
 
 
 

Uvejr over Svenstrup… .. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
… ..det trækker op til efterårsvejr 

og et voldsomt tordenvejr 

 

 Oktober 2001 
 Nr.8 /25.årgang 
 
Indhold side 
Kommentar 2 
Redaktion & Kontaktudvalg 2 
Lokalhistorisk forening 3 
Cykelklubben 
  Udflugten til Fyn 4 
Nyt fra Kirken 
  Høstgudstjeneste 6 
  ”Retræte” 6 
  Kirkehøjskole på Als 7 
  Musikgudstjeneste 7 
Budbringer 
  Computer købes 8 
Hjortspring Børnehus 9 
Hjortspringskolen 
  Årets hytteture 11 
  Ny lærer 12 
  Skolernes motionsløb 12 
Knipletræf 13 
Aktivitetskalender 14   

Indlevering til næste nr. 

...senest  den 20. oktober 2001 
til....  Kaj Nielsen,  Kløvertoften 19 
    E-mail: e.svenstruppe@mail.tele.dk 
   Lasse Andersen, Kirketoften 4 
   Kim Christiansen,  Vestertoften 18 
Samling af næste nummer: Ringriderforening 
      d. 30. okt. 2001, kl. 19:00 



Oktober 2001 Side 2 af 14 E SvenstruPPe’ 

Kommentar 
 
 
 
 

 
 
Kære læsere. 
 
Kalenderen fortæller os nu, at det er blevet efterår, 
mange udendørs aktiviteter er lagt på hylden, og 
indendørs syslerne igangsættes. 
 
Det betyder også, at vi er nået til oktober måned, 
den måned hvor vi beder om et bidrag til E 
SvenstruPPe’. 
 
Vores udgifter til bladets drift dækkes af den årlige 
indsamling, tilskud fra foreninger og 
menighedsrådet, samt reklameindtægter. Vores 
udgifter til fremstilling af bladet er steget de sidste 
par år, som alt andet, så hvis bladet fortsat skal 
udkomme beder vi alle husstande bidrage med 50 
kr. og gerne med lidt mere 
 
Der er i dette nummer af bladet indlagt en kuvert og 
girokort som bedes benyttet. 
 
Poserne kan afleveres i ”Lissie’s Butik” eller til 
bestyrelsen. 
 

På forhånd tak, 
Med venlig hilsen 
Lasse Andersen.  
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Lokalhistorisk forening 
 
Med efteråret begynder også en ny sæson 
for foreningen, som endnu ikke er et år 
gammel. Vi har kun haft tre arrangementer 
indtil nu. Det er derfor vores første 
efterårsprogram, jeg vil forberede vore 
medlemmer på. 
 
Når dette blad udkommer, er vi i gang med 
vinterens arbejde i arbejdsgrupperne. 
 
Vi begynder den mandag 24. September og 
mødes så hver anden mandag kl. 19:00 i 
Stolbroladen. 
 
Sidste år havde vi 3 grupper, som arbejdede 
med hver sit emne, nogle var med i mere 
end én gruppe. I år er emnerne foreløbig: 
Stednavne i Stevning – Indsamling og 
identificering af billeder – Interviews. 
 
Hvis du har en god ide om et eller flere 
emner, er vi lydhøre. Alle interesserede er 

velkomne til at deltage – evt. bare i et 
specielt emne. Det kunne være historien om 
en familie, et hus eller en gård. Og husk! 
Det behøver ikke at være fra dine 
oldeforældres tid, for hvad der sker i dag, 
er historie i morgen. Vi behøver ikke at 
offentliggøre historierne endnu, der kan 
lægges tilgængelighedsret på et ønsket 
antal år på alt hvad vi gemmer. 
 
Der er også planlagt nogle foredragsaftener 
i vinterens løb. Den første bliver i november 
(dato i næste nr.) i Stevning skole. Her vil 
Erik Manthei Nielsen fortælle om ”E 
Kleinbahn” (Amtsbanen på Als) og i 
febr./marts kommer Johannes Diedrichsen 
og fortæller om stednavne på Als. 
 
Vi glæder os til at se jer ! 
 

