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Kommentar 
 

Elektronikkens muligheder……. 

E-mail til ……E SvenstruPPe’ 
 
Vi har nu oprettet en elektronisk postadresse, så vi af mere 
korrekt kanal kan modtage indlæg til bladet i elektronisk 
form. Adressen er e.svenstruppe@mail.tele.dk 
 
Efterhånden som de fleste hjem har fået PC med adgang til 
Internet og postsystem, er det naturligt, at E SvenstruPPe 
følger med, så vi også kan modtage dine budskaber af 
elektroniske kanaler. Men jeg vil gerne understrege, at dette 
blot er et supplement. Det vil fortsat være muligt at indlevere 
indlæg, der er mindre strømlinede f.eks. håndskrevet på et 
stykke krøllet madpapir …..dog helst uden leverpostej. 
 
Den elektroniske adresse peger på min ”postkasse” ! For at 
sikre, at dit elektroniske indlæg er nået frem til E 
SvenstruPPe’ postkasse, vil jeg ”kvitterer” for indlægget ved 
at sende dig et ”retursvar”. Jeg vil tilstræbe, at det sker 
senest 3-4 dage efter du har sendt dit indlæg. Hvis jeg ikke 
har svaret inden 5 dage, så ring til mig på tlf. 74 45 63 67, så 
vi sikre os at dit indlæg kommer med ! 
 
Husk - Deadline for indlæg til E SvenstruPPe’ er fortsat den 
20. i måneden 
 

Svenstrup’ Hjemmeside. 
 
Vi er et par stykker fra E SvenstruPPe’, som har taget 
initiativ til at etablere rammerne for en ”Svenstrup 
Homepage”, som det vist hedder på nydansk. Vi er nu en 
gruppe på 5 personer fra Svenstrup, der arbejder på et 
oplæg, som vi håber snart kan sendes i luften. 
 
Desværre ser det ud til, at det naturlige navn for os 
www.svenstrup.dk er optaget, men fortsat ikke er taget i 
brug. Der hersker hos ”domæne” administratorerne nogen 
uklarhed om, hvem der har udtaget navnet. Vi har været i 
kontakt med den person, hvis navn er knyttet til siden, men 
som ikke mener at eje den, og til TeleDanmark, som også 
blev lidt forvirret. Vi forsøger fortsat at få rettighederne til 
navnet, også selv om vi muligvis skal betale en merpris ! 
 
Mere om formål og forslag til indhold på side 13 & 14 
 

m.v.h. Kaj Nielsen 

Redaktion 
 Lasse Andersen 74 45 62 73 
 Gert Wonsyld 74 45 63 00 
   
 

Kontaktudvalg 
Brandværn 

 Hans Egon Bendorff 74 45 62 47 
E’ Svenstruplaug 

 Kim Christiansen 74 45 64 97 
Folkedansere 

 Per Zacho 74 45 62 79 
Forældreforeningen (skolen) 

 Steen Lindholdt 74 45 60 28 
Hjortspringskolen 

 Ejvind Bojsen 74 45 61 42 
Hjortspring Børnehus 

 Søsser Buch Outzen 74 45 00 40 
Jagtforeningen 

 Lorens Brodersen 74 45 61 76 
Menighedsrådet 

 Peter Ruge 74 45 62 05 
Pensionistforeningen 

 Nis Mathiesen 74 45 84 32 
Pædagogisk råd 

 Asger la Cour Møller 74 40 42 76 
Riecks Arkæologiske samling 

 Arletta Esbensen 74 45 61 59 
Ringriderforening 

 Jørgen Jørgensen 74 45 99 55 
Skolebestyrelsen 

 Pernille Thorup 74 45 62 05 
Skytteforeningen 

 Kjeld Andersen 74 45 90 20 
Spareforeningen 

 Peter Christensen 74 45 63 76 
Svenstrup Vandværk 

 Erik Lehmann 74 45 63 15 
“Trævlerne” 

 Jonny Mathiesen 74 45 63 71 
Ungdomsforeningen 

 Bibi Andersen 74 45 17 62 
   
 
Tekst & layout 

 Kaj Nielsen 74 45 63 67 
 Kim Christiansen 74 45 64 97 
Trykning 

 Lasse Andersen, Claus Nicolaisen, 
 Hans Petersen,  John Dahl, Peter 
 Christensen, Benny Jensen 
Distribution  

 Marianne Møller 74 45 63 01 
Udbringning 
 Elever fra Hjortspringskolen 

mailto:e.svenstruppe@mail.tele.dk
http://www.svenstrup.dk/
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Svenstrup Ringriderforening ? ? 
 

Jeg vil gerne på Svenstrup og Omegns Ringriderforenings vegne minde om, at 
der afholdes…………  

Ekstraordinær Generalforsamling 
på Svenstrup Forsamlingshus 

onsdag den 2. februar 2000, kl. 19:30. 
 

