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Kommentar 
 
 

Hærværk igen ! 
 
På denne kommentarplads i E SvenstruPPe’ fra februar 
måned i 1999 skrev jeg om det fuldstændig meningsløse og 
afstumpede hærværk, som på det tidspunkt gik ud over alle 
ruder i telefonboksen og i samtlige venteskure ved 
busholdepladserne i Svenstrup. 
 
Nu er det Hjortspringskolen i Svenstrup der må stå for skud, 
som Ejvind beskriver det på side 4 i dette nummer. Det vil 
nok være naivt at tro, at der ikke har været begået hærværk i 
byen mellem disse to episoder. Mon ikke de fleste også har 
bemærket, at indtil flere af de store hærdede glasruder i de 
nye flotte venteskure ved busstoppestederne også har været 
knust, for blot at nævne ét eksempel. 
 
Hvor er det befriende, at det nu igen i den brede offentlige 
debat er blevet accepteret at give forældrene hovedansvaret 
for deres børns og unges destruktive handlinger. I lange 
perioder har ansvaret blot været skubbet over på 
”samfundet” (… hvem det så end er), - på skolen og - på 
institutionerne. 
 
Ejvinds formulering i dette udklip fra hans indlæg på side 4 
er så vel skrevet, at jeg synes det bør få hæderspladsen i 
bladet. … ..han skriver ?  ”Nu kan man så spørge sig selv, 
hvordan nogen kan finde på at gøre sådan noget. Det med, 
at det er den generelle udvikling i samfundet, køber jeg altså 
ikke. Det er helt klart et forældreproblem, et 
opdragelsesproblem. Forældre til de få unge, som på en 
eller anden måde er psykisk syge, og som har behov for 
behandling. Forældre, som lukker øjnene, fordi de er bange 
for at blive konfronteret med noget ubehageligt, men som 
inderst inde godt ved, at deres dreng ofte befinder sig på 
skolen sent om aftenen og er en potentiel gerningsmand”. 
 
Heldigvis hører langt den overvejende del af børn og unge 
ikke til den gruppe af hærværksmænd, som spreder så 
meget ærgrelse. 
 
… ..nå heldigvis har sommeren jo været god ! 
 

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 
Lokalhistorisk Forening 
  Ingrid Dall 73 45 80 22 
Menighedsrådet 
 Peter Ruge 74 45 62 05 
Pædagogisk råd 
 Birgit Rasmussen 74 45 61 42 
Riecks Arkæologiske samling 
 Jørgen Bruncke 74 45 64 92 
Ringriderforening 
 Dorthe Johansen 74 45 62 50 
Skolebestyrelsen 
 Pernille Thorup 74 45 62 05 
Skytteforeningen 
 Kjeld Andersen 74 45 90 20 
Spareforeningen 
 Peter Christensen 74 45 63 76 
Svenstrup Vandværk 
 Flemming Christiansen 74 45 63 89 
“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 
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Himmark-Hjortefarm 
 

Åben Farm 
 
For 2 år siden blev der med stor Succes holdt 
åbent hus på Himmark-Hjortefarm. Idet der er 
flere som har bedt om gentagelse, vil der igen 
blive holdt åben farm. 
 

Søndag den 2. september 2001 
fra kl. 15:00 

 
Program for dagen: 
 
Alle er velkomne til at komme og hygge sig sammen med os farmere, og høre lidt om hjorteavl 
eller bare nyde dagen. 
 
Kl. 15.00 starter vi med at gå ind og se på dyrene Arne & Lorens vil vise rundt på farmen. Efter 
rundturene vil der blive serveret smagsprøver fra Dådyr 
 
Foruden smagsprøverne vil der også kunne købes Øl, vand og grillpølser denne dag 
 
Tag gerne selv en stol med, idet vi ikke håber at kunne skaffe siddepladser til alle. 
Det vil sikkert også være en god ide at tage en tår kaffe med  
 
I tilfælde af regnvejr, gennemføres arrangementet alligevel 
 
Kom og hyg JER sammen med os … … … … … Farmerne 
 
Om Himmark-Hjortefarm … … .Fra år 2000 har familien Good selv varetaget driften af farmen, 
men såvel Arne som Lorens hjælper med stor fornøjelse ved alle større ting som rundvisning og 
lignende 
 

Budbringer 
 
 
Dansk Røde Kors Nordals afdeling mangler 
besøgsvenner i Svenstrup og Guderup. 
 
Hvis du kan afse et par timer til at glæde en ensom 
medborger, så kontakt 
 

Thora Frehr på Tlf. 74 45 82 74 
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Hjortspringskolen 
 
Ny lærer 
Vi har fået en ny lærer på 
skolen. Det er Kjeld Høi, som 
kommer fra en stilling på 
Fryndesholmskolen i Fynshav. 
 
Kjeld bor i Nordborg, og vi er 
meget tilfredse med, at han 
søgte den ledige stilling på 
Hjortspringskolen. 
 
Børnehaveklassen 
Den første skoledag startede 22 
nye børn i børnehaveklassen. 
 
Det var som altid en rigtig festlig 
dag, og meget spændende for 
de små nye elever. 
 
Efter 2 timer i børnehaveklassen sammen 
med Susanne var alle skolens elever og de 
mange forældre, der var mødt op på den 
første dag, forsamlede i gymnastiksalen. 
Her blev de nye elever præsenteret, og alle 
fik udleveret en Hjortspringbluse. 
 
Hærværk 
Det her orker jeg altså bare ikke at skrive 
om, men jeg er nødt til det alligevel, for 
hærværket på skolen i Svenstrup har taget 
væsentligt til i det sidste 
halve år. 
 
I 2001 er der blevet lavet 
hærværk for 13.500 kr, og 
det er helt uacceptabelt. 
 