Venlig hilsen, bestyrelsen 
 

 
 
 
 

Bogbinding – Bogbinding - Bogbinding 
 
Vi har en del gamle bøger, som godt kunne trænge til ”nyt tøj”, derfor vil vi gerne i 
forbindelse med nogen, som har kendskab til Bogbinding. 
 
 

Fotografering – Fotografering 
Er du god til at fotografere, og har du tid og lyst til at hjælpe os engang imellem, vil 
vi meget gerne høre fra dig. 
 

Med venlig hilsen 
Lokalhistorisk forening for Svenstrup sogn. 

Ring til Ingrid 73 45 80 22 
eller Inge 74 45 61 58 
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Svenstrup Cykelklub 
 

Svenstrup Cykelklubs tur til Kerteminde 
Den 3. - 8. september 2001  

 
Cykelferien var i år en uge senere og 
vejrprognoserne ikke de bedste, men alle 
var mandag morgen mødt op med godt 
humør. Da trailere og biler var læsset, gik 
det af sted mod Fyn. 
 
Vi kørte ad den gamle hovedvej . 
Frokostpausen blev holdt på Hindsgavl 
Rasteplads. Efter en stund fortsatte vi til 
Kerteminde vandrehjem og i løbet af en halv 
time var alle indkvarteret, 4 i hvert værelse, 
man lærer at indrette sig !  
 
Meteorologernes spådomme blev gjort til 
skamme, vi kunne nyde kaffe med 
hjemmebag i det fri, i fuldt solskin. Der var 
god tid til aften, og vejret indbød til en 
cykeltur i omegnen. Da der var 
petanquebaner indenfor området, var der 
nogle der havde lyst til at prøve kræfter der. 
Erfaring havde vi ikke, men var så heldige, 
at en odenseansk klubformand var i gang 
med at træne, og han var mere end villig til 
at lære os noget om regler og kastemåde, 
det gik der megen tid med, og efterhånden 
dukkede de andre op, så vi fik en dyst med 
det samme. 
 

Aftenen gik med kortspil og TV-kiggeri. Et 
livligt selskab i øvrigt! Der blev banket på 
væggen fra de tilstødende værelser. 
 
Tirsdag morgen var vejret rimeligt, og vi var 
klar til en dag med nye udfordringer. Efter 
det sædvanlige ritual med morgensang, 
cyklede vi over Langebro til Kerteminde 
ældre bydel. Flere af gaderne har bevaret et 
gammelt præg. Små sammenbyggede huse 
i hver sin farve, malerisk så det ud, også de 
gamle bindingsværkshuse som f.eks. Den 
Muus’ske Købmandsgård og Farvergården 
var værd at kigge på.  
 
Ladby var næste mål på dagsordenen, 5 km 
sydvest for Kerteminde lå museet med det 
20 m lange vikingeskib, der var udgravet i 
1935. Kun aftrykket af skibet i jorden samt 
nagler og rester af skibsprydelse var 
bevaret. Man kunne også i forenden se 
skeletter af heste og hunde. Spændende 
nok, hvis man har fantasi til at forestille sig, 
hvordan vikingerne har levet dengang. 
 
Vi var klar til afgang, men Ingrid havde 
været så letsindig at låse sin cykel og lade 
nøglen ligge på værelset. Der måtte ilbud 
tilbage og hente nøglen, mens vi gav os i 
lag med frokosten.  
 
Samme dag var der aftalt besøg hos 
Rynkeby Foods. På vej derud tog vi en 
afstikker til Skovsbo for at besigtige et 
krucifiks, hvortil der også er knyttet en 
historie, som jeg ikke vil komme nærmere 
ind på. 
 
