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KommentarKommentar  
 

www.svenstrup-als.dk 
 
Så enkelt er det nu at få fat i, hvad vi vil kalde, ”1. generati-
on” af Svenstrups Hjemmeside på Internettet. Det er et op-
læg, som vi vil udvikle løbende over den kommende tid. Vi er 
allerede nu opmærksomme på, at der er flere ting, der skal 
rettes omkring afviklingen af siderne. Men prøv det og lad os 
også  få  dine kommentarer og forslag til forbedringer. 
 
Vi har nu flere gange i E SvenstruPPe’ bekendtgjort, at 
hjemmesiden var meget tæt på at være klar til at gå i luft- 
en, og at vi i det ”kommende nummer af E SvenstruPPe’”
ville skrive mere om projektet, men som det sikkert er blevet
klart, har det været noget af en svær ”fødsel”, nok primært
fordi vi alle i gruppen er mere eller mindre nybegyndere og
amatører i disciplinen at etablere Hjemmesider på Internettet ! 
 
Vi har diskuteret mange forskellige koncepter, som det jo nu 
kaldes på nydansk, når det drejer sig om at blive enige om 
hele systemet, - de indbyrdes relationer mellem siderne, - 
sikkerhedsaspekter, - procedurer for opdatering, - hvilken 
Internetudbyder skulle vælges og – mange andre spørgsmål. 
 
Internetudbyderen, som stiller ”server” til rådighed (….den 
PC, der sender vor Hjemmeside ud på Internettet, når en 
person et eller andet sted i verden skriver www.svenstrup-
als.dk ), har vi også haft en del kommunikationsproblemer 
med, men nok mest fordi vi ikke helt var inde i den lidt krypti-
ske terminologi, der anvendes i den del af  IT branchen. Og 
det på trods af at flere af os arbejder med IT systemer som 
en del af vor daglige arbejde. 
 
Men nu er vi på ! ………..Og nu be’r vi dig - være os be-
hjælpelig med at gøre Svenstrups hjemmeside og underlig-
gende links til et godt og indbydende værktøj for byens be-
boere og for alle, der søger oplysninger om os. Hvis siderne 
på længere sigt kunne medvirke til trække nye indbyggere
til byen, var det vel heller ikke så dårligt ? 
 
Det er E SvenstruPPe’s bestyrelse, der velvilligt har medvir-
ket til at dette har kunnet realiseres, ved at betale omkost-
ningerne ved oprettelse af ”domænenavn” og ”WEB hotel” 
hos Internetudbyderen, ligesom det også er E SvenstruPPe’, 
der afholder de årlige afgifter hos Internetudbyderen. 
 

På gruppens vegne 
Kaj Nielsen 
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Svenstrup VanSvenstrup Vanddværkværk  
 

Vigtig meddelelse – Ledningsskylning ! 
 
Onsdag en 7. juni 2000 fra kl. 21:00 og 3 – 
4 timer frem bliver der foretaget lednings-
skylning. 
 
Vandværket opfordrer sine brugere at lukke 
kuglehanen, der er placeret lige før vanduret 
og først åbne hanen igen efter ca. 4 timer. 
 

Der kan godt forekomme brunligt vand de 
næste par dage. 
 
Man kan selv gøre noget ved at åbne den 
første hane efter vanduret og lade det løbe 
indtil vandet igen er klart. 
 
På bestyrelsen vegne 
Erik Lehmann 

 
 

 
Svenstrup Vandværks Årsregnskab for 1999 
 
 
Indtægter Kr.  Udgifter Kr. 
Vandafgift 
Faste afgifter 
Grønne afgifter 
Renteindtægter 
Andre indtægter 
Moms 
Tilslutningsgebyrer (7 gr.) 

