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Redaktion

Kommentar
.. og det gør de i denne tid – det er fascinerende hvor høj lyden
kan blive, når man kommer tæt på. Det er lige så
trommehinderne blafrer.
Så er det nu, det gælder, hvis vi fortsat skal have en skole i
Svenstrup – der er gjort et kæmpe arbejde for at sikre lokaler,
møbler, skoleleder og alt muligt andet. Desværre er der i
processen sket et frafald af tilmeldte elever – og det er da et stor
skam, når nu alt det praktiske falder på plads.
I kan lige nå det – at sikre en lokal skole i Svenstrup
Skolen vil ikke kun være til glæde for de børn, som går der, men
også for alle jer husejere, der på et tidspunkt vil sælge huset og
til glæde for SUF (og alle jer medlemmer), som har en masse
aktiviteteter på skolen og også for dette blad, som jo bliver trykt
på skolen og omdelt af skolens elever.
Gad vide, hvad der sker med alle disse aktiviteter, hvis det på
trods af ihærdig indsats ikke lykkes at få friskolen i gang – jeg
krydser fingre.

Lasse Andersen
Gert Wonsyld

74 45 62 73
74 45 63 00

Kontaktudvalg
Brandværn
Anker Thy
74 45 62 99
E’ Svenstruplaug
Agnes Nielsen
74 45 63 46
e-mail:
nielsen@moisen.net
„E -Si- Skå“
Ole Rasmussen
74456193
e-mail
else.ole@bbsyd.dk
Folkedansere
Ib.Jensen
74456433
e-mail
i.jensen@post3.tele.dk
Nørreskovskolen, Svenstrup afdeling
Margit Wandahl

88724396

Nørreskovskolen, Guderup afdeling
Ejvind Bojsen
88726869
e-mail:
ejvind@sonderborg.dk
Hjortspring Børnehus
Ketty Jørgensen
74458637
e-mail
kjog@sonderborg.dk
Jagtforeningen
Hans Jakob Møller
74 45 63 01
KFUM Spejderne Hjortspring Gruppe
Carsten Davidsen
74 45 95 50
Lokalhistorisk Forening
Jørgen Valentin
74 45 61 65
Menighedsrådet
Asta Broesby-Olsen
74456192
astabroesby@gmail.com
Riecks Arkæologiske samling
Anni Thy
74 45 61 23
Ringriderforening
Dorthe Johansen
74 45 62 50
e-mail: Skovgaard@johansen.mail.dk
Skolebestyrelsen
Henrik Christensen
23408434
henrik@dreier-christensen.dk

Nu viser sommeren sig fra sin bedste side og det er tid til de
udendørs aktiviteter – i haven, men også til ringridning, Skt.
Hans og i præstegårdshaven, så der er god grund til at komme
ud blandt naboer og venner i det aktive liv i Svenstrup.

Sommerlig hilsen
Dorthe

Skytteforeningen
Torsten Larsen
74 45 95 07
Svenstrup Cykelklub
Ole Tagesen
2614 57 71
e-mail:
tagesen21@bbsyd.dk
Svenstrup Vandværk
Gert Johansen
22 16 29 01
e-mail: Skovgaard@johansen.mail.dk
“Trævlerne”
Jonny Mathiesen
74 45 63 71
Ungdomsforeningen
Karin Frost Jensen
22531887
e-mail:
karin_frostjensen@sport.dk
Tekst & layout:
Dorthe Hoffland, Eva Tagesen
Gert Wonsyld
Trykning
Lasse Andersen
John Dahl.
Distribution
Peter Møller
74 45 63 01
Udbringning
Elever fra Hjortspringskolen

Svenstrup Hjemmeside
www.svenstrup-als.dk
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Der kan købes:
Kaffe, lagkage,
øl, sodavand, is
og
ringriderpølser
eller du kan
prøve tombolaen

Cykelringridning med
tilmelding på pladsen,
når optoget er kommet
Dåsekast
Snoretræk
Ærtekast
Få en stand og sælg de
ting du gerne vil af med

Rytteroptoget starter i Himmark klokken 11
1 30.
OBS Ændret rute: Optoget rider fra Himmark, af
Ugebjergvej, Sandvej, Apotekergade, Nordborgvej med
ledsagelse af Muta in Brass.
Brass Efterfølgende spiller Muta in
Brass et par numre på pladsen.
De børn som deltager
deltage i Cykelringridningen, er
velkommen til at cykle med i optoget.
Vi opfordrer til at du hejser flaget og er med til at gøre dagen
ekstra festlig.
Glæder os, til at se Jer på festpladsen.
Med festlig hilsen:: Ringriderforeningen, Cykelklubben og
Juni 2012
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Søndag den 3. juni arrangerer S.U.F. cykelringridning for børn
i forbindelse med Ringridningen
Cykelrytterne er velkomne, til at deltage i Ringrideroptoget. Mødestedet er kl. 11.25 ved
Reese’s gård, Voldgade 26, Himmark. (Det er på forældrenes eget ansvar).
Selve Cykelringridningen,
kelringridningen, begynder når optoget ankommer på Ringriderpladsen,
Ringriderpladsen hvor børnene
også tilmeldes.
Der er præmie til de 3 der tager flest ringe i hver aldersgruppe. Ligeledes er der præmie til den
flottest pyntede cykel.
Der vil være mulighed for, at låne en lanse til Cykelringridningen.
Prisen for at deltage er 25 kr., i prisen er inkluderet en forfriskning.

