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KommentarKommentar  
 

 
Indflydelse ? 

 
Vi har med posten netop fået en flot folder fra menighedsrå-
det med en indbydelse til ”orienteringsmøde om Menigheds-
rådsvalget og – om Rådets arbejde” med mulighed for at af-
holde opstillingsmøde i umiddelbar forlængelse af det første 
møde. 
 
Orienteringsmødet og det eventuelle opstillingsmøde afhol-
des mandag den 11. september 2000, kl. 19:00 i konfir-
mandstuen i Præstegården. 
 
Du og jeg er så heldige, at vi bor i den del af verden, hvor 
demokratisk principper er indført og efterleves i langt den 
største del af det offentlige samfund. Det betyder, at du har 
nogle lovbestemte muligheder for at få indflydelse på de be-
slutninger, som tages i lang række råd og bestyrelser. 
 
Den største indflydelse får du uden tvivl, hvis du stiller op 
som kandidat til et af alle de valg til råd eller bestyrelser, der 
gennemføres i løbet af året. Det gælder valg helt oppe fra 
”folketingsvalg” ned til ”bestyrelsen i kaffeklubben”. Hvis ikke 
du bliver valgt, er det jo også et resultat af en demokratisk 
proces – du havde ikke tilstrækkelige tilhængere. 
 
Hvis du ønsker indflydelse, og mener du kan medvirke kon-
struktivt i Menighedsrådets arbejde, så er det nu du skal 
melde dig på banen ! 

_____________________ 
 

Foto i E SvenstruPPe’ ! 
 
Som du måske har bemærket, har vi i de seneste numre for-
søgt med lidt flere foto i bladet end tidligere, nu hvor bladet 
fremstilles på kopimaskinen på skolen. 
 
Vi er godt klar over, at det ikke altid falder lige heldigt ud, 
men vi eksperimenterer lidt og håber at finde et passende 
kvalitetsniveau med tiden. ………..Så hav tålmodighed ! 
 

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) 
 John Petersen 74 45 62 71 
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 
 Birgit Rasmussen 74 45 61 42 
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  Chri-
stensen, Benny Jensen 
Distribution  
 Marianne Møller 74 45 63 01 
Udbringning 
 Elever fra Hjortspringskolen 
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Svenstrup UngdomsforeningSvenstrup Ungdomsforening  
 

Gymnastik Sæson 2000 / 2001 

  
NU er tiden inde, til at hente de gamle gymnastiksko frem fra ska-
bet ,for nu står den nye sæson 2000/ 2001 klar til at få startet på. 
Så kom og vær´ med, der er igen i år gymnastik for alle. 
  
Sådan ser den nye sæson ud, som starter i uge 37. 
  
Mandag  d. 11 /9 kl. 17.00 -18.30  Mix.–spring   3 til  6 kl.  ved Thomas, Per, Dorith. 
Mandag  d. 11/9 kl. 18.30- 19.30 * U-Holdet   5 til 7 kl. ved Vivi og Torben 
Tirsdag  d. 12/9 kl. 16.45- 17.45   Forældre/ Barn  ved Karin og Bent 
Onsdag  d. 13/9 kl. 15.30-16.30  Ældreidræt   ved Arne 
Onsdag  d.13/9 kl. 16.30-17.30  Spilopper   4 til 6 år. ved Gitte, Helena, Ida 
Torsdag d. 14/9 kl. 17.00-18.00 Bulderbasser  0 til 2 kl. ved Dorthe, Betina, Anne M. 
Torsdag d. 14/9 kl. 19.00-20.30  **  Dame Motionshold ved Hanne og Bente. 
  
*  Underholdnings holdet ! ! ! ! ! 
** Det er gymnastik  for  en stor aldersgruppe ( fra 
unge til ældre).. 
  
Tilmelding sker den dag du møder op. Så  kom og være 
med fra første gang. 
 

Gymnastik udvalget. 
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HjortspringskolenHjortspringskolen  
 
Guitarer til salg  
På Hjortspringsko-
len i Svenstrup har 
vi haft et antal guita-
rer stående, som i 
de senere år kun 
har samlet støv. In-
teresserede kan ved 

henvendelse på skolens kontor (tlf. 74 45 61 
42) købe et eller flere af disse instrumenter 
til nedenstående priser. 
 
3 guitarer………..a 400 kr. 
6 guitarer……….a 200 kr. 
BEMÆRK: Alle guitarer skal have nye stren-
ge. 
 

Hjortspringskolen – 10 år 
Fredag den 11. august fejrede vi, at skolen 
havde eksisteret i 10 år. 
 