Vi blev venligt modtaget hos Rynkeby 
Foods, fik serveret kaffe og ”fynsk” 
æblekage, mens en medarbejder fra 
marketingafd. informerede os om firmaets 
oprindelse, størrelse og produkter. 
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Det var en overraskelse, at bl.a. Tuborg, 
Carlsberg, Fuglsang sodavand foruden 
Ribena Solbærsaft og morgenjuice bliver 
tappet i Rynkeby. Æblemost bliver ikke 
fremstillet af danske æbler, kun 10 % dansk 
frugt indgår i produktionen. 90 % 
frugtkoncentrat kommer fra fabrikker i 
udlandet. Iført hvide kitler og huer (“et smukt 
syn”) fik vi en grundig rundvisning. Firmaet 
er i dag ejet 100 % af Arla Foods, tidligere 
havde Carlsberg 50 % af aktierne.  
 
Turen gik videre til Risinge ud til kysten, 
hvorfra vi havde en skøn cykeltur hjem til 
Kerteminde. 
 
Onsdag så vejrmæssigt lovende ud, og vi 
begav os af sted mod Munkebo. Fra 
Munkebo bakke er der en dejlig udsigt, og 
tager man trapperne op i udsigtstårnet, er 
der et flot udsyn ud over hele området. 
Lindøværftet ligger i nærheden, de store 
kraner dukker op i horisonten, hvor man end 
færdes i omegnen. Vi havde igen en aftale, 
Kajs søn, som sammen med sin familie bor i 
Bullerup, bød på forfriskning, og efter en 
god halv time sad vi bænket i haven, Ole og 
hans svigerforældre trakterede med både øl 
og ”stærke drikke”, og det var der megen 
god ”svenstruppe snak ” i. Tak til Ole for 
hans gæstfrihed. 
 
Vi skulle videre og kom forbi Østergaard 
Gods, som tidligere tilhørte Boel. I sin tid 
oprettede og ejede Boel en del mejerier. 
Han var den første, der fremstillede 
Roquefort ost i Danmark.  
 
Der er mange godser på Fyn, så vi kom 
også forbi Ulriksholm, hvor der indtil sept. 
var glasudstilling.  
 
Det fynske landskab er dejligt afvekslende 
med mange levende hegn, man ser ofte 
rådyr, og det virker ikke så ”udnyttet” og 
”udbyttet”.  
 
Vi havde afsluttet endnu en dag i godt 
selskab. 
 
Torsdag var sidste ”cykeldag” i denne 
omgang. Efter en halv times tid måtte vi 
iføre os regntøj for første gang. Turen gik ad 

Hindsholmvejen til Stavre, vi holdt første 
rast omkring Måle Bakke, desværre var det 
så diset, at man kun kunne se vandet som 
en grå masse. Storebæltsbroen var dog at 
se i det fjerne. Vi fortsatte til Viby, landsbyen 
med de mange fredede bindingsværkshuse 
og – gårde. En landmand var så venlig at 
tage os med op til en gammel mølle, hvor 
han fortalte os dens historie. 
 
En times tid senere spiste vi vores madder 
på et stadion i en mindre by. Efter den lidt 
fugtige tur, varmede vi op med lidt 
håndstand og store armbevægelser. Derfra 
gik det videre ad en cykelsti, der var 
etableret på et nedlagt banelegeme til 
landevejen mod Drigstrup, her ændrede 
landskabet karakter fra fladt til mere kuperet 
terræn. Målet var Fyns højeste punkt, som 
fik os til at stoppe og nyde den vidunderlige 
udsigt. En dejlig langstrakt bakke lå foran 
os, og turen gik med en vis fart mod 
Kerteminde.  
 
Fredag var formiddagen fri. En flok havde 
stadig lyst til at cykle, mens andre ville se 
Johannes Larsen Museet, og vi blev ikke 
skuffede. Der var mange skønne malerier i 
det flotte galleri, foruden Johannes Larsens 
privatbolig, som også var spændende med 
alle de gamle møbler og ting. Efterhånden 
samledes alle igen på vandrehjemmet til 
frokost i gårdhaven, og vi forberedte os på 
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eftermiddagens køretur til Fyns Hoved. 
  
Vi kørte til Bøgebjerg strand, det første 
stykke med sommerhuse plastret så tæt på 
kysten, at det tog hele udsynet. Endelig var 
der åben strand, solen skinnede, og vi nød 
den medbragte kaffe til havets bruse. Vi 
kørte videre mod Fyns Hoved, et særpræget 
landskab mødte os, vi kunne godt have 
opholdt os lidt længere her, men skulle jo 
nødig gå glip af aftensmaden, så tiden var 
knap. 
 