Vi håber at mange børn har lyst til at deltage i Årets

Cykelringridning!

Vandværk – åbent hus
Husk åbent hus på Svenstrup vandværk, lørdag d. 2 juni fra klokken 10 - 13.
Vi har 100 års jubilæum, så der serveres pølser, øl og vand - kig forbi og se hvor dit vand
kommer fra.
Adresse: Pedersbjergvej 9
med venlig hilsen Bestyrelsen
Juni 2012
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Nyt fra kirken
Særlige begivenheder i Svenstrup Kirke og Sogn juni - august 2012:

Søndag d. 24. juni kl. 19.00 SOMMERAFTENSGUDSTJENESTE
Hen over sommeren (her den 24. juni + 1. og 8. juli samt 12. august) vil vi øge antallet af
aftensgudstjenester. Her vil vi fejre de lyse sommeraftener med en kort og let gudstjeneste, der
er præget af Højskolesangbogens sommersange, sommerdigte og jazzede musik-indslag.
Prædikenen over dagens evangelium vil være kort og billedrig, og det hele vil ikke tage
længere, end at man kan holde grillen varm. En rigtig sommerlig oplevelse i din lokale kirke.
Fredag d. 29. Juni kl. 17.00 En Sommeraften i Præstegårdshaven
Som sidste år inviteres hele sognet og dets venner til en hyggelig grill-aften i Svenstrups
smørhul af en præstegård med park og skov – se nærmere i kommende flyveseddel.

Fredag d. 24. august kl. 17.00 Spaghettigudstjeneste
Familiehygge i Svenstrup Kirke med efterfølgende spaghetti i konfirmandladen. Tag alle
børnene med til fortælling, drama og sang i en stemningsfuld kirke. Kl. ca. 17.45 går vi ned og
hygger os med spaghetti og kødsovs i konfirmandladen.
Søndag d. 9. september kl. 10.30 rytmisk præget Svenstrup-højmesse med indskrivning
af de nye konfirmander (let frokost i konfirmandladen for forældre og kommende
konfirmander)

Juni 2012
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Konfirmanderne har ordet

Under denne rubrik bringes hen ad vejen årets
konfirmanders bemærkninger til mødet med kirken og
konfirmationen
Rikke Bak Frølund lægger ud:
Jeg blev konfirmeret d. 1. april i Svenstrup Kirke. Til
konfirmationsforberedelsen op til konfirmationen har jeg lært
meget om, hvad det egentlig er jeg tror på og måske endda lært
være et bedre menneske. Når man er blevet konfirmeret, bliver
man lidt mere behandlet som en voksen. Konfirmationen
betyder også, at jeg selv har sagt ja til, at jeg tror på Gud. Ved
dåben var det jo mine forældre, der sagde ja for mig. Festen
efter har også betydet meget, fordi hele min familie og nogle
venner var der for at fejre det sammen med mig.

Juni 2012
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Evangelisk kvarter
Et evangelisk kvarter
kan vare fra et
splitsekund til en
evighed. Det er både
et sted og et tidsrum:
et kvarter – et sted,
hvor man kan bo - og
en stund - et frikvarter.
- et evangelisk kvarter:

” Mens disciplene talte sammen, stod
han pludselig midt i blandt dem, og han
siger til dem: ”Fred være med jer!”
De blev bange og forfærdede og troede,
det var en ånd, de så. Men han sagde til
dem: ”Hvorfor er I rystede, og hvorfor
kommer der tvivl i jeres hjerte? Se på
mine hænder og fødder – DET ER MIG!”
… Han tog dem med ud af byen, hen i
nærheden af Betania, og løftede sine
hænder og velsignede dem. Idet han
velsignede dem, skiltes han fra dem og
blev båret op til himlen. De tilbad ham, og
fyldt med glæde vendte de tilbage til
Jerusalem, og de var hele tiden i templet
og lovpriste Gud.”
Lukas-evangeliet kap. 24, 36-39. 50-53

Det kalder jeg en værdig afsked – én, der
holder visionerne åbne – én, der giver
åndelig bærekraft.
Lige meget hvem og hvordan – så er det at
sige farvel til vores nærmeste - så vel som til
vores eget liv - den tungeste opgave
tilværelsen byder os.
En tilværelse, hvor vi i lighed med Jesu
korsfæstelse møder mange former for
grusomhed og kulde.