148.095,68 
126.000,00 
296.191,34 

692,21 
1.833,61 

172.625,84 
84.000,00 

 Renteudgifter 
Reparation & Vedligehold 
Grønne afgifter 
Elforbrug 
Lønudgifter 
Investeringer 
Moms 
Andre udgifter 

1.795,89 
107.067,34 
303.105,00 

63.386,15 
49.195,00 

162.758,70 
140.815,45 

66.894,33 
Indtægter i alt 
Primo 1999 
Ultimo 1999 

829.438,68 
94.196,30 

  895.017,86 
 

28.617,12 
Balance  923.634,30   923.634,98 
     
31. december 1999   31. December 1998  
Indestående Sydbank 
Indestående Kreditbank 
Indestående BG Bank 
Aktier Sydbank 
Moms til gode 
Til gode for vand 
Skyldig grønne afgifter 
Speciel konto Kreditbank 

1.321,11 
650,90 

26.645,11 
7.625,00 
6.880.00 

324.724.42 
- 147.064,00 

90.000,00 

 Indestående Sydbank 
Indestående Kreditbank 
Indestående BG Bank 
Aktier Sydbank 
Moms til gode 
Til gode for vand 
Skyldig grønne afgifter 
 

25.231,90 
13.269,77 
55.694,63 

6.825,00 
9.054,00 

337.231,05 
- 140.905,00 

 310.782,54   306.401,35 
 
 
Regnskabet er revideret og fundet i overensstemmelse med bilagene og fundet i overensstem-
melse med kontoudskrifter.                                       Revisorer:  Per Kjeldsteen & Børge Meier 
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Svenstrup VandværkSvenstrup Vandværk  
 
Da der havde indsneget sig en enkelt fejl, bringer vi her rettelse til prisoplysninger, som blev 
bragt i maj udgaven af E SvenstruPPe’ 
 
Takster for Svenstrup vandværk: 

Vandafgift pr. m3   2,50 kr. + moms 
Byggevand    2,50 kr. + moms 
Fast årlig afgift                     400 kr. + moms 
Rykke & lukkegebyr    100 kr. 
Gebyr for genåbning          1000 kr. 
Tilslutningsafgift         15.000 kr. inkl. moms, 

- dertil kommer udgifter til målerbrønd, vandur, stophane m.m.  
 
 
 

Svenstrup ForsamlingshusSvenstrup Forsamlingshus  
 

Kom og få din Søndags 
eftermiddags kaffe 

på festpladsen den 4 juni. 
 

Svenstrup Forsamlingshus og 
Støtteforeningen 
er på pladsen med 

is og slik bod - Øl og vand – 
kaffe lagkage/wienerbrød 
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Svenstrup Ringridning 
Søndag den 4. juni 2000 

 
Rytteroptoget star-
ter i Himmark kl. 
12:00. Optoget føl-
ger den sædvanlige 
rute. 
 
Rytterkongen udrå-
bes ca. kl. 18:30 
 
Optog til Himmark 
ca. kl. 19:00 
 
 

Svenstrup Ringri-
derforening har 
pølsevogn. 
 
SUF har Tombola & Skydetelt 
 
Svenstrup Forsamlingshus har Kaffe, te, m.m.. 
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Nyt fra KirkenNyt fra Kirken  
 

Meddelelse fra Menighedsrådet  
 
Efter længere tids uoverensstemmelser i 
Menighedsrådet har Agnes Nielsen anmo-
det om tilladelse til at fratræde posten som 
formand. På mødet den 10. maj besluttede 
Rådet at imødekomme dette ønske. 
 
Rådet har herefter konstitueret sig således: 
Formand: Asta Broesby-Olsen. 
Næstformand: Bente Pedersen. 
 
Udtalelse fra den afgåede formand: 
Agnes Nielsen har ønsket selv at begrunde 
sin fratræden. Udtalelsen har ikke været fo-
relagt det samlede menighedsråd. 
 
 
Menigt medlem af menighedsrådet. 
Jeg vil gerne her prøve på at formulerer mi-
ne tanker og begrunde, hvorfor jeg ikke på 
nuværende tidspunkt magter at være for-
mand for Svenstrup Menighedsråd. 
 
Jeg har brug for glæde ved et stykke arbej-
de, og da jeg enstemmigt blev genvalgt som 
formand i november 1999, havde jeg også 
en tro på, at jeg havde fuld opbakning, 
 
Når dette ikke er tilfældet, og arbejdet bliver 
besværligt for alle, har jeg ønsket at trække 
mig fra posten som formand for Svenstrup 
Menighedsråd og lade andre komme til. 
 
Igen en dag skabt af tusinde dråber 
Igen en dag hvor alt nyt kan ske 
Igen en dag hvor så mange håber 
Igen en dag hvor jeg selv kan se 
Igen en dag hvor så mange mister 

Igen en dag med dens muligheder 
Igen en dag hvor så meget frister 
Igen en dag med håb om fred. 
(Carl Scharnberg ) 
 
Jeg forbliver i rådet og vil fortsat være kon-
taktperson (bindeledet mellem personale og 
menighedsråd). 
 
