeside: www.skla.dk. Her kan du finde
hjemmesider for de enkelte arkiver. Vores

Vi er på vej rundt med medlemskort, 30 kr.
pr husstand, ingen prisstigning i forhold til
tidligere år.

Foreningen Nygård
Vi har holdt en velbesøgt generalforsamling
i begyndelsen af marts, hvor arkitekt Martin
Trier
Mørk,
København
fremlagde
istandsættelsesprojektet og fortalte om
renoveringsarbejdet, som pågår i disse
måneder.

Foreningen Nygård arbejder – og åbner for
udlejning 1. maj 2008. Vi lejer jo ikke ud til
private fester, men har allerede booket en
del weekendkurser og møder for foreninger,
der godt vil indbyde deres medlemmer til en
mødeaften med skoven som ramme.

Generalforsamling
April 2008

Bestyrelsen trådte samme for første gang.
Den
består af
følgende udpegede
medlemmer: Provst i Sønderborg Provsti
Anne Margrethe Hvas, Prorektor ved
Syddansk Universitet Bjarne Graabech
Sørensen, Kropsterapeut Bjørn Winther,
Skovrider Inge Gillesberg, samt af følgende
medlemmer valgt på generalforsamlingen:
kemiker Finn Broesby-Olsen, ingeniør Frank
Bodholdt
Jacobsen,
og
skovog
landskabsingeniør Ebbe Eenø.
Peter Ruge stillede ikke op til valg, men blev
af bestyrelsen udpeget som medlem for en
2-årig periode og blev valgt til formand.
Tanken er, at Nygård skal drives, så stedet
kan blive tilgængeligt for rigtig mange
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mennesker, og en gruppe frivillige, har taget
sig dette gode projekt på. Vi har en gruppe,
som står for haven. En gruppe som står for
bygningens vedligeholdelse og daglige drift.
En gruppe som står for booking og reklame,
en gruppe som står for vores egne
arrangementer, og endelig en gruppe som
står for økonomi. Selvom vi er mange, er det
et stort arbejde at løbe sådan et stort projekt
i gang, så vi tager gerne imod tilbud om
assistance, hvad enten det drejer sig om
konkret støtte eller om, at man har lyst til at
gå med i arbejdsfællesskabet om at gøre
Nygård til et åbent og glædefyldt sted at
være.

Her er alle interesserede og nysgerrige
velkomne. Vi har bestilt strålende solskin og
fuglesang – og har aftalt med Muta-in-Brass,
at de spiller imellem festtalerne. Der
serveres vin, kransekage – og kaffe. Han
man lyst til at se, hvordan huset er blevet
indrettet, vil det være oplagt at lade
arrangementet være en del af en
lørdagsskovtur.

Sankt Hans Aften på Nygård
I samarbejde med lokale foreninger i
Svenstrup Sogn vil der være Sankt Hans bål
ved Nygård med efterfølgende afslutning
indendørs

Nygård indvielse 17. maj 2008
Der er officiel indvielse af Nygård lørdag d.
17. maj kl. 15:00-17:00