Vi startede dagen med flaghejsning, sang 
og fælles morgenmad til elever og persona-
le. Derefter kom den mere formelle del af 
festen, hvor borgmesteren var inviteret til at 
holde tale og plante “Kundskabens Træ”, 
som Nordborg Kommune skænkede skolen. 
Ejvind mindedes - afbrudt af dejlige musi-
kalske indslag fra koret og fra elever fra 5. 
og 6. klasse - skolens start i 1990; skolebe-
styrelsesformand Pernille Thorup holdt en 
såkaldt interaktiv tale, som kaldte på svar fra 

publikum, om hvad der egentlig er vigtigt at 
lære i skolen. De to elevrepræsentanter fra 
7. klasse, Mette Purup og Anne Mette Møl-
ler, fortalte om de ting og begivenheder, 
som havde gjort deres skolegang på 
Hjortspringskolen god og vedkommende, og 
vi sluttede – naturligvis – med Alssangen. 

 
Skolen havde i dagens anledning indfor-
skrevet to vaskeægte gøglere, som gjorde 
deres bedste for at lære elever, lærere og 
interesserede forældre at gøgle på forskellig 
vis, imens gratulanterne kunne nyde et glas 
vin eller en kop kaffe på lærerværelset. 

 
Ligeledes havde skolen udskrevet en kon-
kurrence om at forfatte “Hjortspringskolens 
sang”. Vinderne blev Anne Mette Møller og 
Mette Purup, og i samarbejde med Ole An-
dersen og et lille udvalgt orkester lærte de 
os andre sangen ved afslutningen i gymna-
stiksalen, ligesom Ejvind i samarbejde med 
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skolebestyrelsesformanden indstiftede 
Hjortspringprisen til uddeling næste som-
mer. 
 
Til allersidst fik eleverne frokost: Pølsebrød, 
som forældreforeningen havde lavet og for-
ærede os – OG serverede! – samt en soda-
vand, som Lissies Butik havde været så 
søde at give os. 

 
Skolen fik også dejlige gaver: Udover træet 
fra Kommunen blev vi begavet med smukke 
billeder, en kurv med “godbidder” til lærerne, 
blomster, vin og gavekort, chokolade og en 

ekstra gave fra Hjortspring Børnehus til ele-
verne: Lovning på mundgodt til alle den ef-
terfølgende mandag. Plus selvfølgelig da-
gens allerførste – og måske mest rørende - 
gave: Et malet trææg med medfølgende 
seddel fra en lille pige: “Det er dejligt at væ-
re i Børnehaveklassen.” 
 
Farvel til 2 lærere 
Op til sommerferien tog vi afsked med 2 af 
vore lærere, der begge gik på pension. 
 
Det er Marie Hess, som har været på skolen 
i 40 år – hun fejrede sit 40 års jubilæum den 
1. maj i år og kan som sådan holde et velfor-
tjent otium. 
 
Ligeledes Anton Johnsen, som har været på 
skolen i 35 år. I den sidste del år har han 
ved siden af lærerjobbet været kommunens 
specialundervisningskonsulent. Også han 
kan efter mange år i lærerjobbet gå ind til et 
velfortjent otium. 
 
Fra skolens side skal der lyde ønsket om, at 
begge må få mange gode år endnu. 
 

Ejvind Bojsen
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Hjortspringskolens forældrefoHjortspringskolens forældreforreningening  
 

Årsregnskab for Hjortspringskolens forældreforening 
Dato Tekst Udgifter Indtægter  

01-06-99 Saldo pr. 01-06-99   8.248,00 

 Udgifter vedr. sidste skoledag  -7.120,66   

 Indtægter vedr. sidste skoledag  7.856,25  

 Overskud vedr. sidste skoledag  735,59 

 Udskriftgebyrer (2x15) -30,00  -30,00 

02-12-99 Henriks bageri (inkl. Bankgebyr) -137,00  -137,00 

08-12-99 Udgifter vedr. jule arrangement  -5.244,20   

 Indtægter vedr. jule arrangement  5.999,00  

 Overskud vedr. julearrangement  754,80 

18-12-99 Kontor Syd – Kongresmærker  -274,44  -274,44 

20-12-99 Renter  31,05 31,05 

31-12-99 Udskriftgebyr -15,00  -15,00 

06-03-00 3 kuponbøger, Kontor Syd  -32,94  -32,94 

17-03-00 Udgifter vedr. skolefest  -12.136,00   

 Indtægter vedr. skolefest  20.071,25  

 Overskud vedr. skolefest  7.935,25 

13-04-00 Indbetalt for forsvundne is  204 204,00 

04-05-00 Udgifter vedr. Forårskoncert  -5.201,56   

 Indtægter vedr. Forårskoncert 8133,25  

 Overskud vedr. Forårskoncert  2.931,69 

01-05-00 Gave  -305,95  -305,95 

25-05-00 Tilskud til lejrskoler 2000   -10.000,00 

 Saldo pr. 31-05-00   10.045,05 

 
Hjortspringskolens Forældreforening yder hvert år et tilskud til elevernes hytteture og lejrskoler. 
Det er medvirkende til, at vi kan sende alle elever af sted hvert skoleår. 
 