Dagen sluttede med en dejlig middag og 
rødvin til, der blev hurtig god stemning til at 
synge ”Min Amanda”, hende vi havde cyklet 
forbi så mange gange i løbet af ugen. 
 

Carlo har på hele turen været flittig med 
videokameraet, og vi glæder os til at se 
filmen ved en senere sammenkomst. 
 
Lørdag var hjemrejsedag, og mon ikke alle 
glædede sig til at gense de alsiske veje. Vi 
havde haft et godt ophold på Kerteminde 
Vandrehjem, med megen god mad, de fleste 
trængte nok lidt smalkost.  
 
Godt kammeratskab og sammenhold som 
altid, så vi satser igen på næste år.  
  
Det skal oplyses, at der på turen deltog 26 
m/k med en gennemsnitlig alder på 66,3 år.  
 

Med Venlig hilsen K&H 

 
      

Nyt fra Kirken 
 
Høstgudstjeneste 
Vi har høstgudstjeneste søndag den 30. 
september 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. 
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Retræten foregår på Sundevedcenteret ved 
Nybøl 9-11 november (start fred. 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.  
 
Katekismus – nye ord og billeder 
”Jeg tror på …  Ja, hvordan er det nu … … .. 
jeg ved godt hvad jeg tror, men det er ikke 
så let at sætte ord på… .… .” 
 
Ét er, at det altid er svært at sætte ord på 
tro, noget andet er, at mange af de ord, vi 
har arvet som udtryk for tro og religiøsitet, 
forekommer ude af trit med den tid, vi lever 
i. Derfor er der i de seneste år kommet en 
række nye grundlæggende indføringer i 
kristendom, som forsøger at give kirkens tro 
nye ord og billeder.  
 
Vi vil i fællesskab læse én af de nye 
”katekismusser”. Den er skrevet af et 
forfatterteam af præster og teologer, og 
hedder simpelthen: ”Katekismus”. Den er 
spændende illustreret med eksempler fra de 
seneste årtiers malerkunst. Bogen kan lånes 
gennem bibliotekerne eller købes til 
reduceret pris 150 kr. ved tilmelding. 
 
Arbejdsformen bliver samtale, hvor 
deltagerne på skift har mulighed for at 
fremlægge afsnit af bogen. 
 
Den 4. december (introduktion v. Peter 
Ruge), den 8. januar, den 22. januar, den 
12. februar, den 5. marts alle dage kl. 19-22. 
 
Sted: Svenstrup Præstegård. 
 
Tilmelding til Peter Ruge senest 26. 
november på tlf. 74456205 el. e-post: 
pru@km.dk 
 
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 flg. onsdage 10.10, 24.10, 
14.11, og 28. 11. Alle dage kl. 19:00 
 
Tilmelding til Kitty Hovgaard Jensen, Egen 
Præstegård. 

 
Alle Helgens dag 
Gudstjenesten på ”Alle Helgens Dag” 
bruges mange steder til at mindes de 
afdøde - både mennesker, der er døde i 
årets løb, og de døde, man i det hele taget 
savner og længes efter. Ved gudstjenesten 
her i kirken 4. november kl. 10 vil navnene 
blive læst op på de mennesker med 
tilknytning til sognet, som er døde i året løb. 
 
Orgel og trompet i Kirken 
Søndag den 11. november kl. 19:30 er der 
musikgudstjeneste i kirken. Helge Granum 

medvirker på orgel og Per Nielsen på 
trompet.  
 
Familiegudstjeneste 
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Søndag d. 18. november kl. 10:00 er der 
familiegudstjeneste. Gudstjenesten vil være 
tilrettelagt, så man kan have små børn med 
– lidt kortere og mere afvekslende end en 
almindelig søndagsgudstjeneste. 
Konfirmanderne vil hjælpe til ved 
gudstjenesten – blandt andet med at læse 
og med et lille teaterstykke. 
Efter gudstjenesten er der som sædvanlig 
kirkekaffe i våbenhuset, hvor vi har udvidet 
traktementet til at omfatte saftevand og 
kage. 
 