April 2008
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På foreningens vegne
Peter Ruge
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Svenstrup Vandværk
Referat fra Svenstrup Vandværks Generalforsamling
Tirsdag den 11. Marts, 2008
Kun bestyrelsen og yderligere 4 personer
var mødt frem til generalforsamlingen.
Formandens beretning:
Der er i året 2007/2008 afholdt 5
bestyrelsesmøder og 1 revisionsmøde. 3
bestyrelsesmedlemmer
har
været
i
Agerskov på et kursus om vandanalyser.
Igen i år har vi haft glæde af vandrådet. De
har på vegne af Sønderborg, Aabenraa og
Tønder lavet en fællesaftale med Eurofin,
der laver vandanalyser, for perioden 20082012. Vi har fra bestyrelsens side sagt ja tak
til at indgå i denne aftale, da vi derved får
analyserne billigere end ellers.
Vi har i mange år fået 10 kr. pr. indberettet
andelshaver fra Nordborg kommune. Men
på grund af harmonisering af de 7
kommuner, kan vi nok regne med fremover
at få ca. 25 kr. andelshaver.
Der er i øjeblikket ingen pligt til at få et
bundfældningskar til skyllevandet fra
værket. Kommunen er i øjeblikket ved at
undersøge, hvilke vandværker der har
sådanne bassiner. Vi har ikke, og leder
vores skyllevand i regnvandsledningen.
Der har været et tilsynsbesøg på værket fra
miljøafdelingen. Årsagen var, at der i en
analyse var en lille overskridelse af
ammonium og nitrit i vandet. Under besøget
blev der talt om, at overskridelsen kunne
ligge ved iltningen af råvandet, og vi har
derfor fra bestyrelsens side valgt at få
råvandet til at risle over 2 iltningsbakker
frem for 1.
Efterfølgende har vi kontaktet og haft besøg
af Silhorko, der er et firma værkets faste
VVS firma bruger, når der skal laves
forbedringer på vandværker.
April 2008

Silhorko gennemgik vandværket, hvor man
ved en ilt måling fik konstateret et ilt indhold
på 8,5 mg/l. Resultatet er tilfredsstillende og
indikerer, at iltningstårnet fungerer optimalt.
Vi fik samtidig kontrolleret filtergruset i de 4
filterkar. Det viste, at vi i et af filtrene
manglede ca. 50% filtermateriale. Ved et
filterskyl kunne der konstateres, at der blev
skyllet filtermateriale ud af karret under
skylningen. Årsagen kunne være ujævn
luftskylning eller defekte dyser. Firmaet
foreslog, at vi midlertidigt tog dette kar ud af
drift for at efterse dyserne og at vi samtidig
fik nyt filtermateriale i alle 4 kar.
Firmaet foreslog også, at vi udskifter vores
skylleblæser, primært fordi den er meget
gammel og oliesmurt. En defekt pakdåse vil
medføre en olieforurening af vores
drikkevand. De foreslog at blæseren blev
udskiftet med en oliefri blæser. Denne er nu
bestilt og koster 17.200,00 kr.
I efteråret 2007 fik vi et brud på
hovedvandledningen på selve vandværket.
Røret var tæret igennem. For at undgå flere
brud af denne type valgte vi at udskifte hele
hovedledningen inde på værket og 8 meter
udvendig med plastledninger.
Der blev samtidig installeret 3 nye
trykpumper til rentvand. De gamle pumper
var 30 år gamle og havde ydermere et stort
elforbrug i forhold til de nye pumper.
Værkets
råvandsstation
er
en
del
overdimensioneret og en smule utæt. Vi har
fået tilbud fra vores faste VVS vedrørende
en ny, men med de øvrige investeringer, vi
skal have og har fået lavet, kommer vi til at
udskyde denne opgave.

Ifølge forsyningsloven skal alle vandværk
kunne kobles på et andet net i tilfælde af
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uheld, vi har derfor kontaktet Danfoss og
aftalt, at vi kan kobles på deres net, hvis
uheldet er ude. Det kan ske tæt ved den nye
parkeringsplads i Elsmark, hvor der ligger
en 110 mm. ledning. Den kan kobles
sammen med værkets ledning i Himmark.