Som det ses af ovenstående regnskab har Forældreforeningen i år givet et tilskud på kr. 
10.000. 
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Svenstrup Frivillige BrandværnSvenstrup Frivillige Brandværn  

Kæmpe Loppemarked 

 

Afholdes: 
Lørdag den 16. september 2000 kl. 9.00 - 16.00 

ved brandstationen i Svenstrup 
 

Vi kører rundt og indsamler effekter til loppemarkedet fredag den 15. sep-
tember 2000 fra kl. 15.00. Har du noget du vil af med kan du også kontakte: 

Leif Melchior  tlf. 74456474 
Kenneth Svendsen tlf. 74456373 
Leif Petersen   tlf. 74456480 
eller en af de andre brandmænd. 

 

BudbringerBudbringer  
 

Kat efterlyses ! 
Stor rød kastreret hankat savnes. Micki har 
været væk siden mandag d.24-07-2000. 
Skulle nogen have set ham, vil vi gerne høre 
fra jer. Han er øretatoveret med nr. RJH214. 
 

Henvendelse til Irene T Jacobsen, 
Voldgade 5a, 6430 Nordborg. 

TLF. 74 45 61 66. Efter kl. 16.30 

 
Pigecykel sælges 

 
Junior pigecykel, velholdt med 3 gear sæl-
ges for 500 kr. 

Henvendelse 
Familien Esbensen 

Sandvej 1, Svenstrup 
Tlf. 74 45 61 59 



September 2000 Side 8 af 18 E SvenstruPPe’ 

Hjortspring BørnehusHjortspring Børnehus  
 
Børn 
 Vi har igen fået mange små nye børn 1 au-
gust. 13 små bævere, 2 elefanter og 2 sko-
lebørn. Alle synes at være faldet godt til. 
 
Vi er nu 97 børn – 62 børnehavebørn og 35 
skolebørn. Det er en stor flok, så vi er lykke-
lige for at et vi har Sandvig, hvor vi fortsat 
har en gruppe børn ne-
de hver dag. 
 
Personale 
I børnehavegrupperne 
har aberne fået ny 
medhjælper – Mette. 
Bæverne har også fået 
en Mette i jobtræning. 
Elefanterne har fået 
Linda, som er stude-
rende fra Haderslev 
seminarium. 
 
Grethe er flyttet fra bør-
nehavebørn til skole-
børn. 
 
Huset 
Den 1. august kunne 
Børnehuset fejre 10 års 
fødselsdag. Det skulle 
selvfølgelig fejres. Vi 
startede med morgen-
mad fra kl. 6:30, og in-
den kl. 9:00 var 300 
rundstykker spist. Midt på dagen holdt vi lidt 
åbent hus for alle interesserede. Det blev 
også et par hyggelige timer med rådhusper-
sonale, gamle personaler og kolleger og ” 
gamle” børn. 
 
Kl. 15:00 kom forældrene og evt. søskende, 
og der var stor klovneforestilling i gymna-
stiksalen. Derefter spiste ca. 200 personer 
kagemand. Vi havde også en stor hoppepu-
de – det eneste der var uheldigt, var vejret – 
det regnede lige indtil vi skulle hjem – så 
skinnede solen. 

 
Vi fik mange fine gaver og havde en dejlig 
dag, synes vi. 
 
Koloni 
Børnehavebørnene har været ved Fyret i 3 
dage. Det var en vellykket tur. 
 

De kommende skole-
børn har været på na-
turskole ved Frøslev i 
2 dage, som også var 
en meget vellykket 
tur. 
 
Skolebørnene har 
været på Årø i 2 dage 
som de også nød. 
 
Sandvig 
Den 1 januar 2001 ser 
det ud til at vi selv 
skal til at overtage be-
taling af husleje og 
transport. Transport 
er den store udgift, så 
vi lægger hovedet i 
blød. 
 
Forældremøde 
Den 23 august holder 
vi forældremøde med 
valg til forældrebesty-
relsen. Aftenens em-

ne er tryghed og respekt, som er vores to 
udviklingsmål i 2000. Cand Psyk. Jens An-
dersen fra Århus kommer som foredrags-
holder. Vi håber rigtig mange forældre vil 
bakke op både omkring forældreforedraget 
og valget. 
 
Bedsteforældredag 
I september holder vi bedsteforældredag.  
 
Venlig hilsen Søsser Buch Outzen
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Jørgen Riecks Arkæologiske SamlingJørgen Riecks Arkæologiske Samling  
 

Egebjergvej 4, Svenstrup 6430 Nordborg 
Har SØNDAG den 24. september 2000 

åben i samlingen fra klokken 13:00 –16:00 

Arkæolog Flemming Rieck, Roskilde 
….vil denne eftermiddag være i samlingen, hvor du kan kom-
me med dine arkæologiske fund og få noget eller mere at vi-
de om dine fund. ………..Alle er velkommen og husk dine fund. 