Dagsorden  Foreningens fremtid ? 
 
Jeg henviser i øvrigt til mit indlæg i E SvenstruPPe’ i december. Med håbet om et 
godt fremmøde. 

Jørgen Jørgensen, Formand 
 

Hjortspringskolen 
 

7. b på besøg i retten 
17/12/99 besøgte Hjortspringskolens 7b 
retten i Sønderborg. Retsassessor Claus 
Voltelen fortalte os lidt om det, der foregår i 
retten. Her er et uddrag af det han fortalte. 
 
Han fortalte, at der fandtes en byret, hvorfra 
man kan anke sin dom til landsretten og evt. 
højesteretten. Landsretten er inddelt i Østre 
og Vestre Landsret. Den Østre er øst for 
Lillebælt, den Vestre vest for Lillebælt. I 
retten arbejder der en sekretær, der skriver 
alt ned, hvad der bliver sagt. Desuden en 
dommer, der skal bedømme sagens gang. 
Det samme gør en retsassessor - bare i en 
større omfang. Der var også politibetjente til 
stede. Deres opgave er at anklage den 
sigtede. Der var ingen forsvarsadvokater 
tilstede. I sager, der kunne give et vis antal 
års fængsel, skal der en jury til. Juryen 
består af et vist antal mennesker, der skal 
vurdere om, den sigtede er skyldig. 
 
En  retssag foregår sådan, at den sigtede 
sidder til højre for dommeren med sin 
advokat. Til venstre for dommeren sidder 
anklageren. Den sigtede skal opgive navn, 
personnummer og adresse. Derefter 
begynder  

 
anklageren med at læse op, hvad den tiltalte 
er sigtet for. Derefter skal den tiltalte afgive 
sin forklaring. Derefter eventuelle vidner. Så 
giver dommeren et resumé, som sekretæren 
har skrevet. Til sidst afgiver dommeren en 
dom. Når der skal afgives dom, skal alle 
rejse sig op. 
 
Vi syntes, det er en indviklet proces og at 
nogle straffe er for korte: F.eks. meningsløs 
vold, mordsager og sager med børn som 
ofre m.m. 
 

Af  Peter Jørgensen, Rasmus Ruge og 
Dennis Hansen 
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Vinterferie 
Skolen holder som 
sædvanlig vinterferie 
i uge 7. 
 
 
 
 

Skoleteater - Al a Aladin  
Årets skolefester løber af stabelen den 
14+15+16 marts. 
 
Det er 6+7 klasse, som bruger p-dagene i 
Stevning til at øve på stykket ”Al a Aladin”. 
Instruktører er Kirsten Krogstrup, Kirsten 
Kruhøffer, Inger Risgaard og Knud Risager. 
 
Tirsdag den 14. marts er for den kommende 
0. klasse, 0. klasse samt 1. klasse. 
 
Onsdag den 15. marts er for 2+3+4 klasse 
og torsdag den 16. marts er for 5+6+7 
klasse samt for de elever, som gik i 7. 
klasse sidste år. 
 
Aladin er en ung dreng, der som bor i byen 
Isfahan. Han driver dagen lang. Men en dag 
dør hans far. Så ankommer en ond 
troldmand til byen, og alt bliver ændret. De 
tager af sted sammen til en hule, hvor 
lampen er. Derefter får han prinsessen, 
bliver sultan, og de lever lykkeligt til deres 
dages ende.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den Gode HISTORIE 
Hvert år på dette tidspunkt kører vi på 
skolen et projekt for at fremme interessen 
for at læse og for at fremme fællesskabet 

mellem eleverne. Vi kalder det ”Den gode 
historie”. 
 
”Den gode historie” afvikles i uge 6 og 7. 
 
Af fællesaktiviteter kan nævnes læsenat 
fredag den 4. februar, specialindrettet 
skurvogn til oplæsning  og fællestime fredag 
den 11. februar. 
 
Ud over dette kan eleverne vælge imellem 
følgende i løbet af ugerne: 
 

Vælg en god Historie 
 illustrer – dramatiser – pynt op – 
inviter  på besøg i klassen 

 Billedet i historien – lav en billedbog, 
en tegneserie, et maleri eller lignende 

 Forfatterskabslæsning 

 Læs løs 

 Bog og film 

 “Køb og salg – opslagstavle” BB 
a) “Køb en levende anbefaling” – en 

større elev kommer ud i en klasse 
og anbefaler en god historie (og 
man har øvet sig først!) 

b) “Køb en Onkel Oplæser” – Tilbud 
om at komme ud i en klasse og 
læse op for en gruppe eller for 
klassen (og man har øvet sig 
først!) 

c) “Lån et barn” og læs op for 
vedkommende under 4 øjne (og 
man har øvet sig først!) 