Der var ingen indkomne forslag og intet
under eventuelt.
På bestyrelsens vegne
Flemming Christiansen

Der har i årets løb været 3 vandbrud på
henholdsvis Mølletoften, Kirketoften og
Kløvertoften. I alle tre tilfælde er der
etableret målebrønde ved skel.
Der
er
desværre
stadig
en
del
andelshavere, der ikke får indberettet deres
forbrug til tiden. Det giver ekstra meget
arbejde for kassereren.
I 2007 pumpede værket 66.687 m3 vand ud
til forbrugerne og fik penge ind for 60.843 m3
hvilket giver et spild på 8,7 % hvilket er en
del større end de foregående år. Tallene
dækker
dog
over
nogle
tekniske
forskydninger fra de store vandbrud, der var
hos tre andelshavere i 2006.
Kirsten Kock har været vandværkets
kasserer gennem de sidste 6 år, hun ønsker
nu ikke længere at bestride dette hverv. Jeg
vil på bestyrelsens vegne takke Kirsten for
det store arbejde hun har lavet for værket.
Ligeledes vil jeg her påskønne, at Kirsten
har tilbudt at bistå med hjælp og rådgivning
til værkets nye kasserer.
Regnskab
Kasserer
Kirsten
Kock
fremlagde
regnskabet, der viste et underskud på
69.368,74 kroner. Underskuddet skyldes de
store investeringer vandværket har foretaget
i årets løb. Ses der bort fra disse, har det
været et godt år for vandværket.
Valg
Ved valg til bestyrelsen ønskede Kirsten
Kock ikke genvalg, Arne Bonde blev valgt i
stedet.
Flemming Christiansen modtog genvalg
ligesom Helmuth Buus blev genvalgt som
revisor.

April 2008

Umiddelbart
efter
generalforsamlingen
konstituerede bestyrelsen sig således:
Formand: Gert Johansen
Kasserer: Jørgen Jørgensen
Best. Medl.: Flemming Christiansen
Best. Medl.: John Dahl
Best. Medl.: Arne Bonde
Kontakt til vandværket
Al henvendelse vedrørende Vandværkets
drift, vandbrud og lignende skal ske til:
formand Gert Johansen tlf. 74 45 62 50 /
mobil 22 16 29 01
Spørgsmål vedr. regninger, aflæsninger og
lignende skal ske til:
Kasserer Jørgen Jørgensen, tlf. 74 45 04 97
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Nørreskov-Skolen
Ny afdelingsleder i Svenstrup
Rasmus Andreassen, som i godt 2 år har
været afdelingsleder i Svenstrup, har valgt
at søge nye udfordringer. Vi har derfor haft
stillingen slået op, og det er lykkedes os at
få ansat en ny afdelingsleder. Det blev
Margit Wandahl, som kommer fra en stilling
som leder på Huholt skole i Sønderborg.
Margit Wandahl starter den 15. april.
Forårskoncerterne den 22. og 23. april vil
være en god anledning til at hilse på hende.

Svømning
Svømmeundervisningen bliver beskåret i
næste skoleår. Kommunalbestyrelsen har
besluttet, at der skal spares penge på
området, og det betyder, at der kun tilbydes
svømning i 20 uger i næste skoleår.
Svømmeundervisningen vil således først
starte efter efterårsferien og vare ind til
påske. I perioderne sommerferie til
efterårsferie og påskeferie til sommerferie,
skal eleverne have idræt i stedet. Der, hvor
man kan spare penge ved dette forslag er
buskørsel og leje af svømmehal. Det er 4.
og 5. klasserne, som undervises i svømning.

Legeplads i Svenstrup drænes
I sommerferien vil der foregå et større
dræningsarbejde
af
legepladsen
i
Svenstrup. I vinterperioden ligner det mest
en stor svømmepøl, og selvom mange
elever har det sjovt med det, så er det altså
irriterende for lærere og forældre, at der
hver dag er mange våde børn. Det får vi nu
rådet bod på.