Jeg ønsker Asta Og Bente tillykke med 
jobbene 

Agnes 
 
 
Uoverensstemmelserne i Rådet har medført, 
at et flertal med tiden har udtrykt stigende 
uenighed i den linie, Agnes Nielsen lagde i 
sit arbejde som formand og især som kon-
taktperson. Glæden ved arbejdet i menig-
hedsrådet har alle længe savnet. 
 
Valget som kontaktperson gælder for hele 
menighedsrådsperioden. 
 
Det er vort håb, at de trufne dispositioner vil 
bidrage til øget arbejdsglæde og bedre fod-
slag i resten af Svenstrup Menighedsråds 
arbejdsperiode. 

d. 14. maj 2000 
Signeret Bente Pedersen 

og Asta Broesby-Olsen 
 
 
Udflugtsgudstjeneste 
Årets udflugtsgudstjeneste finder sted man-
dag d. 12 juni - 2. pinsedag kl. 10.30 i 
Præstegårdens have.  
 
Gudstjenesten vil bestå af læsning, sang og 
musik. Et lille orkester af musikstuderende 
på guitar og fløjte medvirker, og kirkens kor, 
vil som sædvanlig være med.  
 
Efter gudstjenesten bliver der stillet an til 
fælles frokost med egen madkurv for dem, 
der har lyst at være med..  
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Sommerkoncert 
Kirken holder i år sommerkoncert tirsdag d. 
15. august USA. Hun hedder Jennifer 
Rose og stammer fra Staten Kentucky. Hun 
er folkesanger - synger og akkompagnerer 
sig selv på bl.a. guitar - og har de seneste år 
haft en årlig sommerturné i Danmark. Hen-
des koncert består af traditionel amerikansk 
folkesang, åndelige sange som f.eks. Ama-
cing Grace samt en et udvalg af danske 
sange, som hun har tilegnet sig på turnéer-
ne i Danmark. Koncerten starter kl. 19.30 
 
Sommerudflugt 
I række af årstidsmøder arrangerer vi fre-
dag d. 11. august en sommerudflugt til 
Flensborg Fjord. 
 
Vi skal først besøge Maria-døtrenes klo-
sterfællesskab i Kollund, hvor vi vil høre 
om klosterets historie og baggrund og få 
mulighed for at tale med nonnerne om deres 
dagligliv og om hvordan det er at leve i klo-
ster. Herefter sætter vi med båd over til Sto-
re Okseø, hvor der er kaffe og mulighed for 
en rask travetur øen rundt. 
 
Pris for turen vil være 60 kr., som dækker 
bådfart og kaffe med brød.  
 
Opsamling i Svenstrup kl. 12.30: busstop-
pestederne ved Kløvertoften og Skolen. I 
Stevning kl. 12.40: busstoppestedet. Hjem-
komst ca. kl. 18.  
 
I tilfælde af dårligt vejr kan turen til Okse-
øerne falde ud, og vi finder et andet traktør-
sted. 
Tilmelding til Nis Mathiesen 7445 8432, 
Hans Peter Johansen 7445 6158, Jørgen 
Nicolajsen 7445 6323 senest 9. august.. 
 
 
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 ønsker besøg, er velkomne 
til at henvende sig. Det gælder besøg i 

hjemmet såvel som på sygehus og på pleje-
hjem. På samme måde kan man lave aftale 
om personlig samtale i Præstegården. 
 
MENIGHEDSRÅDETS MEDLEMMER  
Asta Broesby-Olsen (formand), Bente Pe-
dersen (næstformand) Tommy Maagaard 
(kirkeværge), Carl Chr. Schink, Jonna Ol-
sen, Peter Sandholt, Agnes Nielsen, Peter 
Ruge 
Menighedsrådets møder er offentlige og fin-
der sted i Mødelokalet ved Præstegården. 
Næste møder finder sted 13. juni og 8. au-
gust kl. 19.00. 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 
Rene Asmussen Knudsen, Nordborg 

 
 
 
Kunst i Kirken. 
I Svenstrup kirke har vi for tiden tre billeder 
hængende af kunstneren Martin Qvist fra 
Egernsund. 
 
Martin Qvist er en utrolig dygtig kunstner, 
der har haft sine billeder med på udstillinger 
mange steder i ind- og  udland. 
 