 

Nye PC’ere 
Her i januar har vi fået udskiftet alle vore 
PC’ere i EDB lokalet samt på biblioteket. 
Nordborg kommune har afsat godt 1 mill. i 
år 2000 til EDB på skoleområdet. Det 
resulterede i 15 nye PC’ere til 
Hjortspringskolen. Ud over dette er der ca. 
90.000 kr. pr skole til programmer m.m. Bl.a. 
har vi besluttet at investere i en større, 
nyudviklet undervisningspakke, så vi også 
på dette område er godt med. 
 
De nye PC’ere kommer lige på rette 
tidspunkt, for vi har på skolen nok kunnet 
mærke, at der i mange hjem er blevet 
investeret i nyt udstyr på det seneste. 

 
 

 



Februar 2000 Side 5 af 14 E SvenstruPPe’ 

(Medarbejder PC’ere).  De gamle PC’ere 
bliver stillet op i de enkelte klasselokaler. 

Ejvind Bojsen 

Nyt fra Kirken 
 

"Vintermøde i Konfirmandstuen 
- hyggeligt samvær." 
Menighedsrådet vil i løbet af året lægge hus 
til en serie på fire eftermiddagsmøder. Vi har 
givet dem navn efter årstiden: "vinter-, 
forårs- sommer- og adventsmøde". De vil 
foregår som hyggelige eftermiddage i 
konfirmandstuen i stil med de sommer- og 
adventsmøder, vi hidtil har holdt. Møderne 
er tilrettelagt i samarbejde med Nis 
Mathiesen, H.P. Johansen og Jørgen 
Nicolajsen. 
 
Vi starter kl. 14.30 med underholdning eller 
foredrag. Herefter er der kaffebord, og 
derefter  kan foredrag/underholdning tages 
op igen, indtil vi slutter omkr. kl. 17.00. 
 
Møderne vil være åbne for alle der har lyst 
at være med, og der kører kirkebil for dem, 
der ikke kan skaffe sig transport på egen 
hånd. 
 
Ved "Vintermødet" fredag d. 17. marts 
kommer Dir. H.C. Carstensen fra 
Sønderborg og fortæller om "Amtsbanerne 
på Als". Dir. H.C. Carstensen er knyttet til 
lokalarkivet i Sønderborg. Han vil fortælle 
historien om Alsbanernes anlæg og drift, og 
vil illustrere det med lysbilleder.  
Vi begynder som nævnt kl. 14.30 og slutter 
hen imod kl. 17. Kaffebord 10 kr. Tilmelding 
til Nis Mathiesen 7445 8432, Hans Peter 
Johansen 7445 6158 Jørgen Nicolajsen 
7445 6323 senest dagen før mødet. 

Kirkehøjskole på Als 

"Kirkehøjskole på Als" er et pilotprojekt sat i 
søen her i efteråret. Foreløbig i et 
samarbejde mellem Notmark, Egen og 
Svenstrup sogne. Vi regner med at initiativet 
fra næste sæson vil omfatte flere sogne, så 
at højskolen fremover i højere grad vil svare 
til sit navn. 
 
Kirkehøjskolens ide er at formidle oplysning 
om kristendom. Det sker som i den 

klassiske højskole gennem undervisning og 
gennem samtale. For oplysning er ikke kun 
et spørgsmål om at få ny viden, men i lige 
så høj grad at få mulighed for i samtale med 
andre at gøre sig klart, hvad man allerede 
ved eller tror. 
 
Arrangementerne er åbne for alle 
interesserede og deltagelse er gratis. 
 

 Peter Ruge: Jesus - Guds søn eller 
bonde fra Galilæa 

Vi er vant til at se Jesus i det lys, som 
evangelisterne ser ham i - nemlig som 
Messias eller Guds søn, der er steget ned 
fra himlen. Men samtidig kan man stå 
med en fornemmelse af, at der var et 
andet historisk menneske bag ved dette 
billede. Bibelforskerne har ledt efter 
denne historiske Jesus igennem hele 
dette århundrede. I de seneste tiår er der 
tegnet et nyt billede af Jesus som snarere 
en folkelig filosof eller en politisk aktiv 
bonde - ganske anderledes og jordbundet 
end evangelisternes beskrivelse af ham. 
Foredraget vil fortælle om denne nyeste 
forskning og lægge op til samtale om 
hvilken betydning disse overvejelser kan 
have for en nutidig kristendom. 
 
Svenstrup Præstegård. Onsdag d. 23. 
februar kl. 19.00 
  

 Jens Lyster: Var evangelisterne 
øjenvidner?  

 



Februar 2000 Side 6 af 14 E SvenstruPPe’ 

Ifølge en oplysning fra biskop Papias af 
Hierapolis omkr. år 140 efter Kristus 
stammer det ældste evangelium fra 
apostlen Matthæus, der skrev sit 
evangelium på hebraisk, hvorefter andre 
oversatte det. Hvordan forholder denne 
oplysning sig til de overleverede 
evangelieskrifter ? Hvordan blev 
evangelierne til ? Hvad er et evangelium 
? 
 