Det er gået ud over 
skraldespande, vinduer, 
vinduesbænke, vores nye 
bord/bænkesæt, og ja, jeg 
kunne blive ved. Den første 
uge af sommerferien kunne 
vi flere morgener 
konstatere, at de store 
affaldscontainere og 
bord/bænkesæt var smidt 
ned i trappeskakten til 

gårdtoiletterne, selvfølgelig med knuste 
ruder som resultat. Affald var spredt ud over 
hele skolegården sammen med knuste 
flasker. Og det er altså ikke små børn, der 
er de skyldige. Vores nye bord/bænkesæt, 
som er placeret på legepladsen, er lænket til 
en 50x50 cm flise, men det har ikke afholdt 
hærværksmændene fra at smide rundt med 
dem, så de i hvert fald ikke ser nye ud mere. 
 
Udgiften på 13.500 kr er f.eks mere end det 
beløb, som forældreforeningen ved et stort 

stykke arbejde tjener ind til 
eleverne i løbet af et år så 
alle kan komme på 
hyttetur. Det er f.eks også 
et beløb, som svarer til 1 
dansktime i en klasse i et 
helt år. Eller det er dobbelt 
så meget, som vi har afsat 
til at købe 
matematikmaterialer for i 
et helt år. Bare for at 
sætte beløbet lidt i relief. 
 
Vi har selvfølgelig meldt 
det til politiet, men de kan 
intet stille op, hvis ikke der 
er nogen, der vil fortælle, 
at de direkte har set 
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gerningsmændene gøre det. 

 
Nu kan man så spørge sig selv, hvordan 
nogen kan finde på at gøre sådan noget. 
Det med, at det er den generelle udvikling i 
samfundet, køber jeg altså ikke. Det er helt 
klart et forældreproblem, et 
opdragelsesproblem. Forældre til de få 
unge, som på en eller anden måde er 
psykisk syge, og som har behov for 
behandling. Forældre, som lukker øjnene, 
fordi de er bange for at blive konfronteret 
med noget ubehageligt, men som inderst 
inde godt ved, at deres dreng ofte befinder 
sig på skolen sent om aftenen og er en 
potentiel gerningsmand. 

 
Jeg kunne sådan tænke mig, at de 
forældre ville tage et lille smut ned 
på skolen om aftenen – lige for at 
se, hvad deres barn laver. 
 
Jeg kunne også godt tænke mig at 
få en melding en gang imellem: 
”Jeg har set den og den gøre det 
og det”. Men jeg hører aldrig 
noget, og det kan altså ikke passe, 
at der ikke er nogen, der har set 
noget. 
 
Når man møder på arbejde en 
morgen med høj, flot solskin og 
fyldt med gejst, og man så ser, at 
nu er der igen blevet ødelagt en 
masse. Ja, så bliver dagen 

pludselig trist og grå – og gejsten. Hvor blev 
den af ? 
 
Det her er en appel til alle om at hjælpe til 
med at få stoppet dette meningsløse 
hærværk. Kontakt politiet, hvis I ser noget. 
Eller ring til mig. Så skal jeg nok bringe det 
videre. 
 
Det er tvingende nødvendigt for at vi kan 
blive ved med at bevare gejsten til at gøre 
skolen til et rart sted at være. 

Ejvind 

 

Skolebestyrelsen 
 
Pædagogisk dag 
Så er det nye skoleår godt i gang. I 
bestyrelsen startede vi året med en 
pædagogisk dag sammen med skolens 
lærere, under overskriften "Samarbejdet om 
opdragelsen". 
 
Dagen gik i al korthed ud på at prøve at 
afgrænse, hvad skolen skal stå for, og hvor 
grænserne er for, hvad der hører ind under 
skolen. Hvilke forventninger skolen har til 
eleverne og deres forældre, og hvilke 
forventninger, vi som forældre har til skolen. 
Hvordan får vi opfyldt disse forventninger, 

og hvad gør vi, når det ikke sker, eller ikke 
kan lade sig gøre. 
 
Ellen Grøn fra Danmarks lærerhøjskole i 
Haderslev, som var dagens oplægsholder, 
talte om skolen som en med- eller 
modkultur. Skal skolen give børnene mere 
af det, som der er meget af i samfundet, 
eller skal den prøve at være modvægt, og 
snarere afveje i forhold til kulturen i 
samfundet i øvrigt. Altså spørgsmål som: 
Når børnene udenfor skolen udsættes for en 
meget individualistisk opdragelsesfilosofi, 
skal skolen så også være individualistisk 
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orienteret, eller skal den snarere bygge på 
en mere social opdragelse. Når børn i dag 
omtales som "curlingbørn", hvormed der 
menes, at der fejes foran dem hele tiden, 
skal skolen så understøtte denne udvikling, 
eller skal skolen snarere give børnene 
udfordringer og pligter, mulighed for 
fordybelse osv. Når samfundet i øvrigt byder 
på en zapperkultur, med konstante skift, til 
og fravalg m.m., skal skolen så også være 
indrettet sådan, eller er der snarere brug for 
at reducere valgmulighederne, at sætte 
klare krav og rammer op for børnene? 
 

Det er svære spørgsmål, som jo ikke kan 
besvares med et ja eller nej. Men for Ellen 
Grøn var der ikke tvivl om, at skolen skal stå 
som en modvægt til de herskende vinde i 
samfundet i øvrigt. Kun herigennem får 
børnene modstandskraft og evne til at 
overveje, tænke og fordybe sig. Hun mener, 
at skolen ikke kun skal være et spejl for 
virkeligheden, men et sted, hvor børnene får 
sig nogle erfaringer og oplevelser, som de 
ellers ikke ville få. Det betyder for eksempel, 
at når børnene i de fleste sammenhænge 
får lov til at vælge og bestemme hvad de vil, 
så er det vigtigt, at de i skolen (ind i mellem) 
bliver udsat for noget, man skal. Man skal 
lære at læse, man skal øve sig i tabellen for 
at blive god til det. Eller hvis man lever i en 

familie, hvor alle har hver sit fjernsyn og 
man blot kan gå ind på sit eget værelse og 
se, hvad man har lyst til, kan det være 
vigtigt i skolen at blive sat i situationer, hvor 
man skal blive enige om, hvad der skal 
foregå, for eksempel ved at arbejde i en 
gruppe. 
 