Bestyrelsen 
 

Nyt fra KirkenNyt fra Kirken  
 
Høstgudstjeneste 
Der er høstgudstjeneste søn-
dag den 20 september kl. 
14:00. Gudstjenesten er flyt-
tet til om eftermiddagen af 
hensyn til de landmænd, der 
har travlt om formiddagen. 
 
Vinterens konfirmander vil 
medvirke på forskellig måde, 
og - bl.a. overtage kirkevær-
tens opgaver på denne søn-
dag. 
 
Som indledning til gudstjenesten vil der væ-
re en lille procession, hvor deltagerne vil 
bære noget af året høst op og lægge det på 
alteret. De der har lyst er velkomne til at ta-
ge del i denne måde at vise glæde og tak-
nemmelighed over en god høst: det kan væ-
re børn - det kan være voksne. Vi har haft 
denne lille procession i flere år nu, og det er 
en smuk og højtidelig måde at indlede høst-
gudstjenesten på. 
 
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe i vå-
benhuset. 

Ny Graver og ny Kirkesanger 
Kirken har fået både ny graver og ny kirke-
sanger. 
 
Anja Clausen, Hesselhøjvej 10 i Nordborg, 
har sunget som vikar i kirken siden april, 
men er nu fast ansat som kirkesanger. Hun 
vil medvirke ved bryllup og begravelse, ved 
de gudstjenester hvor kirkekoret ikke er 
med, og hun vil synge sammen med koret 
ved de gudstjenester, hvor der er mange 
mennesker i kirke. 
 
Torben Nielsen, Bogøvej 7 i Nordborg, er 
ansat som ny graver og kirketjener fra den 
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1. september. Torben Nielsen har arbejdet 
på Nordborg kirkegård i seksten år og ken-
der derfor sit arbejdsområdet i alle detaljer. 
Irene Jakobsen har været konstitueret i stil-
lingen som graver sommeren over, men 
fortsætter som gravermedhjælper. 
 
Kirken har fået to dygtige og kompetente 
medarbejdere. Vi byder dem velkommen i 
sognet og i samarbejdet omkring kirken. 
 
Menighedsrådsvalg 
Menighedsråd vælges for en fireårig perio-
de, og der er menighedsrådsvalg i år den 
14. november. 
 
Det betyder imidlertid 
ikke, at der på denne 
dag er valg i alle landets 
sogne. For mange steder 
er der ikke den store for-
skel i folks opfattelse af, 
hvordan kirken skal fun-
gere i et sogn. Derfor 
vælger man at finde 
sammen om én fælles 
liste - og er der kun én 
liste opstillet sammen-
sættes menighedsrådet 
ved “fredsvalg”. 
 
Andre steder er der forskellige interesse-
grupper omkring kirken, Man kan f.eks. have 
forskellig opfattelse af hvad kristendom er 
og forskellige meninger om, hvordan guds-
tjenesten skal være, og hvordan kirken skal 
arbejde. I sådanne sogne foretrækker man 
ofte at sammensætte menighedsrådet ved 
et regulært valg. 
 
I Svenstrup Sogn har der i de sidste mange 
år været fredsvalg. 
 
Der afholdes “Orienterings - og opstil-
lingsmøde” mandag den 11. september 
kl. 19.00 i Konfirmandstuen ved Præste-
gården. 
 
Mødet falder i to klart adskilte dele. Det sid-
dende menighedsråd arrangerer første del 
nemlig “Orienteringsmødet”. Her vil forman-
den Asta Broesby-Olsen orientere om ar-
bejdet i Menighedsrådet i den forløbne peri-

ode, og der vil være mulighed for at stille 
spørgsmål til menighedsrådets arbejde. 
Herefter vil der blive orienteret om regler og 
retningslinier for det kommende valg. 
 
Mødets anden del er et “opstillingsmøde”. 
Her vil man undersøge, om der blandt de 
fremmødte er interesse for at opstille en 
kandidatliste til valget. Det plejer der at væ-
re. Listen sammensættes så ved ,at der op-
stilles en række interesserede personer. Der 
plejer at være opstillet flere, end der skal 
bruges medlemmer i rådet, og så stemmer 
man om opstillingen. Herved kommer der en 
fælles kandidatliste for sognet i stand. Hvis 

der ikke inden den 3. oktober 
opstilles andre lister, vil de 
syv, der har fået flest stemmer 
på opstillingsmødet, udgøre 
det nye menighedsråd. 
 
Det er altså vigtigt at møde 
frem til dette “orienterings- 
og opstillingsmøde”, hvis 
man ønsker at gøre sin 
stemme gældende. For det 
kan reelt være hér det nye 
menighedsråd bliver sam-
mensat. 
 