Notmark Præstegård. Onsdag d. 22. 
marts kl. 19.00 
 

 Kitty Hovgaard Jensen: Læsning af 
Markusevangeliet 

En studiekreds over Markusevangeliet, 
som kunne være en anledning til at læse 
et evangeliet i dets fulde udstrækning. 
 
Egen Præstegård følg. onsdage d. 26. 
januar, 9. februar og 16. februar alle dage 
kl. 19.00 
 

 Caspar Koch genfortæller Markus 
Caspar Koch, der er professionel 
skuespiller, har i flere år genfortalt 
historien om Jesus i mange af landets 
kirker. 
 
Egen Kirke tirsdag d. 14. marts kl. 19.30. 
 

Der afholdes desuden møde om 
Kirkehøjskolens næste program og dens 
fremtidige form tirsdag d. 4. April kl. 19.00 i 
Notmark Præstegård 

Onsdagsaftener 

Vi har i flere år haft enten konfirmandstuen 
eller kirken åben hver onsdags aften for 
fordybelse i form af bøn eller meditation. Det 
har vi fortsat og alle, der har lyst til denne 
form for stilfærdigt samvær er velkomne til at 
være med. Vi starter kl. 19.30 og slutter kl. 
22. 

Familiegudstjeneste 

Der er familiegudstjeneste søndag d. 26. 
marts kl. 14.00. 3. klasse fra Hjortspring-
skolen har sammen med lærer Margrethe 
Krogslund Andersen været med til at 
forberede gudstjenesten. Efter 

gudstjenesten er der kaffe og sodavand i 
konfirmandstuen - og alle er velkomne. 

Hjertebønnens Praksis 

Et møde hvor vi arbejder med, hvordan man 
kan forbinde en kristen livsforståelse med 
en nutidig virkelighed. Et tema er f.eks. at 
forbinde tro med det daglige liv, så tro ikke 
blot bliver en abstrakt forestilling. Et andet 
tema er det overhovedet at bruge fordybet 
bøn som del af sin dagligdag. Endelig skal vi 
arbejde med det problem, at det for alle 
mennesker øjensynlig er vanskeligt at få 
kontrol med det dybe følelsesliv - og se 
denne problematik i lyset af hjertebønnens 
praksis. 
Mødet dækker dagene 3-5 marts (fra fredag 
aften til søndag eftermiddag. Forløbet ledes 
af Michael Stubberup og er åbent for alle 
interesserede. Pris 600 kr. Nærmere 
oplysning hos Peter Ruge. 

Nordborg 2000 

Nordborg 2000 har i marts måned "religion" 
som tema. I den anledning vil der være en 
række arrangementer i kommunens fem 
sogne. En samlet oversigt vil blive bragt i 
"Det sker" som udgives af Nordborg 
Bibliotek, ligesom man kan orientere sig på 
Nordborg Kommunens hjemmeside.  
 

 En særlig gudstjeneste: 
Hvert sogn har valgt en af månedens 
faste gudstjenester og vil gøre noget 
særligt ud af den. Vi har ved Svenstrup 
Kirke valgt den 12. marts og ved 
aftengudstjenesten kl. 19.00 er 
sognepræst Ole Skjerbæk Madsen præst. 
Skjerbæk Madsen har i en række år 
været præst ved Bethlehemskirken i 
København. Han har været primus motor 
i opbygningen af et stort 
menighedsfællesskab og søgt at forny 
gudstjeneste og menighedsliv.. Han har i 
de senere år søgt konstruktiv dialog med 
alternativ religiøse miljøer under 
overskriften "I Mesterens lys", hvori han 
søger at pege på Jesus som den 
"mester" kristendommen kender. Efter 
gudstjenesten holder Skjerbæk Madsen 
foredrag om tankerne bag projektet "I 
Mesterens lys" i Konfirmandstuen. 
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 Engle på rejse:  
Man har hentet en vandreudstilling til 
Kommunen, hvor billedkunstnere fra hele 
landet har bidraget til motivet "engle". 
Den vil være åben hver weekend i 
"Snedkerværkstedet" på hjørnet af 
Th.Brorsensvej og Storegade, hvor der 
også er fernisering lørd. d. 4. marts kl. 14-
17. Nogle af billederne herfra vil blive 
udstillet i Svenstrup Kirke. Yderligere har 
billedkunstnere fra Kommunen bidraget til 
samme motivkreds. Disse billeder vil 
være udstillet i forretninger og på 
offentlige steder rundt om i Kommunen i 
samme periode. 
 