Efter det meget spændende og 
tankevækkende foredrag, blev vi i grupper 
sat til at arbejde med mål og forventninger. 
Udfra oplægget om den børne- og 
ungdomskultur, der præger dagligdagen i 
skolen, skulle vi søge at finde nogle af de 
værdier, vi mener Hjortspringskolen står 
for/skal stå for. Vi skulle se på, hvordan vi 
får disse værdier gjort mere klare, for os 
selv i bestyrelsen og lærerkollegiet, for 
forældregruppen og for eleverne. 
 
I skolebestyrelsesgruppen arbejdede vi med 
sætningen : "Det er vigtigt at afklare 
forældrenes forventninger til skolen". Det 
udløste livlig debat om, hvilke forventninger 
vi selv har/har haft til skolen, hvilke, der er 
indfriet, hvor vi er blevet overraskede, hvor 
vi blev skuffede. Også en lang diskussion 
om, hvordan man kan få afklaret, hvilke 
forventninger forældre har til skolen blev det 
til. 
 
Det er ikke et emne, som kan afdebatteres 
på en enkelt dag. Faktisk mener vi i 
skolebestyrelsen, at der slet ikke kan findes 
et simpelt svar på diskussionen om 
forventninger. Det må forandre sig år for år 
som børnene vokser til, og fra klasse til 
klasse, alt efter hvilke børn, forældre og 
lærere, der er i den givne situation. Det er 
derfor for os at se oplagt at tage temaet op 
på de forældremøder, der bliver holdt hvert 
år i begyndelsen af det nye skoleår.  
 
Det skal i sidste ende udmønte sig i nogle 
handleplaner, som alle skolens forældre vil 
komme til at høre nærmere om, når de er 
blevet udarbejdet. Planen er, at skolens 
lærere i år skal arbejde med disse ting, så 
der vil uden tvivl blive talt om 
Hjortspringskolens centrale værdier og 
hvordan, vi kan fremme dem i det 
kommende skoleår.  
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Svenstrup Ungdomsforening 
 

Gymnastiksæson  2001 / 2002 
  
Ja nu står den nye Gymnastik sæson atter for dagen. Vi har 
igen gjort det muligt for dig at komme ud at møde nye 
mennesker, og få nogle sjove og fornøjelige timer. Så kom og 
vær´ med, der er gymnastik for alle. 
 
Sådan ser den nye sæson ud, som starter  uge 37. 
  

? ? Græshopperne -  Forældre/ barn Tirsdag 16:30 – 17:30 Pris 150 kr. 
(Dennis / Karin) 

? ? Spi´lopper  -   4 – 6 år.   Onsdag 16:30 – 17:30 Pris 150 kr. 
(Gitte / Ida / Mette) 

? ? Bulderbasser  -  0 – 2  klasse Torsdag 16:30 – 17:30 Pris 150 kr. 
(Helena / Sanne) 

? ? Krudtugler  -  3 – 4 klasse  Tirsdag 17:30 – 18:30 Pris 150 kr. 
Rytme / Spring. (Dorthe / Lasse / Maja) 

? ? Mix – Spring  5 – 7 klasse  Torsdag 18:00 – 19:30 Pris 150 kr. 
Hans-Jacob / Anne-Mette 

? ? Aerobic / Step   fra 13 år –   Onsdag 19:00 – 20:30 Pris 200 kr. 
for begynder… … (Helena / Bente) 

? ? De Ungdom´lige Motionsdamer Mandag 19:00 – 20:15  Pris 200 kr. 
**  Hanne  (Starter først i uge 38) 

? ? Ældre Gymnastik   Onsdag 15:30 – 16:30 Pris 125 kr. 
Arne 

  
Sæsonen starter som sagt i uge 37. Så kom og vær med lige fra første gang. Det hele foregår i 
Hjortspringskolens gymnastiksal. Tilmeldingen sker den dag i møder op. 
 
Eventuelle spørgsmål så ring til Karin på tlf. 74 45 64 74 
 

Håber at du igen i år har lyst til at være med . 
Med Venlig Hilsen - Gymnastik Udvalget 

 

Eftersøgning… … …  
Hej pige / dreng / Voksen M/K… … .. 
  
Den nye Gymnastik sæson står for døren, 
men vi står altså og mangler én person, som 
gerne vil lave gymnastik sammen med børn 
fra  0- 2 klasse. 
 
Vi har i forvejen 2 personer, men mangler 
nr. 3, så du kommer ikke til at stå alene med 
det. 

Du behøver ikke at have ledet gymnastik 
før, bare du har lysten at have med børn i 
den alder at gøre. 
 
Såååååå  hvis det lige er dig så ring ! 
 
Du kan ringe til : 
Karin Melchior tlf. 74 45 64 74 eller 
Dorte Thy    tlf. 74 45 62 99 efter kl.14.00 
 

Hilsen S.U.F ´s Gymnastikudvalg
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Nyt fra Kirken 
 
Høstgudstjeneste 
Vi har høstgudstjeneste søndag 
den 30. september kl. 14:00. 
Gudstjenesten er flyttet til om 
eftermiddagen af hensyn til de 
landmænd, der har travlt om 
formiddagen. Men 
høstgudstjenesten er nu for os 
alle – en gudstjeneste hvor vi 
f.eks. kunne være 
opmærksomme på, hvordan vi 
alle sammen meget konkret 
lever af jorden. At vore kroppe i 
den forstand er jord og vand. Og at jorden 
på denne måde skænker os liv. I grunden er 
det et mysterium, at det kan lade sig gøre – 
og et enkelt eksempel på, hvordan vores liv 
beror på en kraft langt ud over vores 
forstand. 
 