April 2008

Skolebestyrelsens årsmøde
Jeg vil lige minde om skolebestyrelsens
årsmøde onsdag den 16. april kl. 19.00. På
mødet vil bestyrelsen berette om årets
resultater,
arbejdsområder
mv.
Efter
årsberetningen
har
vi
fået
kommunikationstræner Vibeke Arensbak til
at komme og fortælle om adfærd,
kropssprog og signaler. Vibeke Arensbak er
kendt for sin humoristiske måde at
fremlægge tingene på, så det bliver helt
sikkert ikke kedeligt. Hun har observeret
adfærd og de konflikter det kan medføre i
mere end 15 år. Årsmødet holdes på skolen
i Guderup.
Indbydelse til mødet sendes med eleverne
hjem i uge 14.
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Andelsselskabet
Generalforsamling afholdt d. 20. februar
2008.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent - John Dahl blev valgt.
2. Sidste
års
protokol
ved
Chr.
Christiansen
3. Formandens beretning 2007 - Lasse
Andersen
E SvenstruPPe’ 31. årgang, bladet er
udkommet planmæssigt 10 gange i årets
løb.
Samarbejdet med skolen omkring Konika
kopimaskinen, fungere stadig godt.
Maskinen har kørt upåklagelig i årets
løb.
Den årlige indsamling af bidrag fra
læserkredsen blev på 9.544,50 kr. det er
1175,50 kr. mindre end sidste år. Årets
regnskab viser et underskud på 2563,20
kr. Indtægter og udgifter fremgår af
regnskabet.
Udbringningen af bladet har været meget
stabilt i det sidste år. Måske på grund af
den bonus der blev vedtaget på sidste
års generalforsamling.
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. Til slut vil jeg ønske en
god fremtid for E SvenstruPPe’.

Beholdning pr.31.dec.2007:
Obligationer
42.573,30 kr.
Bankkonto
11.297,88 kr.
Girokonto
3.415,26 kr.
Kontant
0,00 kr.
5. Ingen indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelsen:
Birte Nielsen, modtager ikke valg
Christian Christensen, nyvalgt
Benny Jensen, modtager ikke valg
Inge Good, nyvalgt
Suppleanter:
Tove Andersen, John Dahl
Revisorer:
Arne Paulsen, Helmuth Buus
7. Eventuelt:
Formanden takkede Birte og Benny for
deres mange år i som kasserer, og
bestyrelsesmedlem, og bød velkommen i
bestyrelsen til Inge og Christian.
Lokalhistorisk Forening får overdraget E
SvenstruPPe’ beholdning af blade
udgivet gennem årene.
Formanden takkede John for god
mødeledelse
og
afsluttede
generalforsamlingen.
Efter
generalforsamlingen
ser
bestyrelsen således ud:
Formand
Lasse Andersen
Kasserer
Christian Christensen
Sekretær
Marianne Møller
Bestyrelses medlemmer
Hans Chr. Christiansen, Inge Good
Suppleanter:
Tove Andersen, John Dahl
Revisorer:
Arne Paulsen, Helmuth Buus.

4. Regnskabsaflæggelse - Birte Nielsen.
Indtægter
25.466,30 kr.
Udgifter
28.029,50 kr.
Årets underskud
2.563,10 kr.
April 2008
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Forsamlingshusets Støtteforening
Generalforsamling afholdt den 27. marts 2008
Formanden bød de fremmødte velkommen.
1. Første punkt på dagsorden var valg af
dirigent, Ole Rasmussen blev foreslået
og valgt.
2. Bestyrelsens beretning for år
2007ved: Lasse Andersen
For støtteforeningen har året 2007 igen
været et aktivt år.
Vi har i årets løb medvirket ved 14
arrangementer. Alle disse arrangementer
er medvirkende til at skaffe midler til
løbende drift og nyanskaffelser.
Til årets høstfest var der tilmeldt 92
personer. Det store fremmøde skyldes til
dels et ihærdigt stykke arbejde fra tre
piger som ikke mente, det skulle være
slut med høstfester i Svenstrup.
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.
Gulvet i den lille sal er afslebet. Gulvet i
den store sal er vedligeholdt med
bonevoks. Lamperne i foyer er ved at
blive udskiftet. Foldedørens rullesystem
er blevet renoveret. Udendørsarealerne
er rengjort og vedligeholdt løbende
gennem året.
Den årlige arbejdsdag med diverse
vedligeholdelsesopgaver og rengøring
blev afholdt søndag den17. juni, igen
med stort fremmøde. Dagen startede
April 2008