Yderligere oplysning om menighedsrådsval-
get kan indhentes hos Valgbestyrelsen, hvis 
formand er Asta Broesby-Olsen. 
 
Kirkehøjskole på Als 
Kirkehøjskolen er et samarbejde mellem 
Svenstrup, Nordborg, Egen og Notmark 
Sogne. Samarbejdets idé er at tilbyde de 
mere “smalle” arrangementer i alle fire sam-
arbejdende sogne, men enhver er velkom-
men til at være med. Denne sæson byder 
bl.a. på studiekredse, foredrag og film.  
 
Kirkehøjskolens samlede sæsonprogram er 
fremlagt i kirkerne, men kan også bestilles 
hos Peter Ruge.  
 
 
Jens Lyster: Matthæusevangeliet som 
litterær komposition. 
Evangelisterne bygger på hinanden. Mat-
thæus bruger bl.a. Markusevangeliet, men 
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hvordan bruger han det, så hans egen inte-
resse i historien om Jesus kommer tydeligt 
frem ? 
 
Vi skal forsøge at kigge evangelisten over 
skulderen under hans skriveproces, og gøre 
os fortrolige med hans tankebaner. Delta-
gerne får udleveret en “Synopse”. Medbring 
selv Det nye Testamente. 
 
Notmark Præstegård: onsdag d. 20. sep-
tember kl. 19.00 
 
 
Kitty Hovgaard Jensen: Læsning af Mat-
thæusevangeliet 
Kirkehøjskolens første program bød på en 
sammenhængende læsning af Markuse-
vangeliet. På baggrund af den interesse, 
som dér blev udtrykt, tilbydes nu en læsning 
af Matthæusevangeliet med særlig vægt på 
de passager, som ikke er fælles med Mar-
kus. Over fem aftener vil man i fællesskab 
tage spørgsmål op, som dukker op gennem 
en sådan læsning. Det kan være spørgsmål 
om forståelse af den historiske baggrund 
eller om forskellige fortolkninger. 
 
 Egen Præstegård: onsdagene 4/10. (op-
læg og kap 1-7), 11/10 (kap 8-12), 1/11 (kap 
13-18), 8/11 (kap 19-25), 22/11 (kap 26-28).  
Alle dage kl. 19-21. 
 
 
Kirkebil 
Kirkebilen bestilles hos GF-Taxi på telefon 
74 45 95 45 senest dagen før gudstjene-
sten. "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 be-
søg i hjemmet 
såvel som på 
sygehus og på 

plejehjem. 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 den 12. oktober kl. 
19.00. I øvrigt kan et emne bringes op i Me-
nighedsrådet ved henvendelse til et af med-
lemmerne. 
 
Kirkegården 
Graver og kirketjener Poul Nielsen træffes i 
arbejdstiden på kirkegården og på telefon 
74 45 63 02. 

Peter Ruge 

 
 
 
DØBTE 
Emil Have Hansen,  Stevning 
Alexander Frits Sacha,  Svenstrup 
Benjamin Bent Spottag,  Svenstrup 
 
VIEDE 
Hanne Hesselager Rothe 
og Christian Rothe,  Ganløse 
 
BEGRAVEDE 
Christine Valentin,  Guderup Plejecenter
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Åbent Hus i StolbrolÅbent Hus i Stolbrolaadenden  
 

Farveladen og Stenklubben 
holder åbent hus lørdag den 23. september 2000, fra kl. 10 -15. 

 

Der vises i mødelokalet en ud-
stilling med den lokal kendte 
kunstner Hans Müller fra Nord-
borg. Han udstiller Maleri – 
Akvarel – Tegninger – Grafik, 
som man også kan se alle søn-
dage i oktober fra kl. 14-17. 
 
Hans har fra 1958-60 fået un-
dervisning af maleren og billed-
huggeren Erling Frederiksen 
København. Senere har han gå-
et på Sønderjyllands kunstskole 
og Ranum Kunstskole. 
 
Han har haft en del udstillinger 
rundt omkring, bl.a. sommerud-
stilling i Tistrup, Svendborg Amts kunstfor-
ening, Sønderborg bibliotek, Sønderborg 
sygehus, Kærnehuset Sønderborg samt 
kunstnernes vinterudstilling i Hammelev. 
 
Derudover kan man i farveladens lokaler se 
billeder malet af brugerne. 
 
Vi er nu startet på fuld kraft efter veloverstå-
et sommerferie så hvis du er interesseret i at 
male og mødes med andre male interesse-
rede har vi et godt tilbud til dig. 
 
Vi er en del mennesker som mødes hver 
torsdag kl.19:00 - ? for at male og til socialt 
samvær. Vi er på nuværende tidspunkt 10 -
12 medlemmer, og der er plads til flere da vi 
jo ikke alle er der på samme tid. Det er også 
muligt at komme på andre tidspunkter hvis 
man ønsker at male i fred og ro. Man binder 
sig ikke til noget fast men kommer bare når 
man har lyst. 
 