Vinterens konfirmander vil medvirke på 
forskellig måde. Som indledning til 
gudstjenesten vil der være en lille 
procession, hvor deltagerne vil bære noget 
af året høst til alteret. Alle der har lyst er 
velkomne til at tage del i denne måde at 
udtrykke glæde over en god høst: det kan 
være 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 
høstgudstjenesten på. 
 
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe i 
våbenhuset. 
 
Retræte 
Retræte betyder ”tilbagetrækning” og ordet 
dækker her, at nogle mennesker over en 
weekend trækker sig tilbage for i ro at 
overveje hvilken betydning tro og religiøsitet 
har i deres daglige liv. Retræten byder på tid 
til personlig fordybelse og afslappelse, et 
muntert samvær og inspiration til at komme 
videre med livsområder, der er svære at 
tackle, eller hvor man oplever at være gået i 
stå. 
 

Retræten foregår på Sundevedcenteret 
ved Nybøl 9.-11. november (start fredag 
kl. 18), og ledes af Peter Ruge. Pris 600 
kr. som dækker kost og logi. 
 
Kirkehøjskole på Als 
Kirkehøjskolen er et samarbejde mellem 
Svenstrup, Nordborg, Egen og Notmark 
Sogne. 
 
Kirkehøjskolens samlede sæsonprogram er 
fremlagt i kirkerne, men kan også bestilles 
hos Peter Ruge.  
 
? ? Apostlenes Gerninger og Paulus 

I Egen Præstegård er der i efteråret en 
fælles læsning af Skriftet Apostlenes 
Gerninger. Skriftet fortæller om livet i det 
første kristne menigheder i årtierne efter 
Jesu død, og om apostelen Paulus’ 
missionsrejser. 
 
Det foregår på følgende onsdage 10.10, 
24.10, 14.11, og 28. 11. Alle dage kl. 
19.00. 
 
Tilmelding til Kitty Hovgaard Jensen, 
Egen Præstegård. 

 
? ? Den Danske Salmebog 

Jens Lyster, som er sognepræst i 
Notmark har gennem mange år arbejdet 
med salmerne i Den danske Salmebog. 
Han vil lede en studiekreds om 
salmebogen, hvor det bliver muligt at gå i 
dybden med enkelte salmer og at se 
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hvordan billedsprog og tankeverden 
udfolder sig hos en enkelt salmedigter. 

 
Første gang 25. september. kl. 19.30 i 
Notmark Præstegård. 

 
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 
plejehjem. På samme måde kan man lave 
aftale om personlig samtale i Præstegården.  
 
KIRKENS HJEMMESIDE 
Kirken har oprettet en hjemmeside som kan 
findes via denne portal. 
 

http://www.folkekirken.dk. 
 
Der er i øvrigt link til siden fra Nordborg 
Kommunes samt fra Svenstrup- og 

Stevnings Hjemmesider. Kirkens 
hjemmeside indeholder almindeligt kirkenyt 
om arrangementer, gudstjenestetider, 
menighedsrådets mødereferater, relevante 
adresser, telefonnumre o.s.v.. Hjemmesiden 
redigeres af Jesper Bloch Olsen.  
 
MENIGHEDSRÅDET 
Bente Pedersen (formand), Carl Chr. Schink 
(Kirkeværge)  
Kommende møder: 4. september og 11. 
oktober kl. 19.30. Menighedsrådets møder 
er offentlige og afholdes i Konfirmandstuen 
ved Præstegården. 
 
KIRKEGÅRDEN 
Graver og kirketjener Torben Nielsen 
træffes i arbejdstiden på kirkegården og på 
telefon 74 45 63 02.  

Peter Ruge 
 
BEGRAVEDE 
Godtfred Thomsen,  Dyvig 
Henry Attermann,  Stevning 
Kaj Børge Andersen,  Stevning 
Emma Jensen,  Guderup Plejecenter 

 

E Svenstruplaug 
 

E Svenstruplaug inviterer 
til en Gemytle aften 

 Torsdag d. 20 september kl. 19:30 
på Svenstrup Forsamlingshus 

 
Vi invitere til en glad syng sammen aften, hvor det 
Alsiske står i højsædet. 
 
Vi har været så heldige at få Edith Larsen fra 
Augustenborg til at komme og underholde os med 
Alsisk snak, samtidig har hun taget ”Bedstes musik” 
med. 
 
Entre 40 kr. inkl. Kaffe og brød. 

E Svenstruplaug  
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Lokalhistorisk Forening 
 
Klingbjerg – en skøn lille by. 
 
Mandag den 6. August havde foreningen 
arrangeret en byvandring i Klingbjerg. Der 
mødte 38 interesserede, det var flere end vi 
havde turdet håbe. Men dejligt – foreningen 
er nemlig til for beboerne og uden jeres 
opbakning er den intet værd. 
 
Desværre var vejrguderne ikke helt med os, 
vi måtte flere gange have paraplyerne slået 
op og så er det ikke så ligetil for dem, som 
havde påtaget sig at fortælle om, hvad vi så. 
Der var desværre en del, som ikke fik det 
hele med. Derfor vil jeg i dette og næste 
nummer af bladet genfortælle deres 
beretning, og måske flette et par 
bemærkninger til.  
 
Skønt jeg har boet i Svenstrup sogn i en 
menneskealder, vidste jeg på forhånd så 
godt som intet om Klingbjerg, (det var vel 
nærmest et lidt kedeligt sted). Men da vi 
(Inge Johansen og undertegnede) et par 
uger før byvandringen, besøgte et par af 
beboerne, blev jeg godt og grundigt belært 
om det modsatte. Vi gik sammen med 
Cedde Christensen, Marie og Tommy 
Maagaard turen rundt og fik mange gode og 
smukke indtryk, både af byens historie og 
natur. Det var lige et oplagt emne til en 
byvandring! 
 