Hver dag må vi mennesker kæmpe for at
bevare blikket for den Himmel af lys, glæde
og taknemmelighed, som giver vores
virkelighed bærekraft.
I disse dage bærer Aung San Suu Kyi i
Burma det lys – den glæde og
taknemmeligheden over at være menneske
– videre, som hun fik fra sin Far, der blev
dræbt, da han var ved at opbygge et
fredeligt demokrati i landet efter befrielsen
fra det engelske overherredømme.
I disse dage bærer hendes fredelige og af
Ghandi inspirerede politiske liv endelig frugt
– hun har siden først i maj været fuldgyldigt
medlem af det parlament, som militærstyret
endelig har givet lov til at konstituere sig.
Båret af en fælles drøm med sin mand, der
døde mens hun var afskåret fra ham i sin
husarrest i Burma – støttet og fulgt af den
ene af sønnerne, som fik lov at rejse ind i
landet og genforenes med hende her i
november for 1½ år siden – bærer hun nu
den drøm om demokrati og menneskelighed
for de hårdt ramte burmesiske indbyggere
videre – se filmen om hende!
Hun og mange andre er eksempler på, at
der findes en livsbærende kraft i de
drømme, som kommer til udtryk i symboler
og fortællinger om åndeligt menneskeligt
fællesskab.

Drømme, som får os til at blive
taknemmelige for selv små tegn på, at
menneskelighed og kærlighed findes.
Sådan har det burmesiske folk og dets
munke igen og igen mødt op ved den
smukke villa, hvor militæret havde spærret
hende inde, for at råbe til hende:
Aung San Suu Kyi! - Aung San Suu Kyi!
Og for at se hende bekræfte det:
Side 7 af 20
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I familiernes mikrokosmos som i den store
verden, må mennesker ofte leve med en
hadets og krigens logik, som fjerner os fra
vores menneskelige grundlag: bevidstheden
om kærligheden, drømmenes og legens
afgørende og bærende magt i livet.
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Særligt her om foråret er der mange, der
tager deres eget liv, eller geråder ind i en
depression, fordi traumatiske oplevelser og
menneskelig kulde og ensomhed har gjort
dødens stilhed og det tunge farvel til livet
lettere end den falske og forpinte
virkelighed, som vi mennesker sommetider
lever i.

”Se – det er mig – jeg er!”

Ja, det er mig! – jeg lever, og bærer
drømmen og den åndelige kraft videre for
jer!
Sådan sagde Jesus også til sine disciple:

Bo Scharff, sognepræsten

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stilhed, lystænding og
fyraftensfred i kirken på hverdage
Hver mandag er der mandagsstilhed kl.
18.30
Om torsdagen kl. 17 er der lystænding og
forbøn
Tirsdag i lige uger kl. 16.15 holder vi
FYRAFTENSFRED
– et møde i kirkens kor, hvor evangeliets
budskab om fred formidles af
improviseret lyd fra vores stemmer.
Dåb
Den 12. maj: Ida Inge Jung Davidsen
(dåbsord: Vær barmhjertige, som jeres
Fader er barmhjertige! – Lukas 6, 36)
Døde
Den 30. april: Anker Jeppesen
Viede
Ingen
Kirkebil
Kirkebilen bestilles hos GF-Taxi på telefon
74 45 95 45 senest dagen før
gudstjenesten. "Kirkebil" er til rådighed for
enhver, der ellers har svært ved at komme i
kirke.
Kirkegården
Graver og kirketjener Torben Nielsen
træffes i arbejdstiden 8-14 på kirkegården
og på telefon 74 45 63 02 og mobil 29 36 04
08.
Kirkens hjemmeside
På: www.svenstrupkirke.dk finder man alle
relevante oplysninger om kirken,
menighedsrådet, gudstjenestetider, møder
osv. Her kan du tillige hente dig en relevant
prædiken eller en lille meditativ bøn til
inspiration.
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Sognepræst
Bo Scharff
Der er altid mulighed for at træffe
sognepræsten enten ved at henvende sig
på præstegårdens kontor (sydindgang) eller
ved at træffe aftale over telefonen - dog
undtagen mandag. Det er som regel også
muligt at træffe præsten i forbindelse
med en lille gudstjeneste i kirken de
fleste torsdage kl. 17.00 og tirsdage i lige
uger kl. 16.15 til FYRAFTENSFRED!.
Tlf.: 21 67 72 05 – e-mail: BOSC@km.dk

Menighedsrådet
Der holdes ordinært møde den 19. juni og
den 21. august begynder vi igen efter
sommerferieperioden.
Der er tale om den 3. tirsdag i måneden.
Møderne holdes kl. 19 i mødelokalet ved
præstegården.
Menighedsrådets møder er offentlige, og
alle interesserede er velkomne. Referater
fra menighedsrådsmødet er fremlagt i
kirkens våbenhus.
Menighedsrådets medlemmer er:
Asta Broesby-Olsen (formand og
kontaktperson),
Thomas Damgaard (næstformand, sekretær
og kirkeværge),
Bente Purup (kasserer i rådet),
Mona Boysen,
Ruth Good,
Klaus Nørrelykke;
Bo Scharff (præst, født medlem).
Uden for rådet:
Torben Nielsen/Maja Jørgensen (medarb.
repr.),
Ole Rasmussen (kasserer).
Bygningskyndig: Hans Jensen.
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Den 4. september er der opstillingsmøde
til det nye Menighedsråd, som skal vælges
efter følgende valgkalender:
25. september: kl. 19: Tidligste tidspunkt for
aflevering af kandidatliste