traditionen tro med morgenkaffe og
sluttede med aftensmad.
Det er E’ SI-skå’s 6. sæson og det kan
samle 40- 50 personer hver torsdag i
vinterhalvåret til mange forskellige
arrangementer. Igen i år har der været
afholdt en række foredrag i samarbejde
med Menighedsrådet og Lokalhistorisk
Forening.
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.
Jeg vil takke vores leverandører, tak til
Elly Jensen, som desværre har ønsket
sig
fritaget
for
rengøring
af
forsamlingshuset,
tak
til
forsamlingshusets
bestyrelse
og
bestyrelseskollegaer
for
et
godt
samarbejde i det forløbende år.
Jeg vil slutte beretningen med ønske om
en
god
fremtid
for
Svenstrup
Forsamlingshus.
3. Regnskabsberetning ved: Arne Buch.
Kassereren
fremlagde
foreningens
regnskab, som viser en omsætning på
124.703,43 kr. udgifterne er 90.854,66
kr. Årets overskud er på 33.848,77 kr.
efter
overførsel
af
lån
til
Forsamlingshuset.
Støtteforeningen har overført 15.000,00
kr. som rente og afdragsfrit lån til
Svenstrup Forsamlingshus.
Saldo bank 15-03-2007
Saldo bank 25-03-2008

11.934,20 kr.

48.845,83 kr.
Kassebeholdning 25-03-2008
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237,00 kr.
Regnskabet er revideret og godkendt

Formanden har følgende
opfordring:

4. Ingen forslag.
5. Valg
På valg til bestyrelsen var:
Lasse Andersen, genvalgt.
Flemming Thomsen, nyvalgt
Viggo Brodersen, nyvalgt
Laurids
Pedersen
(ønskede
ikke
genvalg)
Hans Henrik Bay (ønskede ikke genvalg)
6. Valg af suppleanter:
Laurids Pedersen, nyvalgt
7. Valg af revisor:
Helmuth Buus, genvalgt.
8. Eventuelt:
Dato for den årlige arbejdsdag blev
drøftet, dato fastlægges på næste
bestyrelsesmøde.
Der er en del vinduer der trænger til
udskiftning, bestyrelsen vil søge fonde
om støtte.
Vi har planer om et arrangement i uge 42
sammen med Svenstrup Lauget.
Laurids Pedersen og Hans Henrik Bay
ønskede ikke at fortsætte i bestyrelsen,
tak til Laurids og Hans Henrik for deres
arbejde i støtteforeningen.
Flemming og Viggo ønskes velkommen i
bestyrelsen.
Formanden takkede Ole Rasmussen for
god ledelse af generalforsamlingen.
Aftenen sluttede med
hyggeligt samvær.

kaffebord

og

For at forsamlingshuset stadig kan
blive
vedligeholdt
og
funktionsparat, er det nødvendigt,
at der kommer nye og yngre
personer, der kan føre arbejdet
videre i fremtiden. De personer,
der har lagt mange timer på
forsamlingshuset, siden det blev et
nøglehus, er blevet ældre og vil
sandsynligvis nedtrappe. Uden den
indtægt
støtteforeningen
frembringer, er det ikke økonomisk
muligt at drive forsamlingshuset. I
de sidste 6 år har forsamlingshuset
modtaget 160.000 kr. som lån.
Dette indlæg er myntet på
medborgere i Svenstrup, der vil
være med til at holde så mange
aktiviteter i gang i Svenstrup som
muligt.
I skal ikke holde jer tilbage, vi har
brug for hver en hånd, til små og
store opgaver. I kan henvende jer
til bestyrelsesmedlemmerne med
jeres tilsagn.
Efter
generalforsamlingen
ser
bestyrelsen således ud:
Formand
Lasse Andersen
Kasserer
Arne Buch
Bestyrelses medl. Sonja Esbensen
Flemming Thomsen
Viggo Brodersen
Suppleanter:
Revisorer:

Ejvind Volf
Laurids Pedersen
Helmuth Buss
Else Rasmussen

På bestyrelsens vegne
Lasse Andersen
April 2008
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Budbringer
Barnestol som denne model købes
Henvendelse til
Eva Tagesen, Svenstrup
Tlf. 74 45 63 57, Mobil 26 14 57 71

Hunde høm-høm på afveje!
Jer - der har tabt /glemt
denne voksne hunde høm-høm
ud for vores havelåge, har vist
haft lidt for travlt, kunne
du/I ikke huske næste gang,
at fjerne jeres hunds
efterladenskaber?
Hvordan mon du/I selv ville
reagere, når du/I kom ud til
jeres havelåge og der lå en
sådan klat.
På forhånd tak
Eva Tagesen

April 2008
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DET FOREGÅR I
Skolevænget 14
2007 / 2008
April 2008
Mandag 07.apr. kl. 15.00

Lokalhistorisk Forening

Åbent hus hvor alle er velkomne fra 15.00 - 18.00.

Mandag 07.apr. kl. 18.00

Madklubben

Køkken

Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 92 78).

Torsdag 10.apr. kl. 19.00

Kun For Piche

Caféen

Hjemmeværnet demonstrerer førstehjælp.

Mandag 21.apr. kl. 15.00

Lokalhistorisk Forening

Åbent hus hvor alle er velkomne fra 15.00 - 18.00..

Tirsdag 22.apr.

kl. 18.30

Skolen

Sal+Café

Forårskonsert for 0.H + 1.H + 2.H + 3.H.

Onsdag 23.apr.

kl. 18.30

Skolen

Sal+Café

Forårskonsert for 4.H + 5.H + 6.H.

Maj 2008
Lørdag 03.maj

kl. 09.00

Susanne Kampp Caféen

Pilens dag. Der er åbent hus kl. 09.00 – 15.00
Alle er velkommen til en udstilling med pileflet, et
arbejdende værksted, en pilesnak og en kop kaffe.

Lørdag 03.maj.

kl. 09.00

Susanne Kampp Cafèen

Flet sammen weekend (Se opslaget)

Søndag 04.maj. kl. 09.00

Susanne Kampp Cafèen

Flet sammen weekend (Se opslaget)

Mandag 05.maj. kl. 15.00
Tirsdag 06.maj kl. 09.30

Lokalhistorisk Forening
Petanque

Åbent hus hvor alle er velkomne fra 15.00 - 18.00.
Petanque-sæsonen starter igen, kom og vær med.

Tirsdag 06.maj

kl. 18.30

Petanque

Petanque-sæsonen starter igen, kom og vær med.

Tirsdag 13 maj

kl. 18.00

Madklubben

Lørdag 17.maj

kl. 09.00

Susanne Kampp Cafèen

Weekend-Kursus: pileflet for alle kl. 09.00 – 15.00.

Søndag 18.maj

kl. 09.00

Susanne Kampp Cafèen

Se opslaget ”Pileflet med Susanne” herunder

Mandag 19.maj. kl. 15.00

Lokalhistorisk Forening

Åbent hus hvor alle er velkomne fra 15.00 - 18.00.

Juni 2008
Mandag 02.jun.

kl. 15.00

Lokalhistorisk Forening

Åbent hus hvor alle er velkomne fra 15.00 - 18.00.

Onsdag 11.jun.

kl. 18.00

Madklubben

Køkken

Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 92 78).

Fredag 13.jun.