Foruden at male tager vi på udstillingsbe-
søg, atelier besøg hos kunstnere, afholder 
weekendkurser med kunstnere efter eget 
valg. Derudover laver vi udstillinger af egne 
værker men også af andres udefra. 
 
Prisen for at være med et år er 50 kr., og 
der udleveres et medlemskort, som giver 
rabat på malegrej i Nordborg og Sønder-
borg. 
 
Har du lyst til at være med så mød op en 
torsdag kl.19 eller kontakt undertegnede. 
 
Anna Weber tlf. 74 45 63 98 
 
P.S. Vi har et malekursus lørdag d. 7. og 8. 
oktober 2000. Vi skal arbejde med farve-
blandinger ud fra de tre grundfarver + hvid. 
Eksperimenterende maleri tilsat musik. En 
spændende måde at lære lidt om farvelære. 
Underviser er Kirsten Schrøder, Haderslev. 
Der er stadig ledige pladser hvis nogen er 
interesseret i at være med. 
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Åbent Hus i StolbrolÅbent Hus i Stolbrolaadenden  
 

Farveladen og Stenklubben 
holder åbent hus lørdag den 23. september 2000, fra kl. 10 -15. 

 
Stenklubben Als, Als Amatørgeologiske Forening holder åbent hus i vore klublokaler beliggen-
de: Stolbroladen, Sandvej 19, Svenstrup, 6430 Nordborg, det er lige bag ved Alsingergården. 
 
Besøgende har her mulighed for at se hvad en stenklub egentlig er, og hvad vi går og roder 
med. Sten er jo mange ting, inden for vores område giver vi os af med: Stenslibning - Mineraler 
- Ledeblokke og Fossiler, det vil sige Forsteninger. 
 
Vi afholder klubaftener med foredrag eller blot samtaler om 
vor interesse. Vi arrangerer strandture til vore strande rundt 
om i landet. Vi laver ekskursioner til udlandet bl.a. Sverige, 
Norge, Tyskland og Tjekkiet. 
 
Vi mener selv der er plads til enhver interesse inden for sten, 
og plads for enhver pengepung. 
 
Med venlig hilsen 
Als Amatørgeologiske Forening 
Stenklubben Als, v/ formand Axel Larsen 
Ejdervej 31, 6400 Sønderborg, Tlf. 74 48 50 67 
 

Svenstrup UngdomsforeningSvenstrup Ungdomsforening  
 

Vi vil gerne sende 
en stor tak til PCS 
gruppen i Rødekro. 
De har sponsoreret 
vores nye spille-
dragter. 
 
Microputpigerne, 
Bente og Jette 
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Nordals FolkedansereNordals Folkedansere  

 
 

      byder velkommen til en ny sæson 
Familiedans 

Som et ekstra tilbud til børnefamilier laver vi familiedans hver tredje søndag, 
hvor hele familien – forældre, børn og pårørende kan komme og danse 
sammen. Prisen for dette tilbud er 25 kr./gang for en familie. 

 
Vi danser søndag eftermiddag kl. 15-16. den 17. september, 8. og 29. okto-
ber, 19. november, 21. januar, 11. februar, 25. februar og 10. marts 

 
Børn og unge 

Hold I :   Børnehave – 2. klasse  pris 100,- pr. sæson 
torsdage kl. 17.00 – 17.50 på Alsingergården 

Hold II :   2. klasse – 7. klasse  pris 100,- pr. sæson 
torsdage kl. 18.00 – 18.50 på Alsingergården 

Årets stævne går til Island ( 8 – 18 år ) 
 
Voksne 

Voksne øvede/ begyndere pris 350,- pr sæson 
tirsdage kl. 19.30 – 21.30 på Alsingergården 
start den 5. september 

 
Eftermiddagshold (ældre)  pris 220,- pr sæson 
onsdage kl. 14.15 – 16.00 på Langesøgården 
start den 6. september. 
 

Oplysninger 
- om eftermiddagshold – Annelise tlf. 74 45 90 89 
- om øvrige hold – Dorthe og Ib tlf. 74 45 64 33 
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Nyt fra SpeNyt fra Spejjdernederne  
 
Familielejren i Høruphav 

Lejren blev afholdt ved KFUM Spejdernes 
hytte i Høruphav i dagene fra den 1. juni til 
den 4. juni. 
 
Denne lejr var for alle bæverne og ulvene 
samt deres familier. Nogle af vores store 
spejdere deltog også. 
 
Om torsdagen den 1. juni ankom der 24 
voksne og 35 børn medbringende telt, so-
vepose og hvad man ellers sådan har brug 
for på en sommerlejr. Vi slog lejr på den sto-
re græsplæne, og alle hjælp med at bygge 
spiseborde af rafter og bindgarn. 
 