2. oktober: Kl. 19: Sidste frist for indlevering
af kandidatlister
16. oktober: Kl. 19: Sidste frist for
afhjælpning af mangler ved kandidatlister
Aflysning af valg i sogne med aftalevalg
13. november: Menighedsrådsvalg 2012

Nyt fra brandværnet
Svenstrup frivillige brandværn

Udkald i foregående måned:
24 april: Bygningsbrand – Nørreskovskolen, Svenstrup. (Keramikovn var utæt)
30 april: ISL udkald til redningsbåd. (Færdselsuheld med bil i vand)
11 maj : ISL udkald til redningsbåd. (Kæntret sejlbåd i Flensborg fjord)
Afholdte øvelser:
Der har været afholdt 4 øvelser i brandværnet, samt en øvelse med søredning.
Kommende måneds øvelser:
18 juni: Svenstrup/Havnbjerg/Danfoss, på Danfoss.
26 juni: Svenstrup/Stevning/Egen, på Linak.
Svenstrup Ringridning:
Vi vil være til stede på pladsen, som vi plejer.
Kom forbi og få en snak med os, se vores køretøjer, stil spørgsmål hvis i skulle have sådanne.
Skulle du være interesseret i at se hvad vi laver ved en øvelse, eller måske være interesseret i
at blive brandmand / brandkvinde, så kontakt en fra bestyrelsen, en brandmand du kender, eller
kom til en øvelse og få snak med os.

Juni 2012
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Nyt fra menighedsrådet
•

Skal Svenstrup Kirke lukkes og kun
bruges ved dåb, konfirmation, bryllup og
begravelse? (svarende til 16 gange i
2011)*
- eller skal der fortsat være døgnåbent i
Svenstrup kirke?
Det er op til dig!!

ca. 10 frivillige der aktivt hjælper til
ved gudstjenester og andre aktiviteter
• 1 smuk middelalderlandsbykirke
• 1 konfirmandlade
Der er plads til mange flere kirkegængere
og brugere af kirkens aktiviteter.

*Der var i 2011: 7 døbte, 2 vielser, 6
begravelser og 1 konfirmationssøndag med
23 konfirmerede.

Har du gode ideer til, hvordan disse gode
ressourcer kan bruges til gavn for dig og de
andre 1219 beboere her i sognet, så er det
lige noget for dig, at komme ind i rådet eller
blive aktiv som frivillig.

Folkekirken er kirke for de folk, der bor i
sognet. Svenstrup kirke er således kirke for
alle os 1220 medlemmer af folkekirken (ud
af 1354), der bor i Svenstrup sogn, dvs.
Stevning og Svenstrup (tallene er pr.
1.1.2012).
Alle vi 1220 har indflydelse på, hvordan
Svenstrup Kirke skal være, da sognet har sit
eget menighedsråd på 6 folkevalgte
medlemmer, der står for kirkens drift.
I år er det valgår, så du har nu chancen for
at være med til at bestemme Svenstrup
Kirkes fremtid enten ved selv at sige ja til at
være kandidat til menighedsrådsvalget, eller
ved at opfordre en person, du har tillid til, til
at stille op. Og endelig ved at møde frem til
opstillingsmødet 4. september i
Konfirmandladen.
Mulighederne her i Svenstrup er mange:
• Årligt budget på kr. 1.371.200 (i
2012)
• 1 aktiv og engageret præst (ansat af
kirkeministeriet)
• 1 flittig graver og en sæsonansat
gravermedhjælper (ansat af
menighedsrådet)
• 1 kreativ organist og korleder (ansat
af menighedsrådet)
• unge kirkesangere
• 1 børnekor

Juni 2012

Skal gudstjeneste altid være søndag
formiddag? – hvad med en tirsdag aften
eller en fredag eftermiddag?
Der er rigtig mange muligheder at gøre
tingene på, så kirken får et nutidigt præg.
Kun fantasien sætter grænserne.
2 af det nuværende råds medlemmer
genopstiller (Mona Boysen og Klaus
Nørrelykke). Af de 4 afgående medlemmer
fortsætter de 2 som frivillige.
Så der er brug for din indsats, som kandidat
eller som frivillig. Det er tanken at oprette en
”bank” af frivillige med mange forskellige
evner og styrker, som kan hjælpe til ved
kirkens forskellige arrangementer og
aktiviteter.
Vil du vide mere? Har du spørgsmål?
- om rådets opgaver og arbejdsfordeling
- om samarbejdet med præsten, organisten
og graveren
- om de frivilliges opgaver
- om det særlige ved Svenstrup Kirke
- om selve menighedsrådsvalget
kan du henvende dig til Asta Broesby-Olsen
tlf. 20411965 eller pr.mail
astabroesby@gmail.com, så kan vi evt.
aftale et møde med et eller flere af det
nuværende råds medlemmer.
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Sankt Hans-fest ved Nygård i Nørreskoven
23. juni 2012 kl. 17 – 22

Herved indbydes til Sankt Hans-fest for hele familien ved den gamle skovfogedbolig
Nygård i Nørreskoven på Als.
Medbring gerne madkurv, tæpper og evt. klapstole.
Festen begynder på Nygård og slutter med bål på stranden.