Da jeg kom hjem fandt jeg bogen 
”SVENSTRUP KIRKESOGNS HISTORIE” 
(kan købes i foreningen) frem og læste 
afsnittet om Klingbjerg. Nu var grunden lagt 
til en byvandring ! 
 
Udover dette kunne det slet ikke lade sig 
gøre, hvis ikke beboerne var med på ideen 
– og det var de. 
 
Foruden de tre nævnte tilbød Karen Jensen 
os ”husly”, hvilket viste sig at være 
nødvendigt, da det som sagt blev ”typisk 
dansk sommervejr” den dag vi havde 
bestemt os for. 

 
Her skal der lyde en stor tak for hjælpen til 
de fire nævnte og ikke mindst til Karen og 
Marie for kaffe og lækre hjemmebagte boller 
efter turen. 
 
For at fuldstændiggøre Klingbjergs historie 
har Marie og Cedde skrevet erindringer fra 
deres barndom, de er begge født og 
opvokset i byen og har deres rødder her 
gennem flere århundreder. 
 
NOGET OM KLINGBJERGS HISTORIE  
 
Da Hertug Hans den yngre i slutningen af 
1500-tallet overtog Melvedgaard (nu 
Hjortspringgård) lå der en lille landsby, 
Melved; med 11 kådnersteder i umiddelbar 
nærhed. De har åbenbart generet hertugen, 
for han beordrede dem jævnet med jorden 
og flyttet ud i bakkerne ved kløften.. Der var 
nok en god grund til at lægge byen netop 
der, for med datidens markredskaber har 
jorden ikke været rentabel for hertugen. Der 
kom 6 flere til, så der var 17 Kådnerne i alt, 
de fik så meget jord, at de kunne holde en 
ko. De skulle arbejde (hoveri) på 
Melvedgaard, og det var ikke et 8 – 16 job. 
Det har været konerne, der tog sig af 
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hjemmet og hvad dertil hørte. 
Om det dengang hed Klingbjerg, og hvor 
navnet stammer fra, har jeg ingen forklaring 
på (hvis andre har, vil jeg være glad for at 
høre fra dem!). Men vi ved, at det helt til 
nutiden er blevet kaldt ”Ny Kåe” i 
folkemunde. I vore ører lyder det helt 
utroligt, at hertugen sådan med et 
fingerknips kunne slette en landsby. Det var 
nu slet ikke ualmindeligt i de tider. Både han 
og andre herremænd gjorde det flere andre 
steder og kong Chr. d. 4. gjorde det samme 
flere steder i Danmark.  
 
Vi ved med sikkerhed, at denne landsby er 
opført i 1604 og dermed kan fejre 400 års 
jubilæum om 3 år. Så bliver der uden tvivl 
fest i Klingbjerg, man har allerede talt om at 
invitere Dronning Margrethe. Når hun kunne 
komme til Augustenborg i anledning af 
deres 350 års jubilæum, kan hun vel også 
komme til Klingbjergs 400 års!!! 
 
Igennem de 400 år har Klingbjerg, som 
andre landsbyer, haft en skiftende skæbne. 
Der har været to brande. Første gang 
brændte 5 huse og anden gang 3. Det var 
selvsagt en følge af, at man dengang havde 
bygget husene så tæt sammen, at branden 
var vanskelig at stoppe. De Klingbjerg 
bønder tog konsekvensen af dette og 
byggede de nye huse med større afstand. 
Der er en historie om, at en klog kone ved 
den første brand i 1781 satte ilden over i et 
egetræ, som ikke måtte fældes. Det fik da 
også lov til at blive stående helt til 1912, den 
næste brand skete i 1918! 
 
Parcellerne var jo små, men da 
Hjortspringgård , i forbindelse med 
”landboreformerne” i 1700-tallet, blev 
udstykket, fik Klingbjergboerne nogle tønder 
land til deling. Dette forbedrede selvfølgelig 
forholdene, men også den kendsgerning, at 
flere af bønderne begyndte at udøve 
forskellige håndværk og i 1800-tallet var der 
mange håndværkere i Klingbjerg. 
 
Cedde Christensen er efterkommer af den 
ældste håndværkerfamilie i Ny Kåe. Han 
skriver i sine erindringer bl.a.:  
 ”I ejendommen Rugbjergvej 1 har mine 
forfædre boet fra ca. år 1800 og der er jeg 

født i 1925. I foråret 1928 overtog min far og 
mor min morfars ejendom på Sølvkobbelvej 
7 og der har min bror og jeg levet vores 
barndom. Da en pige fra Borrevej og jeg 
kom i skole i 1931 havde der i fem år ingen 
skolesøgende børn været fra Klingbjerg, 
men inden vi blev konfirmeret var vi otte. 
Der var en lærer og en lærerinde og to 
klasseværelser til 70-80 børn. (Til trods 
herfor er der ikke én stavefejl i Ceddes 
beretning. Set i betragtning af, at der i dag 
ikke må være over 20 børn i en klasse. 
Engang fik de lært at skrive og læse. (Min 
bemærkning, Ingrid.)). Da min far gik i skole 
var der en lærer og et klasseværelse til 
samme antal børn. Om vinteren gik vi i skole 
5 formiddage fra 8 – 12 og fire eftermiddage 
fra 1 - 4. Om sommeren mandag og tirsdag 
fra 7 – 13, torsdag fra 7 – 10 og fredag og 
lørdag fra 7 – 9.  
 
I fritiden legede vi eller hjalp til på 
ejendommen. Når nogen var begyndt at 
høste fik vi sommerferie, så vi kunne hjælpe 
til i høsten. I 1938 fik vi mund- og klovesyge 
lige efter sommerferien og måtte ikke 
komme i skole, så vi fik en lang ferie, men 
tiden gik hurtigt, da vi havde nok at lave 
derhjemme. Når kornet var i hus skulle det 
tærskes og dertil lejede vi et 
andelstærskeværk. Der skulle en 7 – 8 
mand til at betjene det. Der var også en 
maskinpasser med tærskeværket og ham 
ville vi børn gerne lave lidt sjov med. Når det 
blev ham for meget, puttede han os i en tom 
kornsæk og bandt for den”. 
 