 "En salme jeg altid synger med 
glæde" 

Torsdag d. 23. marts er der en fælles 
salmesangsaften, hvor nogle af 
kommunens kirkekor samt mange lokale 
musikere vil medvirke. Præster fra de fem 
sogne vil indlede på skift under 
overskrifterne: "En salme jeg altid synger 
med glæde". Det foregår i Svenstrup 
Kirke og begynder kl. 19.00 
 

 "Religion og tro på Nordals 2000" 
I anledning af årtusindskiftet vil man 
indhente bidrag fra borgere i kommunen. 
50-75 mennesker vil blive bedt om 
skriftligt og anonymt at fortælle, hvad de 
tror på. Bidragene er i første række tænkt 
som et historisk dokument og vil blive 
overladt lokalarkivet. i Nordborg. Men 
materialet vil desuden i bearbejdet form 
danne afsæt for en "workshop" på 
Alsingergården lørd. d. 11. marts k.. 13-
17. Mødet er åbent for alle interesserede 
og ideen er, at man i fællesskab søger at 
tage pejling på, hvor religion og tro er på 
vej hen, her på overgangen til det nye 
årtusinde. Tilmelding til Peter Ruge 
74456205. 

 

Kirkebil 
Kirkebilen bestilles hos GF-Taxi på telefon 
7445 9545 senest dagen før gudstjenesten. 
"Kirkebil" er til rådighed for enhver, der ikke 
selv kan skaffe sig transport til kirke 
 

Besøg af præsten 
Mennesker der vil have besøg, er velkomne 
til at henvende sig. Det gælder besøg i 
hjemmet såvel som på sygehus og på 
plejehjem. På samme måde kan man lave 
aftale om personlig samtale i Præstegården. 
 

Menighedsrådets medlemmer 
Agnes Nielsen (formand), Asta Broesby-
Olsen (næstformand), Tommy Maagaard 
(kirkeværge), Carl Chr. Schink, Jonna 
Olsen, Peter Sandholt, Bente Pedersen, 
Peter Ruge. 
 
Menighedsrådets møder er offentlige og 
finder sted i Mødelokalet ved Præstegården. 
Næste møder finder sted 7. februar, 16. 
februar og 9 marts I øvrigt kan et emne 
bringes op i Menighedsrådet ved 
henvendelse til et af medlemmerne. 
 

Graver 
Graver Kurt Jensen træffes i arbejdstiden på 
kirkegården og på telefon 74 45 63 02.  
 

Peter Ruge 
 

 
 

Døbte 
Mads Henrik Joppich,  Stevning 
Johanne Marie Hoffland,  Svenstrup 
Nicolai Pagh Christiansen,  Himmark 
 

Døde og Begravede 
Claus Bonde,  Svenstrup 
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 .............afholder ordinær 

 

GENERALFORSAMLING 
Tirsdag den 22. februar 2000, kl. 19:30 

på Svenstrup Forsamlingshus 
 
  ........med følgende dagsorden i henhold til vedtægterne: 
     1. Valg af dirigent 
     2. Sidste års protokol 
     3. Beretning 
     4. Regnskab 
     5. Indkomne forslag 
     6. Valg 
     7. Eventuelt 
 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i 
hænde senest 8 dage før Generalforsamlingen. 
 

Med venlig hilsen..................Bestyrelsen 

 
 

Svenstrup Ungdomsforening 
                                         
  
 

Svenstrup Ungdomsforening 

…..afholder 

Ordinær Generalforsamling 

Onsdag den  23. februar  2000, Kl. 19.30 

I Klubhuset.  ……Dagsorden ifølge vedtægterne. 

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indgives 

til formanden (Allan Andersen, Asgårdsvej 2, 6430 Nordborg) 

senest 3 dage  før. 

Vel mødt   -  Bestyrelsen. 
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Teatergruppen 
 
 
 
 
 
Teatergruppen er i gang igen i år, vi er nu sprunget ind i et nyt årtusinde og hvad ville være 
bedre end at opføre et af de gode gamle stykker, fra en tid hvor alt endnu ikke var så 
moderniseret. Vi har i år valgt at opføre:  

Charleys tante. 

 
I det nye år er der sket nogle forandringer som har gjort det sværere at spille teater, men vi har 
alligevel vovet pelsen. En af de forandringer der er sket, er at forsamlingshuset nu kører som et 
nøglehus men alligevel forsøger vi at få det til at 
fungere som altid. 
 
Vi vil i år igen opføre stykket to gange  

Lørdag d. 4 marts kl. 14.30 Generalprøven 

……..hvor prisen vil være 25,00 kr. for voksne og 
10,00 for børn. 

Lørdag d. 4 marts kl. 19.30 Premiere 

……..hvor prisen vil være 50,00 kr. for voksne 
 

Det vil være muligt at bestille maden i 
forvejen, menuen består af følgende: 

 tallerken m/ Gravede laks og senneps dressing.  

 Stegt kold oksefilet m/ salat. 

 Brie m/ kiks.  

 Brød og smør. 

 Prisen er  55 kr. pr. kuvert 
 
Da det var en stor succes sidste år vil vi igen i år, gå rundt og sælge 
billetter det vil også her være muligt at bestille mad til om aftenen. 