Program:
Kl. 17.00

Familieorientering begynder. I gåturen / løbet er der indlagt en lille
konkurrence med præmier. Ruten er ca. 3.5 km. Man bestemmer selv, om man
vil løbe eller gå, ligesom man gerne må følges ad. Sidste start 18. 30.

Kl. 18.00

Pølsebod og kaffebar åbner.
Nordalsiske spillemænd og jazzgruppen ”Saxappeal” spiller frem til 19.45.

Kl. 19.45

Børnehold fra Nordals Folkedansere danser, dansen afsluttes med fællesdans,
hvor alle kan være med.

Kl. 20.15

Vi går til Festpladsen ved stranden.

Kl. 20.30

Båltale på stranden ved Festpladsen.
Peter Ruge, tidligere sognepræst i Svenstrup, holder årets båltale.
Umiddelbart efter talen tændes bålet.

Festen arrangeres i et samarbejde mellem:
E´SVENSTRUPLAUG,SØNDERBORG ORIENTERINGSKLUB og
FORENINGEN NYGÅRD
www.nygaard-als.dk

Juni 2012
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Nyt fra friskolen
I skrivende stund har banken Merkur sagt
JA til at låne os penge – kommunen har
sagt JA til at sælge os bygningerne –
lokalbefolkningen har vist velvilje ved at låne
Friskolen en stor sum penge – men vi
MANGLER børn…
Desværre har nogen i den sidste tid valgt at
melde fra og derfor står vi i en rigtig svær
situation.
Ved generalforsamlingen d. 25.april blev
skoleleder Jens Væggermose godkendt
efter indstilling fra bestyrelsen. Derefter har
bestyrelsen på forskellig vis prøvet at finde
flere forældre, som også synes, at
Svenstrup Friskole vil være en super
investering i deres børns fremtid.

Bestyrelsen håber at kunne finde de sidste
børn, som får budgettet til at hænge
sammen. Vi har lavet en del reklame og
opsøgende arbejde her i maj måned i et
forsøg på at finde de sidste børn.
Bestyrelsen tager stilling til om det er
realistisk at realisere friskolen den 31/5
baseret på børnetallet, hvilket er den
afgørende faktor nu.
Vi vil herefter udsende et nyhedsbrev samt
opdatere hjemmesiden med status. Vi håber
på det bedste, så vi fortsat kan have en
lokal skole i byen.
Bestyrelsen for Svenstrup Friskole
Mere info på www.svenstrupfriskole.dk

Historisk indlæg
Svenstrup vandværk i 100 år.
I anledning af værkets 100 års jubilæum vil
jeg ud fra de papirer som findes, fortælle
historien om hvordan værket blev til og de
trængsler, der har været gennem tiderne
frem til i dag, hvor vi har et særdeles
velfungerende vandværk.
Året 1911 kom det på tale med et fælles
vandværk, men først i juni 1912 har man
haft en stiftende generalforsamling. Ifølge
papirerne bestod den første bestyrelse af tre
mand: Lauritz Aagesen Bjerggård, som var
formand, Jacobsen Møllegården samt
murermester Davidsen, som havde
forretning på Nordborgvej (ved siden af
Ungbo). Medlemslisterne fortæller, at der
har været 61 medlemmer: 14 i Tårup, 22 i
Himmark og 25 medlemmer i Svenstrup.
Juni 2012