Fra Marie Maagaards (født Rasmussen) 
erindringer vil jeg citere følgende: 
”Jeg blev født i sommeren 37 og kan godt 
huske lidt fra krigen. Vi havde ikke så meget 
legetøj, men det gjorde ikke så meget, vi 
satte fantasien i gang. Ind imellem kom 
fætre og kusiner på besøg, vi boede jo 
sammen med min fars forældre, de boede 
på aftægt. Vi havde en hund, der hed 
Prinds. Når vi legede var vi mest ude. Vi 
spillede langbold, klaphonni (gemme), stork 
om e hjørn, spillede med nøbbese (kugler), 
hønseringe, forskellige boldspil op ad 
væggen og hoppede i hus.  
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Jeg fik en cykel, da jeg skulle 
i skole, men på grund af 
krigen var det ikke nemt at få 
cykelslanger. Jeg kan huske, 
at far bandt en sæk på 
fælgen og satte dækket 
udenpå . Det var ikke særlig 
godt at cykle på, men vi var 
alligevel glade for det. I 
skolen havde vi dansk, 
regning, diktat, geografi, 
historie og kristendom med 
salmevers, naturhistorie og 
håndarbejde. Vi gik i skole 
mange timer til langt ud 
eftermiddagen og også 
lørdag formiddag. Der var 
nok at gøre, når der skulle 
laves lektier derhjemme 
også. Jeg var med i sangkor i 
kirken hos Lærer Jensen, som også var 
organist”. 
 
Både Cedde og Marie har skrevet meget 
mere, og det kan måske bruges i andre 
sammenhænge. Denne beretning skulle jo 
handle om byen Klingbjerg. Jeg vil gerne 
her benytte lejligheden til at opfordre andre 
ældre til at skrive deres erindringer, mens 
de endnu kan huske. I foreningen vil vi 
gerne sørge for renskrift og opbevaring for 
eftertiden. 

Tekst til det store billede: Hans Rasmussens 
hus Rugbjergvej 4, personerne er Marie 
Maagaards bedsteforældre med deres børn. 
 
Hvis andre har historier om huse og folk i 
Klingbjerg, vil vi også gerne høre fra jer. Det 
gør ikke noget, at det er overleveringer fra 
bedsteforældre og lignende, for noget sandt 
er der vel altid i det.  Ring til mig, hvis I har 
noget ! 

Venlig hilsen 
Ingrid Dall, Tlf.: 73458022

 

Budbringer 
 

Saftkoger købes. 
 

I øjeblikket har vi lånt naboens 
saftkoger, men vi vil gerne have en 

selv. 
 

Henvendelse til Gunhild Bruncke 
Sandvej 28A, Svenstrup 

Tlf. 74 45 60 63 
 
 
 
 

Komfur sælges 
 

Velholdt grønt Voss komfur med fire 
kogeplader og magasinskuffe. 

Fungerer perfekt. 
 

Pris 300 kr. 
 

Henvendelse til Helene Lund 
Vestertoften, Svenstrup 

Tlf. 74 45 62 56
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Svenstrup frivillige Brandværn 
 

Kæmpe Loppemarked 
 

 

 

Afholdes:  
Lørdag den 15. september 2001 kl. 9.00 – 16.00 

ved brandstationen i Svenstrup. 
 

Vi kører rundt og indsamler effekter til 
loppemarkedet 
 
Fredag den 14. september fra kl. 15:00. 
Har du noget du vil af med kan du også 
kontakte : 
 
Leif Melchior  Tlf. 74 45 64 74 
Kenneth Svendsen  Tlf. 74 45 63 73 
Leif Petersen   Tlf. 74 45 64 80 
eller en af de andre brandmænd. 

 
Svenstrup Frivillige Brandværn  
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Svenstrup Vandværk 
 

Åbent hus i Vandværket…. 
 
Bestyrelsen er bekendt med, at der stadig er brugere, der har farvet vand. 
 
Med det nye filtergrus og reparation af filterkar, regner bestyrelsen bestemt med, 
at dette problem langsomt, men sikkert bliver minimeret. På grund af aflejringer af 
okker i rørene, vil det ikke kunne undgås, at der lejlighedsvis vil forekomme brunt 
vand. 
 
Før ferien fandt en andelshaver en læk på ledningsnettet, og med den regner vi 
med at have fundet årsagen til en del af det rigelige store spild, der er på nettet. 
 
Ved du det ???? 
? ? Hvor kommer vores drikkevand fra ? 
? ? Hvad er filtergrus ? 
? ? Hvad gavn gør filtergrus ? 
? ? Hvad sker der med vandet fra ”jord til bord” ? 
? ? Hvorfor skal rørene skylles ? 
? ? Bliver drikkevand tilsat kemikalier ? 
? ? Er vandværket fyldt med vand ? 
? ? Hvordan ser vandværket ud indvendig ? 
 
Hvis du gerne vil have svar på disse og andre 
spørgsmål, så kom til 
 
 

ÅBEN VANDVÆRK 
Lørdag d. 22. september 2001 kl. 9:00 – 13:00 

Pedersbjergvej, Svenstrup 
 
Vandværket er blevet moderniseret med automatisk filterskylning og overvågning 
over PC. Programmørerne og leverandørerne af automatikken vil være til stede 
ved arrangementet. 
 

Vel mødt Bestyrelsen 
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Svenstrup Forsamlingshus 
 

 

 

Svenstrup Forsamlingshus Støtteforening 
afholder Høstfest på Svenstrup Forsamlingshus 

Lørdag den 29. september 2001, kl.19:00 
 

 

 

 

 
 
 
 
Program:  
 
? ? Velkomst. 
? ? Spisning menu: 

- Melon med røget skinke. 
- Carvery Buffet m. 3 slags kød, fløde- og smørstegte kartofler, salat bar. 
- Kaffe med småkager. 