Han har ligeledes lavet udsmykninger til fle-
re kirke bl.a. Adsbøl kirke ved Gråsten . 
 
Vi er utrolig glade for at have hans billeder 
hængende og vil her gøre opmærksom på, 
at der er mulighed for at se disse.  
 
Kirken er åben alle hverdage fra kl. 7 til 16. 
Udstillingen kan ses i kirken frem til d. 1 juli 
2000 
  

Agnes Nielsen 
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HjortspringskolenHjortspringskolen  
 
 
 
 
 
 
Vi har været på basisskolen 
i Svenstrup de sidste par 
onsdage, på grund af at In-
ger Risgård meldte os til en 
Internet konkurrence, hvor 
man skal løse svære opga-
ver med hjælp af at søge rundt på nettet. 
Man skulle også finde nogle brikker, som 
der er blevet lagt ud på nettet. Vi skulle også 
finde nogle ord, der er blevet gentaget flere 
gange på en side. Vi startede i alt 300 skoler 
og nu er det kun 60 tilbage og vi er stadig 
med. Nu har vi i alt gennemført fire missio-
ner, den femte gik der koks i, fordi at vi kun-
ne ikke indtaste vores id-nummer. Så måtte 
de lave det om, for fejlen var ikke vores. Om 

fredagen kl. 10.00 startede vi 
på nye spørgsmål, som alle 
var i orden. Men vi besvarede 
kun 17 rigtige af de 22 
spørgsmål. Det var det kun de 
første 8, der kommer videre. Vi 

var skuffede over, at vi ikke kom med til Kø-
benhavn (i finalen). Vi vil meget gerne være 
med næste år.  
 
Du kan også gå ind på siden www.emu.dk 
og læse andre ting og nyheder, du kan læse 
om politik, love, viden, og meget meget me-
re. Og finde to fantastiske søgemaskiner: 
Kloge Kasper og Kvikke Lone. (Prøv det).  
 

 
Ferieplan 2000/2001 
Første skoledag efter sommerferien er mandag d. 7. august 2000 
Ferie: Første feriedag: Sidste feriedag: 
Efterårsferie Lørdag d. 14. oktober 2000 Søndag d. 22. oktober 2000 

Juleferie Fredag d. 22. december 2000  Onsdag d. 3. januar 2001 

Vinterferie Lørdag d. 10. februar 2001 Søndag d. 18. februar 2001 

Påskeferie Lørdag d. 7. april 2001 Mandag d. 16. april 2001 

Store Bededag Fredag d. 11. maj 2001   

Kristi Himmelfartsferie Torsdag d. 24. maj 2001  Søndag d. 27. maj 2001 

Pinseferie Lørdag d. 2. juni 2001 Tirsdag d. 5. juni 2001 

Første dag i sommerferien er lørdag d. 23. juni 2001 
 
Ny lærer 
Hjortspringskolen har ansat Thomas Holm-
Petersen som lærer efter sommerferien. 
Thomas er nyuddannet, 26 år og kommer 
fra København, men har rødder i det søn-
derjyske. 
 
Blå mandag på en ny måde 
Vores to 7. klasser er netop blevet konfirme-
ret og har i den forbindelse afholdt ”Blå 
mandag”. 

 
Det vil jeg godt berette lidt om og give ideen 
videre til de næste generationer af konfir-
mander og deres forældre. 
 
Det er sådan, at forældrene, allerede da 
børnene gik i 6. klasse, besluttede, at fester 
og sammenkomster i skoleregi skulle være 
alkoholfrie. F.eks., hvis man holdt en klasse-
fest hjemme hos en af eleverne, så skulle 
man som forældre være helt sikre på,at så 

• Uge 13: 1. mission gennemført 
• Uge 14: 2. mission gennemført 
• Uge 15: 3. mission gennemført  
• Uge 16: På skeferie endelig lidt 
fri 
• Uge 17: 4. mission  
• Uge 18: Finale i København 

 

www.emu.dk
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var det en fest uden alkohol. For mange vil 
ovenstående måske være en selvfølge,men 
sådan er virkeligheden desværre ikke. De 
unge eller børnene begynder tidligere og tid-
ligere at stifte bekendtskab med alkohol, og 
det sker tit udenfor hjemmets rammer. For 
at hjælpe og støtte hinanden som forældre-
gruppe besluttede vi altså, at så længe bør-
nene gik på Hjortspringskolen, var der nul 
alkohol i skoleregi. Det er gået helt problem-
frit. 
 