Den 25. juni 1912 gives der tilbud på
boringen fra et firma i Flensborg på en 3
tommers størrelse, der yder 6000 liter i
timen med en pumpemotor til vinddrift ved
let vind. Prisen på boring, vindmotor med
6½ meter vingefang og 10 meter højt tårn
lød på 22.256 mark. Placeringen af
anlægget var i majen ved hegnet øst for
Møllegården. Murermester Davidsen stod
for bygningen af vandbeholderne på
Pedersbjerg – den ene på 350 m3 lavet af
jernbeton, den af anden af samme størrelse
blev lavet af stampebeton til en samlet pris
af 9.125 mark.
Samme år, 1912, er tilbuddet på
rørsystemet antaget og det lød på 24.969
mark.
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4. oktober 1912 er vindturbinerne afsendt
med jernbanen til Svenstrup station og i
kontrakten med fabrikken ses det, at
ledningsnettet skal være færdig senest 15.
november 1912 og for hver dag, der går
over, skal firmaet betale 10 mark i bøde.
Hvornår anlægge er startet op, findes der
ingen optegnelse for, men af en del breve
kan det ses, at man har haft problemer med
turbinerne og boringen, da man har
tilbageholdt et beløb til firmaet. To år efter,
8. september 1914 rykkes selskabet for
6.850 mark. Firmaet mener ikke, at de er
skyld i den dårlige funktion og meddeler
værket, at sagen er overgivet til sagfører.
Denne sag afsluttes først i juni 1917, da
firmaet tilbyder et forlig med værket, at de
betaler 1000 mark og frafalder hermed
kravet på de resterende 5.850 mark.
I marts 1913 udbetales 250 mark i
erstatning til Møllegården for jorden til
pumpeanlægget. 1914 indkaldes formanden
til krigstjeneste og en af de andre
bestyrelsesmedlemmer bliver formand og
der vælges først et nyt bestyrelsesmedlem
året efter.
Men at der har været rigtig mange
fødselsproblemer i opstarten, er der ingen
tvivl om, for allerede 21. april 1914 har det
gamle anlæg været i så ringe en forfatning,
at man har fået tilbud på et nyt fra fa.
Heinrich & Beyer i Flensborg på ca. 25.000
mark. Tilbuddet omfatter 2 boringer på en
dybde af 130 m, der hver yder 2500 liter
vand i timen med en ydelsesgaranti i to år.
Desuden skulle der laves et helt nyt
pumpeanlæg med en tårnhøjde øget til 14
meter og en vingeradius på 6,5 meter.

låne 49.645 mark og ydermere 10.000 mark
af en lokal landmand. Hvordan alle disse
lånte penge er betalt tilbage kan ikke ses af
værkets papirer.
At værkets drift har været under al kritik, har
der ikke været tvivl om, for omkring 1917-18
meldte hele Himmark by sig ud af værket
p.gr.a. den dårlige drift. Hovedledningen
blev afbrudt i det nederste sving på
Ugebjergvej. Her har Himmark’erne så haft
murermester Chr.Christensen fra Klingbjerg
til at støbe et bassin i hegnet ved marken – i
dag Ugebjergtoften. Til bassinet blev der så
tilkoblet et dræn fra en meget vandrig
vandkilde i marken. Til dette bassin koblede
man så den gamle hovedledning til
Himmark, der med sin lave beliggenhed
gjorde, at vandet kunne trykke sig selv ud til
de tilsluttede ejendomme og først i 1960
kom hele Himmark by med i vandværket
igen.

To år efter i 1919, da er der optaget et lån i
Vejle bank på 24.318 danske kroner. Da er
krigen forbi og den danske krone igen blevet
brugt i Sønderjylland. Men muligheden kan
også foreligge, at værket har villet indfri alle
de gamle lån, der er optaget i mark og fået
dem omregnet og betalt med en kronekurs.
Men allerede sammen år opsiger Vejle bank
den givne kronelån, men tilbyder at
indfrielsen kan vente til genforeningen 1920.

Ordren er afgivet 5. december 1914. Man
har her måttet optage et nyt lån på 50.000
mark i sparekassen, som 4 gårdejere i byen
stod som garanter for. Dette lån forrentes
med 4% p.a. – desuden findes et
Værket ansøgte så i 1920 Folkebanken for
gældsbevis, muligvis fra starten af værket
Als og Sundeved (i dag Sydbank) om de
på 50.000 mark, som forrentes med 5%
24.318 kroner til indfrielse af lånet i Vejle
p.a., disse er lånt hos en gårdejer i Dybbøl.
bank – dette blev bevilget, men allerede 26.
Selvom man har fået det nye anlæg i drift,
februar 1920 meddeler Folkebanken, at den
har problemerne ikke været løst og
ikke råder over så meget kronekapacitet og
udgifterne store, for allerede i 1917 har man
man råder værket til, at en af de ansvarlige
igen været i pengemangel og har måttet
Juni 2012
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bestyrelsesmedlemmer skal optage lånet
gennem Jyllands Kreditforening til indfrielse
i sin ejendom.
1925 mødte der 12 medlemmer til
generalforsamlingen og værkets omsætning
var på 3.232 kroner. Der blev samme år ført
retssag mod F.A.Dreyer i Skodsbøl.
Historien melder intet om grunden. 1926
taber værket sagen og måtte betale
sagsomkostningerne. Man har også haft
problemer med at få medlemmerne til at
møde op til generalforsamlingen for i 1927
blev der besluttet, at de enkelte medlemmer
skulle indkaldes skriftligt og samtidig blev
der vedtaget
dtaget ved lov, at der skulle betales 1
kr i bøde ved ikke at møde frem.
1927 vedtog man at lave en ny boring, da
den gamles kapacitet var for dårlig og 1929
er den nye boring færdig til en samlet pris af
2730 kroner. Disse penge er lånt hos en
lokal borger
er til ½% over bankens
indlånsrente. Man har haft svært ved at få
vandpenge ind fra andelshaverne og det
blev vedtaget, at der skulle betales ½% i
renter, samme år 1929 kræver kassereren
gratis vand for arbejdet som kasserer og for
at modtage genvalg.