? ? Underholdning ved, rundt ”o æ goll” 
? ? Amatørteatret leverer sketch fra omegnen. 
 
Dans med musik leveret af: Jan Taanqust, Sønderborg. 
 
Pris: 125 kr.  pr. person.   
Tilmelding og bordreservation, samt betaling til : 
  Arne Buch. 

Kirketoften 17, Svenstrup. 
Tlf. 74456150 

Sidste frist for tilmelding 16. september 2001. 
 

Vel mødt til en festlig aften 
 



September 2001 Side 16 af 20 E SvenstruPPe’ 

Nordals Folkedansere 
 

Program… .. 
 
BØRN, børnehave – 2. Klasse, Alsingergården torsdag 30.08 Kl. 17:00 – 17:50 
BØRN,  2. – 7.  Klasse  Alsingergården  torsdag 30.08 Kl. 18:00 – 18:50 
 
SVERIGE 2002 BØRNEFOLKEDANSERSTÆVNE 
 
VOKSNE BEGYNDERE  Alsingergården  tirsdag 04.09  Kl. 19:00 – 21:30 
VOKSNE  ØVEDE   Alsingergården  tirsdag 04.09 Kl. 19.:30 – 21:30 
ÆLDRE    EFTERMIDDAGSHOLD, Langesøgården onsdag 05.09 Kl. 14:15 – 16:00 
 

Folkedans … er en festlig, hyggelig og billig motion. 
Lær    … at danse vals og andre danse. 
Samvær … er traditioner, julehygge, sang og m.m. 
Busture … i udland og indland. 
Dans   … på KRO med alle interesserede. 
Mød op  … prøv at være med, første 2. gang gratis. 
Tag   … naboen med og få del i det gode samvær. 
Kontingent  … børn 100, - voksne 350, - ældre 220, Kr. 
Flere arrangementer  … for alle hele sæsonen. 

 
ALLE er velkomne ! Vi starter med 
HYGGEAFTEN tirsdag  d. 4. september 
2001 Kl. 19:30 på Alsingergården i 
Svenstrup. 
 
Oplysninger 
– eftermiddagsholdet (Annelise Jensen) 
 Tlf. 74 45 90 89 
– voksne øvede (begyndere) (Ib Jensen)
 Tlf. 74 45 64 33 
– børnehold (Ib Jensen eller Dorthe) 
 Tlf. 74 45 64 33 
 
  

Folkedans på Nordals… … .. 
 
Nordals folkedanserforening begynder nu på 
en ny sæson. 
 
Vi er en forening, der til februar 2002 kan 
fejre 35 års jubilæum. 
 
Foreningen arrangerer forskellige 
arrangementer løbende året igennem, bl.a. 
forårsopvisning, majstangsfest og stævner i 

ind- og udland. Foreningens børnehold 
deltog i år bl.a. i et stort stævne på Island. 
Vi vil i år endvidere inviterer Grev Ingolf og 
Grevinde Sussie til majstangsgildet på 
Alsingergården. 
 
Kom og lær at danse folkedans og oplev 
vore spillemænd spille de gamle melodier. 
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Foreningens ældrehold danser på 
Langesøgården, medens voksen- og 

børneholdet danser på Alsingergården i 
Svenstrup.

Spejderne 
 
Jubilæum 
Den 19. maj 2001 var der stor fest ved 
spejderhytten i Bærensmølle - vi fejrede 
nemlig Hjortspring - gruppens 50 års 
jubilæum. 
 
Vejret var med os – sol fra en skyfri himmel 
– og rigtig mange mennesker 
mødte op for at fejre dagen 
sammen med os. 
 
Der var taler og Svend Bork fik 50 
års stjernen. Der var aktiviteter 
hele dagen: løb, balloner, 
sminkning, tovtrækning, og vi var 
ca. 170 til at spise helstegt 
pattegris. Dagen blev afsluttet med 
et festligt lejrbål. 
 
Tak for det store fremmøde og de 
mange gaver. 
 
Ulvenes sommerafslutning blev afholdt med 
familien ved Sandvig med forskellige 
aktiviteter og fælles grill, og de fleste fik 
også en sejltur på spejdernes tømmerflåde. 

Fra den 24.-29. juni drog vi på junglelejr i 
Houens Odde ved Kolding, hvor vi havde 
nogle dejlige dage i telt med fællesskab, 
hygge og aktiviteter sammen med ca. 400 
andre ulve fra hele landet. Vi byggede med 
ler, fangede fisk med de bare hænder, 

mødte Baloo og Robin Hood og var 
på Safari blandt løver og giraffer i 
Løveparken i Givskud. 
 
Efter en god sommerferie skal vi 
bl.a. tage imod nye ulve, i Fippes 
Hul, til Oldenor og Sandvig, og i 
uge 39 skal vi igen yde en indsat 
for spejderhjælpen, som vi håber, I 
vil være med til at støtte, når 
ulvene møder op og tilbyder deres 
hjælp for en skilling til børn, der har 
det svært ude i verden. 
 

Med spejderhilsen 
Mona Boysen. 

 

Svenstrup Ringriderforening 
 
Ringridning 2001 
Et vellykket ringriderarrangement i 
Svenstrup er overstået. 
 
En stor TAK til de lokale erhvervsdrivende 
som sponsorerede præmier. Tak til dem 
som gav en hjælpende hånd med, og Tak til 
dem som hejste flaget. Det er meget festligt 
at ride gennem byen, når alle flagene er 
hejst. Ca. 500 betalende gæster besøgte 
pladsen, hvilket er ganske flot, og 
medvirkende til et ganske pænt overskud. 
 

11 børn deltog i cykelringridning, og 
Maria Byllemos blev kåret som den med 
den flottest pyntet cykel – tillykke. 
 