 
Ellers kan den bestilles ved : 

Arne Buch tlf. 74 45 6150 
Sidste frist er torsdag d. 24 februar. 

 
Der vil være muligt at købe øl vand vin og lettere spiritus.  
 

På snarlig gensyn …….Teater gruppen. 
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Svenstrup - Stevning Spareforening 
 

Julens Glæde - afholder GENERALFORSAMLING 
på Svenstrup Forsamlingshus 

Lørdag den 26. februar 2000, kl. 14:00 
 

Dagsorden: 
 1. Valg af dirigent   5. Valg 
 2. Valg af sekretær   6. Indkomne forslag 
 3. Formandens beretning  7. Eventuelt 
 4. Regnskab v/ kassereren 

 
VEL MØDT................Bestyrelsen 

 

Svenstrup Forsamlingshus 
 
Bestyrelsen for Svenstrup Forsamlingshus indkalder hermed til den årlige 
Generalforsamling, som er rykket frem til først på året efter de nye vedtægter, der 
blev vedtaget på den ekstraordinære Generalforsamling den 11. november 1999. 
 

Generalforsamlingen er fastsat til 
Mandag den 28. februar 2000, kl. 19:30 

på Svenstrup Forsamlingshus 
 

Dagsorden 
1. Valg af dirigent     4. Indkomne forslag 
2. Beretning ved Formand   5. Valg 
3. Regnskab ved Forretningsfører   6. Eventuelt 

 
Forslag til Generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før 
Generalforsamlingen. 
 

Med venlig hilsen Bestyrelsen 
 
Det går rimelig godt med ‘Vores Nøglehus’. 
Huset har været lejet ud ca. 12 gange, siden 
vi lavede det om til Nøglehus. Huset er 
foreløbig bestilt 17 gange i februar og marts, 
desværre har vi flere gange måttet sige nej 
til folk, som har ringet meget sent, og hvor 
lokalerne var lejet ud. 
 
I støtteforeningen har vi nu konstitueret os 
sådan her: 

Formand:  Lasse Andersen 
Kasserer:  Arne J. Paulsen 
Indendørs aktiviteter: Irene Berthelsen 
Udendørs aktiviteter: Susanne Schmidt 
Sekretær:  Lorens Brodersen 
 
Med hensyn til støttemedlemmer så går det 
også rimeligt, her i skrivende stund er der 
30, der har meldt sig, jeg håber selvfølgelig, 
at vi bliver så mange, at hver enkelt kun skal 
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yde hjælp en eller to gange årligt. Husk når 
man melder sig som støttemedlem, kan man 

stoppe dette fra dag til dag. 

 

Navn Telefon  Adresse  Arbejdsområde 

Andersen Jette 74 45 62 73  Kirketoften 4  Diverse 

Andersen Lasse 74 45 62 73  Kirketoften 4  Diverse 

Asmussen Bent 74 45 64 07  Kløvertoften 7  Diverse 

Bay  Hans Henrik 74 45 64 44  Nordborgvej 68  Reklame 

Berthelsen Elly 74 45 64 48  Nordborgvej 133  Køkken 

Berthelsen Irene 74 45 62 31  Apotekergade  Køkken/servere 

Brodersen Karin 74 45 61 76  Kløvertoften 11  Pynte 

Brodersen Lorens 74 45 61 76  Kløvertoften 11  Støtteforening 

Buch Arne 74 45 61 50  Kirketoften   Scene/diverse 

Buch Edith 74 45 61 50  Kirketoften   Pynte 

Christensen  Peter (post) 74 45 63 76  Vestertoften 35  Diverse 

Christiansen Carsten 74 45 60 27  Skærveagervej 15  Sprøjte for ukrudt 

Good Inge 74 45 63 04  Himmark  Diverse 

Hansen Svend 74 45 63 13  Ramsel 11  Udendørs 

Herborg Jens 74 45 61 46  Kløvertoften 12  Køkken/ Bar 

Jacobsen Hanne 74 45 64 83  Sandvej 2  Diverse 

Johansen Morten 74 45 62 31  Apotekergade 6   Diverse 

Lehmann Erik 74 45 63 15  Mølletoften 20  Sælge andele  

Nielsen Claus 74 45 61 22  Skoletoften 29  Internet  

Meier Børge 74 45 61 25  Nordborgvej 70  Have mod Børge 

Olsen Villy 74 45 62 92  Skoletoften  Diverse 

Paulsen Arne 74 45 63 72  Vestertoften 23  Diverse 

Petersen Robin 74 45 60 07  Kløvertoften 10  Internet  

Poulsen Gunnar 74 45 63 96  Ugebjergvej 22  Diverse 

Rasmussen Else 74 45 61 93  Ugebjergvej 24  Diverse 

Rasmussen Ole 74 45 61 93  Ugebjergvej 24  Diverse 

Schmidt Henrik 74 45 60 57  Nordborgvej 93  Diverse 

Schink Jytte 74 45 93 78  Nordborgvej 163  Diverse 

Schmidt Susanne 74 45 60 57  Nordborgvej  Diverse 

Volf Ejvind 74 45 63 10  Kalvehavevej 6  Diverse 

Volf Tove 74 45 63 10  Kalvehavevej 6  Diverse 

 
Indtil nu, har nogle af støttemedlemmerne 
været involveret i 3 projekter: 