På det første forældremøde i 7. klasse blev 
beslutningen igen drøftet, idet der var nogle 
forældre, der var bange for, at de ikke kunne 
fjernstyre deres børn så meget, at de kunne 
garantere for, at der ikke blev nydt alkohol 
på Blå mandag. I stedet for at se ned på 
hinanden og sige, at det var da for dårligt, 
besluttede forældrene, at der skulle gøres 
en indsats for, at også Blå mandag blev al-
koholfri. Dette var også set i lyset af episo-
der fra andre Blå mandage, som mildest talt 
faldt mindre heldigt ud, netop fordi der ingen 
styring var.  

 
Der blev derfor nedsat et ud-
valg af forældre og elever, 
som skulle arrangere en al-
koholfri Blå mandag. Da bør-
nene hørte det, var der først 
lidt mukken i krogene, men 
da de fandt ud af, at sådan 
skulle det altså være, og at 
det selvfølgelig var frivilligt, 
om man ville deltage sam-
men med de andre, gik de 
med på ideen.  
 

Programmet så sådan ud: 
Kl. 10.00. Morgenkaffe hos et forældrepar. 
Kl. 11.00. Afgang til Flensborg med bus. 
Kl. 17.00. Afgang fra Flensborg og hjem-
komst kl. 18.00. 
Kl. 19.00. Fest i spejderhytten. 
 
Alle forældre indbetalte på forhånd 300 kr., 
som skulle dække alle udgifter i forbindelse 
med dagen. Det viste sig i sidste ende, at 

det var for meget, og resten af pengene blev 
brugt på elevernes Bornholmertur. 
 
Ved festen i spejderhytten var der forældre-
service på.. Da eleverne ankom, var bordene 
fint pyntede, og en af fædrene havde lavet 
en lækker 3-retters menu. Og forældrene 
var denne aften ”ansat” som tjenesteperso-
nale. Vi ordnede og ordnede og vaskede op 
og snakkede med ungerne og med hinan-
den og havde det rigtig sjovt. Og så var der 
alle de sodavand, som man kunne drikke. Vi 
var 4 forældre til stede under hele festen, 
som varede lige til den lyse morgen. Om det 
kan lade sig gøre. Ja, det skal jeg love for, 
at det kan. Alle morede sig fortræffeligt, og 
der blev stort set ikke sovet. Der var ingen 
alkohol, og man kunne mærke, at det for en 
del af specielt drengene var dejligt, at de var 
fri for det pres at skulle leve op til at kunne 
drikke en vis mængde alkohol.  
 
Jeg tror alle forældre er enige om, at det var 
dejligt ikke at blive præsenteret for det sæd-
vanlige spørgsmål: ”Hvor mange øl må jeg 
få med til blå mandag?” Det spørgsmål var 
nemlig slet ikke nødvendigt at stille. 
 
For mig som forældre og som skoleleder er 
det utroligt dejligt at vide, at det hjælper alt-
så, hvis man kan blive enige i forældregrup-
pen og støtte hinanden. Og specielt det med 
at støtte hinanden er meget vigtigt, for vi er 
ikke alle ens, og vi er ikke alle lige stærke i 
opdragelsesfasen. Lige så vigtigt er det at 
inddrage børnene i forberedelsesfasen, men 
de ydre rammer skal afstikkes af forældre-
ne. 
 
Jeg kunne fortælle meget mere, og jeg står 
gerne til rådighed for yderligere oplysninger, 
og det er jeg sikker på, at de andre forældre 
i 7. klasse også gør. 
 
Specielt er ideen hermed givet videre til 
forældre og elever i nuværende 6. klasse, 
som skal holde Blå mandag næste år. 
 

Ejvind Bojsen 
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Hjortspring BørnHjortspring Børneehushus  
 
Børn 
De 5 nye børnehavebørn og 8 kommende 
skolebørn, som startede 1 april, er alle faldet 
godt til. Vi får yderligere 15 nye børn 1 au-
gust. 
 
1. august siger vi også farvel til de sidste af 
vores 2. klasses børn. 
 
1. august vil der være ca. 58 børnehave-
børn. 
 