Kl. 18.00

Kulturhuset

Caféen

Mandag 16.jun.

kl. 15.00

Lokalhistorisk Forening

Kulturhusets 3 års fødselsdagsfest for alle der
har hjulpet Kulturhuset i denne sæson.
Åbent hus hvor alle er velkomne fra 15.00 - 18.00.

Juli 2008
03.- 10. jul.

kl. 09.00

Susanne Kampp Cafèen

Flet sammen på Als (nærmere oplysning ved
Susanne Kampp på tlf. 74 45 92 78)

August 2008
Fredag 15.aug.

kl. 17.00

Kulturhuset

Kulturhusets årlige cykeltur med masser af hygge.

April 2008

Køkken

Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 92 78).
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Faste tidspunkter:
Kulturhuset: Petanque
Tirsdag 06.maj kl.09.30 starter sæsonen. Herefter spilles hver tirsdag kl. 09.30 til ca. 11.00.
Tirsdag 06.maj kl.18.30 starter sæsonen. Herefter spilles hver tirsdag kl. 18.30 til ca. 20.30.
Alle der har lyst til at spille petanque, er velkommen til at deltage. Kulturhuset har petanquekugler der kan lånes
Lokalhistorisk Forening: Åbent hus - alle er velkomne
Der er åbent 1. og 3. mandag i måneden kl. 15.00 – 18.00 (undtaget juli, august og december måned)
Denne Kulturhus-folder er en fast del af Rundt om Stevning og E SvenstruPPe. Hvis du/i har en eller flere
aktiviteter der skal foregå i Stevning Kulturhus, kan den/de offentliggøres her i folderen. Materialet til folderen skal
sendes til Steffen Fog, Sandvigvej 4, tlf. 74 45 88 13, E´mail: steffenfog@bbsyd.dk. Deadline for materiale til
næste udgave er d.12. maj. Rundt om Stevning nr.118 udkommer d. 24. maj og E SvenstruPPe udkommer d. 30.
maj.

Petanque
Så starter petanque-sæsonen igen
og alle er velkomne til at deltage.
I år kan der spilles på 5 baner
Der spilles:
Tirsdage
tirsdage

kl. 09.30.
kl. 18.30.

Første gang d. 6. maj.
Første gang d. 6. maj.

Kulturhuset har petanquekugler, der kan lånes.
Sted
: Stevning Kulturhus, Skolevænget 14
Instruktør : Mathias Jensen tlf. 74 45 83 13
Mathias er med som instruktør de første 4 gange,
derefter fortsætter deltagerne selv.
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Arrangør: Stevning Kulturhus
Skolevænget 14
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Pileflet med Susanne Kampp
i Stevning Kulturhus 2008
Åbent hus på pilens dag
3.maj kl. 09.00- 15.00
Alle er velkomne til at besøge udtillingen
med pileflet. Pile-fletterne giver en kop
kaffe og en snak om kurve og pil.

Flet sammen weekend
15. + 16. marts kl. 09.00 – 15.00
og
3. + 4. maj kl. 09.00 – 15.00

En weekend hvor vi mødes for at flette kurve eller andet i pil.
Det forventes at man er selvhjulpen, men at vi inspirerer og
giver hinanden gode råd.

Tilmelding til Susanne Kampp tlf. 74 45 92 78

Kursus i pileflet

17. + 18. maj kl. 09.00 –15.00
Det koster 250 kr. at deltage.
Pil kan købes ved Susanne.
Vil du gerne lære at flette med
pil så er Susanne klar til at
hjælpe dig. Kurset er for alle.
Tilmelding til Susanne Kampp tlf.7445 9278
Sidste tilmeldingsfrist er fredag d. 2. maj

Flet sammen på Als
3. – 10. juli

(nærmere oplysning ved Susanne Kampp på tlf. 74 45 92 78).