1. Julepyntet huset 
2. Nedtagning af julepynt 
3. Amatørteaterets skuespillere har 

ryddet op, på scene og kælder 
 
Af fremtidige projekter er der på kort sigt 2 
ting som skal gøres: Ved Amatørteaterets 
opførelse af ’Charles tante’ den 4 marts skal 
der bruges hjælpere til servering og i baren. 
 
Ude foran Forsamlingshuset skal der fjernes 
buske og træer, samt plantes noget nyt. En 

mand med traktor og vogn, samt et par 
hjælpere vil være fint. Børge Meier vil 
hjælpe med nyplantning. 
 
Hvis støttemedlemmerne ikke er involveret i 
en bestemt ting, vil vi ringe og bede om 
hjælp, vi skriver også ned, hvem der har 
været involveret i et projekt, sådan at det 
ikke bliver de samme, der kaldes ind hele 
tiden. Vi prøver selvfølgelig at respektere 
det arbejdsområde, man har valgt. 
 

Lorens 
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Jørgen Riecks Arkæologiske Samling 
 
Der indkaldes til 

Generalforsamling i vennekredsen 

Sted: Egebjergvej 4, Svenstrup 

Tidspunkt: Onsdag den 15. marts 2000, kl. 18:00 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne. Indkomne forslag skal være formanden i hænde skriftligt 8 dage 
før Generalforsamlingen. Vedr. eventuelle arrangementer på Alsingergården bekendtgøres det i 
E SvenstruPPe’ 
 

Åbningstider……  på Jørgen Riecks Arkæologiske Samling Egebjergvej 4, Svenstrup. 

…….Vi åbner igen den 4. marts 2000, kl. 13:00 – 16:00. 
I påsken fra den 20. til 24. april 2000, er der åben fra kl. 13:00 til 17:00. Barbara Petersen, 
Ugebjergvej, Svenstrup udstiller sine malerier.  
 

Med venlig hilsen Bestyrelsen 
 

Svenstrup Vandværk 
 

Andelsselskabet Svenstrup Vandværk 

afholder Generalforsamling 

onsdag den 15. marts 2000, kl. 19:30 

på Svenstrup Forsamlingshus. 
 

Dagsorden iflg. Lovene 
På bestyrelsens vegne Erik Lehmann 

 

Pensionistforeningen 
 

Nedlæggelse eller stiftelse af en ny Pensionistforening ? 
Er efterlønsmodtagere og pensionister i Svenstrup interesseret i at 
Pensionistforeningen for Svenstrup og omegn igen skal oprettes, så bedes i give 
møde til… 
 

Generalforsamlingen - Mandag den 20. marts 2000, kl. 14:00 
På Svenstrup Forsamlingshus for at få valgt en ny bestyrelse. Hvis dette ikke 
lykkes, må Pensionistforeningen nedlægges. 
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Med venlig hilsen Elly Jensen, Nis Mathiesen & Asmus Bonde 
 

Nyt fra ulvene 
 
Vi fik lavet mange fine ting: bordskånere, 
julekort, halmkranse og m.m., som blev 
solgt ved julehalløjet i spejderhytten. Og så 
lavede vi julebilledlotteri og bagte 
nissesmåkager til vores juleafslutning. 
 
Nu er vi startet på et nyt år og vil lave og 
udsmykke bålkapper til at lune sig under ved 
bålet. 
Vi skal også tage et mærke: SUND ULV – 
med sjove aktiviteter. En god aftentur bliver 
det også  
til, inden det lyse forår kommer. 
 
Med ulvehilsen fra Hjortspring Ulve. 
 

E’Svenstruplaug 
 
Referat fra møde den 14. december 1999 
Referat godkendt ! 
Økonomi – 400 kr. på kontoen 
 
Siden sidst 
Agnes og Gert har deltaget i et møde på 
Rådhuset, hvor amtet orienterede om 
vejplaner på Als. Der foreligger et 
skitseprojekt til ca. 350 mill. Kr. på 
strækningen fra Sønderborg til Danfoss. 
 
Flisepudselavet 
Holm Sogneforening udarbejder vedtægter 
for komiteen, der består af en person fra 
hvert bylaug. Flisen forventes pudset under 

Nordals Musikfestival. Næste møde i 
komiteen er den 24. januar 2000 
 
Hjørnegrunden 
Agnes har sendt et anbefalet brev til 
grundens ejer, men har fået brevet retur 
med påskriften ”ikke afhentet”. Agnes vil nu 
bede Teknisk Forvaltning om at kontakte 
grundens ejer. 
 