146 ryttere deltog i selve ringridningen, her 
blev Harry Clausen Holmskov konge, 
Henning Clausen Helved kronprins, og Hans 
Nicolaisen Dybbøl Prins. Bedste Svenstrup 
rytter blev Svend Ove Clausen Himmark. 
 
Et par bestyrelsesmedlemmer ønsker at 
stoppe, så skal der være ringridning igen 
næste år, skulle der gerne være et par 
stykker som har lyst til at give en hånd med 
– så kom ud af busken og kontakt enten 
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Kirsten Kock, tlf.: 74456420, eller Dorthe 
Johansen, tlf.: 74456250 
 
Datoen for generalforsamlingen kommer i 
næste nummer af E SvenstruPPe’. 

 
På bestyrelsens vegne 

Dorthe Johansen

Svenstrup Forsamlingshus 
 
Rengøring rundt om Forsamlingshuset i 
året 2001 
 
Arbejdsfordeling for støttemedlemmer til 
rengøring rundt om Forsamlingshuset i året 
2001. 
 
Der bedes hakkes, rives og fejes rundt om 
huset på skift ca. hver 14. dag. I vintertiden 
fejes der kun. Man medbringer selv værktøj. 
 
 

Husk man kan tilmelde/framelde sig til en fra 
bestyrelsen. 
 
Gem denne side, eller skriv dato ned ! 
 
Det er en fornøjelse at passere 
forsamlingshuset og se hvor pænt der som 
regel ser ud. Der er en enkelt som har glemt 
rengørings-datoen, sender derfor 
arbejdsfordelingen ud igen, for resten af 
denne sæson. 

Dato 
Navn Adresse 

   
8. September Fam. maler Schink Nordborgvej 
22. September Fam. Jacobsen Sandvej 2 

6. Oktober Fam. Møller Himmark 
20. Oktober Fam. Asmussen Kløvertoften 7 
3. November Fam. Gitte Bonde Skoletoften 30 
17. November Fam. I. Broghammer Pedersbjergvej 7 
1. December Fam. Holger Hansen Himmark 
15. December Fam. Buch Kirketoften 
5. Januar 2002 Fam. Olesen  Skoletoften 11 
26. Januar 2002 Fam. Kurt Knudsen Himmark 
16. Februar 2002 Fam. HC.Cristiansen Torup 
God arbejdslyst Lorens Brodersen  
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Svenstrup Amatørteater 
 

Tak… … … .. 
Svenstrup Amatørteater vil hermed sige tak 
for den store opbakning vi fik i forbindelse 
med opførelsen af vort teaterstykke. 
 
Tak til de der byggede Sufflørkassen ”den er 
god”. 
Tak til hjælperne. 
Tak til brandmændene som var meget 
aktive, uden dem ville vi have haft svært ved 
at klare os. 
 
På teaterfolkets vegne – TAK ! 
 
 

Samtidig vil jeg gerne 
bruge lejligheden til at råbe 
om hjælp… … . 
 
Svenstrup Amatørteater søger: 
? ? Skuespillere 
? ? Kulissemalere og -byggere 
? ? Syersker 
? ? Manuskriptforfattere 
? ? O.s.v. 
 
Sidder du derhjemme med en drøm om at 
blive noget ved teatret, er du ved at 
sprænges, fordi du er fyldt med gode idéer 
til kulisser / kostumer o.s.v. eller du har 
noget på loftet eller i kælderen, som du 
mener vi kan bruge ? 
 
Så vil vi gerne høre fra dig. 
 
Vi mangler specielt tøj i forskellige 
størrelser. 
 
Vi mangler virkelig netop dig ! 
 
Meld dig hos mig senest den 15. september 
2001.  
 
Anne Marie Duus 
Nordborgvej 129 
Tlf. 74 45 60 90 
 
Husk samme tid næste år – første lørdag i 
marts 2002. 

 

Budbringer 
 

Brugt godkendt barnevognssele købes 
Henvendelse til 

Dorthe Johansen, Mølletoften 3, Svenstrup 
Tlf. 74456250 
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Aktivitetskalender 
… ..september 2001 

 
 
Søndag d.  2. sept. Kl. 10:00 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 Kl. 15:00 Åben Hjortefarm  Himmark strand 
 
Tirsdag d.  4. sept.  Kl. 19:30 Menighedsrådsmøde Præstegården 
 Kl. 19:30 ”Start på Folkedansersæson” Alsingergården 
 
Søndag d.  9. sept. Kl. 10:00 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Tirsdag d. 11. sept.  … og resten af ugen ”Start på SUF’s Gymnastiksæson” 
 
Lørdag d. 15. sept. Kl. 9 – 16 Brandværnets Loppemarked Brandstationen 
 
Søndag d. 16. sept. Kl. 10:00 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Torsdag d. 20. sept.  Kl. 19:30 ”Gemytle aften” – E Svenstruplaug Forsamlingshuset 
 
 … .sidste frist for indlæg til E SvenstruPPe’ oktober udgave 
 
Lørdag d. 22. sept. Kl. 9 – 13 ”Åben Vandværk” Svenstrup Vandværk 
 
Søndag d. 23. sept. Kl. 10:00 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Tirsdag d. 25. sept.  Kl. 19:30 Kirkehøjskole på Als Notmark Præstegård 
 
Fredag d. 28. sept. … .udkommer E SvenstruPPe’ oktober nummer 
 
Lørdag d. 29. sept. Kl. 19:00 Høstfest Svenstrup Forsamlingshus 
 
Søndag d. 30. sept. Kl. 14:00 Høstgudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Søndag d.  7. okt. Kl. 10:00 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Onsdag d. 10. okt. Kl. 19:00 Kirkehøjskole på Als Egen Præstegård 
 
Søndag d. 14. okt. Kl. 10:00 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Søndag d. 21. okt. Kl. 10:30 Gudstjeneste (Ole W. Sørensen) Svenstrup Kirke 
 

(......uden ansvar) 
 

 