April 2008
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Bestyrelsen:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Fodbold:
Gymnastik:
Badminton:

Telefon:
Bibi Andersen
John Herbst
Inger-Marie Lyhne
Louise Andersen
Karin Frost Jensen
Dorith Sprenger
Jan Jørgensen

30207483
50591516
74425283
20763407
22531887
20966505
61602238

Mail: bibi@andersen.mail.dk

Annoncer:
Bemærk ændrede åbningstider i Salon Hvirvel

April 2008
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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…

Forever kvalitets Aloe Vera:
Nordborgvej 113, Svenstrup
Nu kommer foråret, solen giver os mere energi.
Vi nyder at bladene kommer på træer og buske.
Det bliver varmere og vintertøjet bliver lagt på
hylden.
Så bliver huden udsat for sol og vind. For at
huden skal bevare sin fugtighed, er det vigtig at
kroppen er i balance.
Vi har brug for vitaminer, mineraler og en masse
antioxidanter, for at holde fugtigheden i vores
hud.
Vi leverer Forever original og 2 andre smags
varianter, Tranebær og Fersken. Hvis I ønsker
at prøvesmage og få oplysninger om hvilke
effekter drikke aloe har, så kommer jeg gerne ud
til jer.

Vi anbefaler at drikke Forever Aloe drik i op til 3
måneder.
Hvis du/I ikke er tilfreds får
I pengene tilbage.
Det er da værd at prøve.
Forårs solen kan være rigtig skrap, og mange
bliver overrasket og bliver forbrændt.
Vores fantastiske Aloe Sunscreen kan være
med til at undgå denne overraskelse, smør
børnene og jer selv ind. Aloe Sunscreen har
faktor 30 men er fantastisk let at smøre på.
Skulle skaden være sket, så har vi vores Aloe
Gelly, den vil køle den forbrændte hud, og
genoprette hudens fugtighed.

Der er en gave til de 10 første ordre.
Ring til 61 67 09 50. eller Skriv Sms. 61 67 09 50
Skriv en E. mail: agove@mail.tele.dk
P.S. Skulle der være nogen der er interesseret i at høre om denne super
økonomisk risikofri forretning, så ring eller skriv.
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Aktivitetskalender
… … april 2008
Tidspunkt

Aktivitet

Mødested

Søndag d. 6. april

Kl. 10:30

Gudstjeneste

Svenstrup Kirke

Søndag d. 13. april

Kl. 10:30
Hele dagen

Gudstjeneste
Landsindsamling af affald (KFUM deltager)

Svenstrup Kirke

Tirsdag d. 15. april

Kl. 19:00

Menighedsrådsmøde

Fredag d. 18. april

Kl. 10:30

Menighedsgudstjeneste – Store Bededag

Søndag d. 20. april

Kl. 10:30
Gudstjeneste
Svenstrup Kirke
… … sidste frist for indlæg til E SvenstruPPe’ maj udgave

Søndag d. 27. april

Kl. 10:30

Onsdag d. 30. april

… … udkommer E SvenstruPPe’ maj nummer

Torsdag d. 1. maj

Kl. 10:30

Gudstjeneste

Svenstrup Kirke

Søndag d. 4. maj

Kl. 10:30

Gudstjeneste

Svenstrup Kirke

Søndag d. 11. maj

Kl. 9 -10
Kl. 10:30

Meditativ gudstjenesteforberedelse
Gudstjeneste - Pinsedag

Præstegården
Svenstrup Kirke

Mandag d. 12. maj

Kl. 10:30

Udflugtsgudstjeneste – 2. Pinsedag

Nygård, Nørreskoven

Lørdag d. 17. maj

Kl. 15:00

Officiel indvielse af ”Nygård”

Søndag d. 18. maj

Kl. 10:30

Gudstjeneste

Præstegården

Gudstjeneste

Svenstrup Kirke

Svenstrup Kirke

Nørreskoven
Svenstrup Kirke

(......uden ansvar)

Forårsbebudere – mon
ikke vi ser dem i løbet af
april måned?
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