Forsamlingshuset 
To af Laugets medlemmer var med til møde 
om huset. Gert orienterede os om mødets 
forløb og husets fremtid. 
 
Foreninger 
Vi vil indkalde til møde med byens 
foreninger torsdag den 16. marts 2000 til en 
snak om Svenstrup i fremtiden. Agnes og 
Elly sørger for dagsorden og indbydelse. 
 
Lokalhistorisk Gruppe 
De er nu kommet i gang i Laden. Lavet ser 
gerne, at gruppen bliver en forening, derved 
er der mulighed for at få del i pengemidler. 
Gruppen mangler f.eks. brandsikre skabe. 
 
Arkiv 
Gert har fundet frem til Laugets arkiv, der 
indeholder billeder og optegnelser fra 
Laugets start. 
 
Næste møde 
Tirsdag den 25. januar 2000 i Stolbroladen 
kl. 19:30 

 

Svenstrup Hjemmeside på Internettet. (Homepage) 
 
Der er nok ikke meget tvivl om, at Internet vil 
få meget stor betydning i din hverdag, ikke 
mindst når du skal søge oplysninger om alt 
mulig lige fra ”hvordan kommer du til Rom 
?”, ”kan du købe et hus i Svenstrup og 
hvordan ser det ud ?” til opskrifter om 
”hvordan brygger du Mjød ?” for blot at 
nævne eksempler. Derfor synes vi også, at 
det er vigtigt, at Svenstrup er synliggjort på 
vel nok den nære fremtids vigtigste medie til 
udveksling af informationer. 
 

Som nævnt i Kommentaren på side 2 er vi 
ved at oprette en Svenstrup Hjemmeside 
med en række informationer og links 
(……automatiske henvisninger til andre 
relevante hjemmesider). Det er tanken, at 
de foreninger og forretninger, der ønsker 
det, kan få stillet en side eller en ”link” til 
rådighed. Strukturen og sammenhænge har 
vi diskuteret, og vi arbejder for øjeblikket 
videre med idéerne. I næste udgave af E 
SvenstruPPe kommer vi med en mere 
uddybende forklaring ! Har du forslag eller 



Februar 2000 Side 14 af 14 E SvenstruPPe’ 

kommentarer til ”projektet”, så hører vi 
gerne fra dig. Ring, skriv eller mail hvad du 

har på hjerte ! 
Kaj Nielsen 

Aktivitetskalender 
....februar 2000 
 
 

Onsdag d. 2. feb. Kl. 19:30 Ekstraordinær Generalforsamling (Ringriderforening) 
   Svenstrup Forsamlingshus 
 
Søndag d.  6. feb. Kl. 10:00 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Fredag d. 11. feb. …..sidste skoledag før Hjortspringskolens vinterferie 
 
Søndag d. 13. feb. Kl. 10:00 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Søndag d. 20. feb. Kl. 19:30 Gudstjeneste (Kitty H. Jensen) Svenstrup Kirke 
 ……….sidste frist for indlæg til E SvenstruPPe’ marts udgave 
 
Tirsdag d. 22. feb. Kl. 19:30 Generalforsamling (E SvenstruPPe’) Forsamlingshuset 
 
Onsdag d. 23. feb. Kl. 19:30 Generalforsamling (Ungdomsforeningen) Klubhuset 
 
Lørdag d. 26. feb. Kl. 14:00 Generalforsamling (Spareforeningen) Forsamlingshuset 
 
Søndag d. 27. feb. Kl. 10:00 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 Kl. 20:00 Stillegudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Mandag d. 28. feb. Kl. 19:30 Generalforsamling (Forsamlingshuset) Forsamlingshuset 
 
Onsdag d. 1. marts  ……….udkommer E SvenstruPPe’ marts nummer 
 
Lørdag d. 4. marts Kl. 13 – 17  Jørgen Riecks Arkæologiske Samling starter sæsonen 
 Kl. 14:30 Amatørteater (generalprøve) Forsamlingshuset 
 Kl. 19:00 Amatørteater (Premiere) Forsamlingshuset 
 
Søndag d. 5. marts kl. 10:00 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 

(......uden ansvar) 
 
Svenstrup Hjemmeside på Internettet 

Har du forslag eller kommentarer, så kontakt venligst en fra arbejdsgruppen. 

 Robin Petersen, Kløvertoften 10, tlf. 74 45 60 07 

 Claus Nielsen, Skoletoften 29, tlf. 74 45 61 22 

 Lorens Brodersen, Kløvertoften 11, tlf. 74 45 61 76 

 Lasse Andersen,  Kirketoften 4,  tlf. 74 45 62 73 

 Kaj Nielsen,  Kløvertoften 19, tlf. 74 45 63 67 
 

 