Skolebørnene 
De kommende skolebørn og børnehave-
klassen har de sidste mange tirsdage haft et 
fælles projekt. Nogle spiller boldspil og an-
dre laver pilehegn. De kommende skolebørn 
lærer på en god måde deres kommende læ-
rere at kende. Den kommende skolebørns-
gruppe består af 12 børn herfra og 8 børn, 
som er startet her 1. april og har gået i an-
dre institutioner indtil nu. 
 
Huset 
Vores ombygning er nu på plads. Det sidste, 
der er blevet lavet, er belysning i gardero-
ben. I begyndelsen af sommerferien laves 
gulvet i skolebørnenes garderobe. Det er et 
fælles projekt med skolen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sandvig 
Børnehavebørnene er fortsat i Sandvig en 
dag om ugen, hvilket vi fortsætter med efter 
sommerferien. I sommerferien har feriebør-
nehuset fået lov at låne huset nogle dage 
om ugen. 

 
Koloni 
Børnehavebørnene er på koloni i disse dage 
fra16. – 18. maj. De er ved Fyret i Au-
gustenhof. 
 
22. – 23. juni tager de kommende skolebørn 
af sted til Frøslev lejren. Vi håber, at børne-
ne på denne tur bliver endnu bedre rystet 
sammen, så de bliver en god børnehave-
klasse til august. 
 
29. – 30. juni tager skolebørnene til Orø. Vo-
res studerende Gitte har et sommerhus  
 
Personale 
Vi har fået en ny pædagog, Lone, som er 
ansat i stedet for Søren. Lone er i skole-
børnsgruppen. Desværre skal vi til august 
sige farvel til vores studerende Gitte, som 
skal tilbage til seminariet. Gitte har lavet 
mange gode projekter med skolebørnene. 
 

Venlig hilsen 
Søsser Buch Outzen 
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BÅLET TÆNDES KLOKKEN 
ca. 20.30ca. 20.30  

BÅLTALEN AFBÅLTALEN AF  
PerPernille Thorupnille Thorup  

Sankt  Hans aftenSankt  Hans aften  

23. Juni 23. Juni -- 2000 2000  
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Svenstrup ForsamlingshusSvenstrup Forsamlingshus  
 
Hvem er med i Forsamlingshusets drift:  Oversigt den 1 juni år 2000 
    Støttemedlemmer Tlf.  Adr. Arbejde 

    "Skuespillerne"   kælder/Scene 

    Andersen Jette 74456273 Kirketoften 4 Diverse 

Bestyrelse     Andersen Lasse 74456273 Kirketoften 4 Diverse 

Carl Chr Schink (Formand)    Asmussen Bent 74456407 Kløvertoften 7 Diverse 

Jytte Schink                   74459378    Bay  Hans Henrik 74456444 Nordborgvej Reklame 

Hanne Jacobsen           74456483    Berthelsen Elly 74456448 Nordborgvej 133 Køkken 

Gert Wonsyld                74456300            Bonde Hans Peter  Karlsminde Slå græs 

Hans Peter Bonde         74456161    Brodersen Karin 74456176 Kløvertoften 11 Diverse 

Marianne Møller             74456301    Brodersen Lorens 74456176 Kløvertoften 11 Diverse 

    Broghammer Ingelise 74456318 Pedersbjergvej 7 Diverse 

    Buch Arne 74456150 Kirketoften  Scene/diverse 

    Buch Arne 74456150 Kirketoften Sælge andele  

Støtteforening    Buch Edith 74456150 Kirketoften  Pynte 

Lasse Andersen (Formand) 74456273    Christensen  Peter (post) 74456376 Vestertoften Diverse 

Susanne Schmidt             74456057    Christiansen Carsten 74456027  Sprøjte for ukr. 

Irene Johansen                74456231    Christiansen Hans.C 74456328 Torup Sælge andele  

Arne Paulsen                   74456372    Erna Pedersen   Bage 

Lorens Brodersen           74456176    Good Inge 74456304 Himmark Diverse 

Helmuth Buss Revisor     74456284    Hansen Holger 74456185 Himmark Diverse 

    Hansen Svend 74456313 Ramsel 11 Udendørs 

    Herborg Jens 74456146 Kløvertoften 12 Køkken/ Bar 

    Holm Tommy  Mellemtoften 2 Diverse 

Arangementer foretaget i år 2000 Måned   Jacobsen Hanne 74456483 Sandvej 2 Diverse 