Fredag havde vi besøg af en rigtig gøgler, 
som viste mange forskellige ting. Bl.a. hvor-
dan man jonglerer, går på line og på stylter, 
hvordan en sabel-kasse fungerer og ikke 
mindst hvordan man spiser ild!. Alle fik rig 
lejlighed til at afprøve de ting, han havde 
med. 
 
Lørdag var en dejlig solrig dag, og turen gik 
ned til vandet, hvor vi sejlede i kanoer og 
legede på stranden og spiste frokost. Om 
eftermiddagen var der stjerne-løb i skoven 
og mulighed for at afprøve sin færdigheder 
på en lille klatrevæg. Efter aftensmaden var 
der lejrbål med sang og musik, og nogle op-
trådte med små gøgler-numre. 

 
Så blev det søndag og 
dagen, hvor alle skulle 
hjem. Vi fik spist mor-
genmad og holdt guds-
tjeneste. Og da præsten 
havde sagt det sidst 
ord, åbnede himlen sig 
og det begyndte at reg-
ne. 
 
Til trods for, at alt og 
alle kom godt våde 
hjem, var lejren en stor 
succes, som vi håber at 
kunne gentage en an-
den gang igen. 
 

 
Randerslejren år 2000 
I dagene fra den 8. juli til den 16. juli var en 
gruppe af de ældste spejdere samt nogle 
ledere på den store korpslejr i Randers. På 
denne lejr var der i alt 16.000 deltagere. Lej-
ren var indrettet som en hel by, med rådhus, 
supermarked, avis, radio, hospital og meget 
mere. Lejrens tema var middelalderen (ca. 
år 1350). 
 
Hvad vejret angik, så prøvede vi stort set 
det hele, på nær sne og frost! Sol, regnvejr, 
tordenvejr, hagl, storm, kraftig blæst, små 
hvirvelvinde og dejlig varm solskinsvejr til 
sidst. 
 
Hver dag var der rig lejlighed til at deltage i 
forskellige aktiviteter, f.eks. var Hjortspring 
spejderne med på ”beredskab”, hvor de lær-
te noget om slukke ild og redde folk. Til an-
dre aktiviteter skulle de bygge en abe-bro 
over en kløft, sejle i små joller eller flytte en 
3 tons tung sten med de bare næver! 
 
Den ene dag var hele gruppen ude på en 17 
km lang hike i området omkring Randers. En 
hård tur, når man ikke er vant til at gå langt. 
Men rart at kunne sige bagefter, at man har 
gennemført turen. 
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Al madlavningen forgik over bål, og menu-
erne var gode og varierede f.eks. lavede vi 
grillstegte kyllingelår med ris, salat og flute, 
Fisk over bål, helstegt svinekam over bål 
med hjemmebagt brød til og mange andre 
lækre retter. Alle retterne blev efterfulgt af 
en dessert. Vi levede som grever/grevinder 
og baroner/baronesser. 
 
Næsten hver aften var der mulighed for, at 
deltage i lejrbål enten sammen med alle 
16.000 lejrdeltagere eller i egen underlejr 
eller hjemme på sin egen lejrplads. 
 
Lørdag var der stort middelaldermarked 
med mange flotte boder, som spejderne selv 

havde lavet. Man kunne 
f.eks. gøgle, blive spået, la-
ve smykker, læderpunge, 
spise middelaldersuppe med 
fingrene og ikke mindst prø-
ve at blive halshugget i en 
ægte guillotine ! 
 
Lørdag aften og nat pakkede 
vi alt vores udstyr sammen 
og søndag morgen kørte vi 
med bussen hjem for at sove 
i 24 timer ! 
 
En rigtig god lejr fuld af god 
oplevelser ! 
 
 

Spejderhjælp-ugen 
I uge 38 kommer spejderne rundt i Stevning 
og Svenstrup i forbindelse med Spejder-
hjælp-ugen. 
 
Børnene tilbyder at hjælpe med små gernin-
ger f.eks. feje, rive lidt ukrudt op, vaske op, 
bringe tomme flasker i genbrugs-
containeren eller andre små opgaver i har til 
dem. Som tak for hjælpen modtager spejde-
ren lidt penge. Alle de indtjente penge går til 
projekter for nødstedte børn. 
Tag godt imod dem, når de står ved din dør. 
 

KFUM Spejderne 
Hjortspring gruppen

 

Budbringer Budbringer –– TeleDa TeleDannmarkmark  
 
Dårlig biltelefondækning fra TeleDanmark omkring Svenstrup 
 
Der har i mange år været dårlig mobildækning med mobiltelefoner 
fra TeleDanmark i og omkring Svenstrup, igennem lang tid har der 
været arbejdet med at få lov til at opsætte forstærkere uden held. 
 