Dette
ette har øjensynligt ikke hjulpet for 1932
vedtager man, at når en andelshaver ikke
har betalt vandpenge i over 1 år, lukkes der
for vandet og betaler disse ikke kontant
fremover ved de årlige indkasseringer,
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forpligter de sig til at betale over mejeriet
hver
ver den første i måneden. Samtidig kunne
de, der var i restance, udpeges til at
indkassere vandpengene som løn for det
skyldige beløb.
1938 vedtages på generalforsamlingen, at
ingen kunne udtræde af værket undtagen
det er trådt i likvidation, samme aften
drøftede man at overtage den gamle boring
ved det gamle mejeri. Ejeren af boringen
krævede herfor gratis vand og installation af
4 haner i hans lejlighed. Samme år 1938 var
der installeret et nyt pumpeanlæg, driften af
værkets gamle vindmøllepumpe indstilles
indstil
og
hermed stoppede en masse af de tekniske
problemer, der havde været med de gamle
pumpers drift.
1947 blev bestyrelsen pålagt at undersøge,
hvad det ville koste at sætte et
filtreringsapparat på pumperne. Efter megen
diskussion blev det endeligt besluttet
bes
at
anskaffe et nyt pumpeanlæg og
filtreringsapparat til en pris af 10.976 kroner.
I 1950 er anlægget installeret og det
fungerede fint med en forbedret
vandkvalitet.
Efterhånden som der kom en masse
nybebyggelse i området plus Klingbjerg og i
1960 Himmark, måtte kapaciteten udvides.
Derfor blev bestyrelsen pålagt at få lavet en
ny boring og på en ekstraordinær
generalforsamling blev det vedtaget at sætte
arbejdet i gang. Denne udvikling har
bestyrelsen fortsat med stor dygtighed, så vi
i dag har et tidssvarende vandværk, der til
fulde lever op til de krav, som stilles til vores
drikkevand.
Tillykke med de 100 år og go’ vind fremover.
Peter Møller
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DET FOREGÅR I
Skolevænget 14
2012
Juni 2012
Lørdag 2. juni
Onsdag 6. juni
Fredag 15. juni

kl. 13.00
kl. 18.00
kl. 18.00

Kulturhuset
Madklubben
Kulturhuset

køkken
caféen

Stevning Musikfestival inkl. kræmmermarked
Madklubben, grillmenu med salat
Fødselsdagsfest for de frivillige hjælpere.

August 2012
Lørdag 11. aug. kl. 15.00

Kulturhuset

September 2012
Mandag 3. sep. kl. 18.00
Tirsdag 4. sep. kl. 19.00
Onsdag 5. sep. kl. 09.00
Onsdag 5. sep. kl. 19.00

Madklubben
Kulturhuset
Kulturhuset
Kulturhuset

køkken
caféen
caféen
caféen

Madklubben
PC- kursus hold 1 starter kl. 19.00 - 21.00
PC- kursus hold 2 starter kl. 09.00 – 11.00
PC- kursus hold 3 starter kl. 19.00 – 21.00

Oktober 2012
Fredag 5. okt.

Kulturhuset

Salen

80ér fest med spisning og levende musik

kl. 18.30

Cykeltur for alle

Faste tidspunkter:
Petanque: alle er velkomne
Vi spiller alle torsdage kl. 09.30 – ca. kl. 11.00.
Leg og motion for rigtig voksne:
Mandage kl. 09.00 – 11.00 sæson start d. 24. september

sæson slutter 25. marts 2013

Lokalhistorisk Forening: Åbent hus - alle er velkomne
Der er åbent 1. og 3. mandag i måneden kl. 14.00 – 17.00

(undtaget juli, august og december måned)

Juni 2012
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Annoncer
HENRIETTES PRIVATE DAGPLEJE

Et godt alternativ til den
kommunale.
D. 1. februar 2012 var det præcist et år siden, jeg startede op
med min private dagpleje.
Meget er der sket siden. 2 børn har vi sagt farvel til, da de
skulle videre i børnehave og der er kommet nye børn til. I
løbet af året har jeg sammen med de dejlige guldklumper haft
masser af dejlige oplevelser og ser frem til de næste mange
år. Tusind tak til jer forældre, for den store opbakning og tillid.
I december havde vi julehygge i legestuen. Vi fik bl.a. bagt julesmåkager til forældrekaffen, om
eftermiddagen og sunget julesange.
Fastelavn fik vi også fejret i stor stil, sammen med legestuegruppen. Vi lånte aktivitetscenteret i Guderup,
børnene var klædt ud, katten blev slået af tønden og vi hyggede os med lækre fastelavnsboller.
Kig ind på min hjemmeside og se de flotte billeder af børnene. www.henriettesdagpleje.dk
Hilsen Henriette

Goods gårdbutik Stevning Midtvej 1
Gårdens grisekød
Der kan købes både hele og halve grise. En
hel gris vejer ca. 80 kg.