1: Julepyntning/ demontering Dec   Jesper Johnsen 74456468  Diverse 

2:Oprydning rundt om huset Marts   Johansen Irene 74456231 Apotekergade Køkken/serve 

3:Ophæng af diverse værktøjer Marts   Johansen Morten 74456231 Apotekergade 6  Diverse 

4:Fest for efterlønsklub Marts   Knudsen Kurt  Himmark Diverse 

5:Fest for efterlønsklub Marts   Lehmann Erik  Mølletoften Sælge andele  

6:Fest for efterlønsklub April   Madsen Kaj  Guderup Sælge andele  

7:Scene og kælder Marts   Meier Børge 74456125 Nordborgvej 70 Have mod Børge 

8:Oprydning i have, fjernet diverse ting April   Nielsen Claus  Skoletoften Home Page 

9: Foto, reklame Løbende   Olsen Villy 74456292 Skoletoften Diverse 

10: Græsslåning Løbende   Paulsen Arne 74456372 Vestertoften 23 Diverse 

11: Rengøre "østhave" Løbende   Pedersen  Laurids   Diverse 

12: Opsætning Internet Løbende   Petersen Robin  Kløvertoften Home Page 

13:Sprøjte for ukrudt Løbende   Poulsen Gunnar 74456396 Ugebjergvej 22 Diverse 

14: Holde areal rundt om Huset På skift   Rasmussen Bent  Kløvertoften Diverse 

15: Renset og bonet gulv i Sal April   Rasmussen Else 74456193 Ugebjergvej 24 Diverse 

16: Klargøre huset til maling Maj   Rasmussen Ole 74456193 Ugebjergvej 24 Diverse 

17: Ringriderfest (næste projekt) Juni   Schink Jytte 74459378 Nordborgvej Diverse 

18: Male huset Maj   Schmdt Henrik 74456057 Nordborgvej 93 Diverse 

19: Div.rep. Vindue,Tagnedløb, Pergola Snarest   Schmidt Susanne 74456057 Nordborgvej Diverse 

    Thy Anker   Nordborgvej Diverse 

    Thy Dorthe  Nordborgvej Diverse 

    Volf Ejvind 74456310 Kalvehavevej 6 Diverse 

    Volf Tove 74456310 Kalvehavevej 6 Diverse 

    Wolff Tove   Vestertoften  Køkken 

    Ørebro Conny  Mellemtoften 2 Diverse 
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Svenstrup ForsamlingshusSvenstrup Forsamlingshus 

 
I det ca. halve år, som nu er gået, siden vi 
oprettede Støtteforening og Støttemed-
lemmer, har støttemedlemmerne deltaget i 
18 forskellige projekter (se tabel). Mange 
støttemedlemmer har deltaget i flere projek-
ter, dette selvom vi fra starten sagde, at der 
kun ville blive ca. 1 – 2 gange årligt, der blev 
brug for hjælp. Alle som vi har bedt om 
hjælp har sagt ja, med mindre de skulle no-
get andet denne dag. Tak for denne ind-
sats! 
 
Projektet med at alle støttemedlemmer, der 
har meldt sig til ”Diverse”, gør rent rundt om 
huset på skift, virker utrolig godt. Det er lang 
tid siden, der har været så pænt rundt om 
huset, men nu er det jo selvfølgelig også vo-
res eget ! 
 

Uden at ville fremhæve nogle projekter, sy-
nes vi, det var flot, at der kunne samles 16 
mand til at spartle og male, samt 2 til at ser-
vere mad i de to dage dette projekt varede. 
Vi vil gerne sige tak for lån, for alt det mate-
riel, vi fik stillet til rådighed. 
 
Det næste projekt bliver 5 juni, hvor ringri-
derforeningen har bedt støtteforeningen om 
at servere kaffe og is for rytterne, og hvem 
der ellers kan trænge til dette. 
 
Er der nogen som har glemt at melde sig 
som støttemedlem ? Så kan dette stadig gø-
res til en af støtteforeningens medlemmer, 
husk jo flere vi er til at hjælpe med at passe 
vores hus, desto færre opgaver er der til 
hver. Husk, at man kan sige op som støtte-
medlem fra dag til dag.  

Hanne & Lorens 
 

 
 

Her er støttemedlemmer i gang med at male huset (13 maj 2000)   
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DagplejerneDagplejerne  
Dagplejernes dag den 10. maj 2000 
 
Igen i år deltog gruppe 11 fra Svenstrup med at fest-
liggøre dagplejernes dag ! 
 