Nu har Tele Danmark fået lov til at opsætte en forstærker ved 
Ramsel 11, dette vil betyde at i løbet af efteråret 2000 vil der være 
fuld dækning på Mobiltelefonerne overalt i Svenstrup og omegn. 
 
Lorens Brodersen 
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E’ SvenstruplaugE’ Svenstruplaug  
 
Referat fra E’ Svenstruplaug møde den 9. 
august 2000. 
 
Siden sidst - Vi havde en hyggelig grillaften 
den 4. august hos Inge i Himmark. 
 
Vi har fået brev fra hjørnegrundens ejer A. 
P. Sørensen, der skrev, at grundens ejen-
domsværdi var 123.200 kr.. Lauget meddel-
te ham, at vi ville give 50.000 kr. og bad om 
svar inden 14 dage. Da vi intet har hørt fra 
ham, anser vi sagen for afsluttet. 
 
Økonomi Punktet udgår, da Kassereren er 
forhindret i aften. 
 
Lokalhistoriskgruppe - Agnes har spurgt 
på kommunen om mulighed for huslejebeta-

ling til større lokaler til lokalhistorisk gruppe. 
Har endnu ikke fået svar. 
 
Ingrid Dall udpeges som repræsentant for 
Svenstrup lauget til Lokalhistorisk Arkiv i 
Nordborg. Vor nuværende repræsentant 
Jørgen Valentin vil gerne afløses på grund 
af arbejdspres. 
 
Lauget vil kontakte Fobis for evt. oprettelse 
af en Lokalhistorisk initiativgruppe, senest i 
uge 34. 
 
Næste møde: Onsdag den 6. september, 
kl.19:30 hos Agnes, Mølletoften 22. 
 

Elly Jensen 

 

Svenstrup HjeSvenstrup Hjemmmesidemeside  
 
Hvornår har du sidst været inde på Svenstrups Hjemmeside på Internettet ? Som noget nyt har 
vi nu indlagt en datoplan for alle numre i år 2000. Der kan du se hvornår sidste frist for indlæg 
er, - hvornår bladet trykkes, - hvornår og hvem der samler bladet , og så naturligvis hvornår bla-
det omdeles i Svenstrup. 
 
Som en ny service 
kan du nu også hen-
te en elektronisk 
version til eget brug  
i ”pdf” format få dage 
efter papirudgaven 
er udkommet.  
 
Flere af forårets ud-
gaver er lagt ud på 
nettet, og alle nye 
numre vil blive til-
passet, så de ikke 
fylder alt for mange 
”kilobyte”, hvorved 
de hurtigere kan 
sendes via nettet. 
 

m.v.h. Kaj Nielsen  
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Aktivitetskalender 
....september 2000 
 
 
Søndag d.  3. sept. Kl. 19:30 Gudstjeneste (Kitty H. Jensen) Svenstrup Kirke 
 
Søndag d. 10. sept. Kl. 10:00 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Mandag d. 11. sept. Kl. 17:00 Start på Gymnastik – Vintersæson – se mere på side 3 
 Kl. 19:00 Opstillingsmøde – Menighedsråd Præstegården 
 
Fredag d. 15. sept. Kl. 15 - ? Indsamling til Brandværnets Loppemarked.  
 
Lørdag d.  16. sept. Kl. 9 – 16 Loppemarked (Brandværnet) Brandstationen 
 
Søndag d. 17. sept. Kl. 10:00 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Onsdag d. 20. sept. Kl. 19:00 Kirkehøjskole (Jens Lyster) Notmark Præstegård 
 …..sidste frist for indlæg til E SvenstruPPe’ oktober udgave 
 
Lørdag d. 23. sept. Kl. 10 – 15 Åbent Hus –”Farveladen & Stenklubben” Stolbroladen 
 
Søndag d. 24. sept. Kl. 13 – 16 Arkæologiske fund ? (Flemming Rieck) Stensamlingen  
 Kl. 14:00 Høstgudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Fredag d. 29. sept. …….udkommer E SvenstruPPe’ oktober nummer 
 
Søndag d.  1. okt. Kl. 10:00 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Onsdag d.  4. okt. Kl. 19:00 Kirkehøjskole (Kitty H. Jensen) Egen Præstegård 
 
Lørdag d.  7. okt. Kl. ? Malekursus (Anna Weber) Stolbroladen 
 
Søndag d.  8. okt. Kl. ? Malekursus (Anna Weber) Stolbroladen 
 Kl. 16:00 Gudstjeneste (Ole W. Sørensen) Svenstrup Kirke 
 
Onsdag d. 11. okt. Kl. 19:00 Kirkehøjskole (Kitty H. Jensen) Egen Præstegård 
 
Torsdag d. 12. okt. Kl. 19:00 Møde i Menighedsrådet (offentligt) Præstegården 
 
Søndag d. 15. okt. Kl. 10:00 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
 

(......uden ansvar) 
 

 