Alt indenfor pærer, æbler og diverse
grøntsager. Æg, honning og hjemmelavet is.

Velhængt og færdigpakket lige til at lægge i
fryseboksen.

Vi lægger stor vægt på at alt er lokalt
produceret så vi kan stå 100 % inde for
kvaliteten.

Tilbuds pris kun 35 kr./kg.
Derfor også sæsonpræget udvalg-Bestilling i butik eller mobil 21 93 43 88 Johannes.
Vi slagter grise hver anden mdr. derfor
bestilling i god tid.

Åbningstider hverdage 10.00-12.00 og
14.00-16.30 - weekend 10.00-15.00

Desuden i butikken: et stort udvalg i
kyllinger og andet kød samt diverse
slagterpølser.
Juni 2012
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Bestyrelsen:

Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Fodbold:
Gymnastik:
Badminton:

Navne:

Tlf.:

Karin Frost Jensen
Loise Andersen
Jesper Sørensen
Ulla Steimle Schmidt
Palle Søgaard
Dorith Sprenger
Jan Jørgensen

22531887
20763407
61122435
30266087
50745120
20966505
61602238

Mailadr:

karinfrostjensen@sport.dk

dorith@bbs.dk

Nyhed – Nyhed – Nyhed
Vi har fået en fantastisk solbeskytter spray faktor 30, som indeholder Aloe Vera og vitamin E for at
beskytte huden mod ældning og solskader.
Den er ekstra vandfast og selvfølgelig rigtig go til børn.
Beskytter med UVA og UVB

Hvad Forever kvalitets Aloe Vera kan gøre for os
mennesker og dyr
Hvorfor ik` prøve, jeg er sikker på det Aloe kunne
gøre noget godt for jer også
Med 90 dages fuld retur ret kan du kun være tilfreds, hvis det mod alt
forventning ikke skulle leve op til jeres forventninger.
Jeg har Aloe varmecreme til muskler, gelly, propoliscreme til tør hud,
tandpasta, deo stik, aloe lips, og vores enestående drikke gel i
3 smags varianter og mange flere produkter.

Forever kvalitets Aloe Vera: Nordborgvej 113 Svenstrup
Ring eller Skriv Sms. til 61 67 09 50.
Skriv en E. mail: agove@mail.tele.dk
Hjemmeside: www.myaloevera.dk/ove

juni 2012
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Tirsdag
O nsdag
Torsdag
Fredag
M andag

1.
2.

3.
4.
5.

8.30 – 17.00
8.30 – 17.00
8.30 – 17.00
8.30 – 17.00
efter aftale

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…

juni 2012
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Aktivitetskalender
Juni 2012
Tidspunkt

Aktivitet

Mødested

Lørdag d. 2. juni

kl. 10-13

Åbent hus – 100 års jubilæum

Vandværket

Lørdag d. 2. juni

kl. 14.30

Leg & Spil - Familiedag i Svenstrup

Ringriderpladsen

Lørdag d. 2. juni

kl. 17.00

Fællesspisning (tilmelding 25/5)

Ringriderpladsen

Lørdag d. 2. juni

kl. 13-24

Stevning Musikfestival

Søndag d. 3. juni

kl. 10.30

Trinitatis – Svenstrup højmesse

Søndag d. 3. juni

kl. 11.30

Ringridning – optog starter

Himmark/ringriderpladsen

Søndag d. 3. juni

kl. 11.30

Cykelringridning – optog starter

Himmark/ringriderpladsen

Søndag d. 3. juni

kl. 16.00

Hjemmekamp serie 6 senior herrer

Søndag d. 10. juni

kl. 10.30

Svenstrup højmesse

Kirken

Søndag d. 17. juni

kl. 10.30

Menighedsgudstjeneste

Kirken

Tirsdag d. 19. juni

kl. 19.00

Menighedsrådsmøde

Stevning Kulturhus
Kirken

Sportspladsen

Præstegården

…onsdag d. 20 juni - Sidste frist for indlæg til E SvenstruPPé`s juli Nr.
Lørdag d. 23. juni

kl. 17-22

Skt. Hans fest

Søndag d. 24. juni

kl. 19.00

Sommeraftensgudstjeneste

Nygård
Kirken

…fredag d. 29. juni udkommer næste nr. af E SvenstruPPé …
Fredag d. 29. juni

kl. 17.00

En sommeraften i præstegårdshaven

Præstegårdshaven

Søndag d. 1. juli

kl. 19.00

Sommeraftensgudstjeneste

Kirken

Søndag d. 8. juli

kl. 19.00

Sommeraftensgudstjeneste

Kirken

Søndag d. 15. juli

kl. 10.30

Svenstrup højmesse

Kirken
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(… … oplysninger uden ansvar )
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