Gruppen mødtes oppe hos Inga, hvorefter vi starte-
de vores optog ned til Lissies Butik, hvor børnene fik 
en pose med forskelligt mundgodt. 
 
Derefter gik turen tilbage til Inga, hvor vi hyggede os 
med kaffe & rundstykker, og vand til børnene. Det 
var en rigtig hyggelig formiddag. Vejret var dejlig, og 
alle morede sig. 

 
Vi vil gerne sige tak til 
ü Lissies Butik for godteposer & Kaffe 
ü Heines Blik for is (store som små) 
ü SuperBrugsen Guderup for slik og frugter. 

 
Jeres støtte er med til at gøre dagen lidt festligere. Mange 
TAK ! 
 
Hilsen gruppe 11 i Svenstrup. 
Jytte, Dorith, Hanne, Bente, Zita, Inga 
 
 

E’SvenstruplaugE’Svenstruplaug  
 
Tak til Rengøringsholdet 
 
E’Svenstruplaug vil gerne sige Hjortspringskolen tak for je-
res indsats i forbindelse med rengøringen af vores Hoved-
gade igennem Svenstrup By . 
 
Vi har glædet os over, at så mange af jer ville hjælpe, derfor 
STOR TAK til elever og ikke mindst til Birgitte Bay for godt 
samarbejde. 
 
Børge Mejer skal også have tak, for den måde han på-
skønnede arbejdet. Der var en utrolig dejlig oplevelse. 
 
Frede, Viggo, Jørgen og Børn tak for jeres indsats for en 
ren BY. 

E’Svenstruplaug 
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……..Mon det der nymodens Internet pjat 
overhovedet er noget for mig ?  
…….Billeder og en helt masse bogstaver, men  
hvorfor ”lugter” det ikke af noget ? 

 
 
 
 
 
 

Har du også spørgsmål vedrørende Svenstrups Hjemmeside ? 
 
Så kontakt 

Kaj Nielsen  Tlf. 74 45 63 67 
Lasse Andersen Tlf. 74 45 62 73 
 
…..eller en af de øvrige fra gruppen 
Claus Nielsen 
Robin Petersen 
Hans Henrik Bay 
Lorens Brodersen  
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Aktivitetskalender 
....juni 2000 
 
 
Torsdag d. 1. juni kl. 10:00 Gudstjeneste (Kr. Himmelfartsdag) Svenstrup Kirke 
 
Søndag d. 4. juni  kl.   9:00 Gudstjeneste (Ole W. Sørensen)                Svenstrup Kirke 
 kl. 12:00 Ringrideroptog starter Himmark 
 kl. 18:30 Ringriderkonge udr å bes                                   Festpladsen 
 kl. 19:00 Ringrideroptog starter Festpladsen 
 
Onsdag d.  7. juni kl. 21:00 HUSK at lukke for vandet - ledningsnet gennemskylles   
 
Søndag d. 11. juni kl. 10:00 Gudstjeneste (Pinsedag) Svenstrup Kirke 
 
Mandag d. 12. juni kl. 10:30 Udflugtsgudstjeneste                                       Præstegården 
 
Tirsdag d. 13. juni kl. 19:00 Møde i Menighedsr å det                               Præstegården 
 
Torsdag d. 15. juni kl. 18:00 Sidste skoledags arrangement Hjortspringskolen 
 
Fredag d. 16. juni ………..Sidste skoledag før ferien – Skolen starter igen den 7. aug. 
 
Søndag d. 18. juni kl. 10:00 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Tirsdag d. 20. juni ……sidste frist for indlæg til E SvenstruPPe’ juli / august udgave 
 
Fredag d. 23. juni kl.    ? Sankt Hans aften med SUF Himmark Strand 
 kl.  20:20 Båltale 
 
Søndag d. 25. juni kl. 10:00 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Fredag d. 30. juni ……udkommer E SvenstruPPe juli / august udgave 
 
Søndag d.  2. juli kl. 19:30 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Søndag d.  9. juli kl.   9:00 Gudstjeneste (Ole W. Sørensen)                Svenstrup Kirke 
 
Søndag d. 16. juli kl. 10:30 Gudstjeneste (Ole W. Sørensen)                Svenstrup Kirke 
 

(......uden ansvar) 
 

 