KIRKEBIL 
Kirkebilen bestilles hos GF-Taxi på telefon 
74 45 95 45 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 Stevning’ 
Hjemmesider. Kirkens hjemmeside 
indeholder almindeligt kirkenyt om 

arrangementer, gudstjenestetider, 
menighedsrådets mødereferater, relevante 
adresser, telefonnumre osv. Her er også 
links til Bibelen og til portaler og 
hjemmesider, der har relevans i kirkelig 
sammenhæng. Hjemmesiden redigeres af 
Jesper Bloch Olsen.  
 
MENIGHEDSRÅDET 
Bente Pedersen (formand), Carl Chr. Schink 
(Kirkeværge)  
Kommende møder: 11. oktober og 13. 
november, begge 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 
 
DØDE OG BEGRAVEDE 
Christian Bonde,  Tårup 
 
DØBTE 
Mathias Clausen,  Stolbro Løkke 
Sofie Bendorff Wolff,  Stevning 
 

 
 
 

 

Budbringer 
 

Computer købes… .. 
 

Jeg er meget interesseret i at købe 
en brugt Computer 

 
Henvendelse til: Cornelia Wolf 

Mølletoften 1,Svenstrup 
Tlf. 74 45 64 02 
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Hjortspring Børnehus 
 
Dette indlæg nåede ikke med i septemberudgaven af E SvenstruPPe’ hvilket redaktionen meget 
beklager og undskylder. 
 
 
Børn 
Vi har fået 6 nye små børn til elefant-
gruppen. Alle ser ud til at trives. Bæverne 
har fået 2 nye børn i deres gruppe, og 
skolegruppen har også fået 2 nye børn. 
 
Personale Nyt 
? ? Ny studerende hos skolegruppen. 

Susanne er den studerende Helles 
vejleder. 

? ? Hos bæverne er Hanne Fack ansat 30 
timer i en midlertidig stilling. 

? ? Hos aberne er Jesper blevet ansat 30 
timer, også i en midlertidig stilling. 

? ? Søsser har fået tilbudt nyt job. Skal være 
leder af 2 institutioner - Lavensby 
Børnehave og Havnbjerg Børnehus. 
Rejser derfor fra Hjortspring Børnehus 1. 
oktober 2001, men allerede fra 20. 
august har hun det ledelsesmæssige 
ansvar for Havnbjerg Børnehus. 
Hjortspring Børnehus søger ny leder til 
ansættelse hurtigst mulig efter 1. 
oktober. 

? ? Jeanette er ny jobtræningsperson hos 
skolegruppen. 

? ? Den 26. og 27. oktober tager personalet 
på pædagogisk weekend. Der skal 
arbejdes med det følgende års 
udviklingsmål, og der er pædagogiske 

emner på programmet. Turen går til 
Kollund. 

? ? Som en del af indfrielsen til det politiske 
mål " frivillighed " forsøger vi at få 
forældre til at hjælpe med at passe børn, 
så vi kan starte fredag middag. 

 
Forældre 
12. september holdt vi forældremøde med 
valg til bestyrelsen og foredrag om kost ved 
Diætist Merete Kragh. 
 
Aktiviteter 
Fredag den 13. august holdt vi fælles 
sommerfest for institutionerne i Syd. Finn 
Thomsen underholdt med musik og sang. 
 
I grupperne arbejdes der for øjeblikket med 
høst. 
 
Vi fortsætter med vores skovdage og håber, 
at politikerne vil bevillige os betaling af 
husleje - de er positive, har vi hørt. 
 
Vi har søgt midler fra sundhedsministeriet til 
et kostprojekt for de næste 3 år. Desværre 
er det blevet meddelt, at der trækkes lod 
mellem alle de ansøgere, så det store 
arbejde, vi har lavet, bliver ikke bedømt. 
Men vi håber selvfølgelig, at vi vinder. 
  
Tak for godt samarbejde 
Jeg vil gerne sige tak for godt samarbejde i 
de 5 år, jeg har arbejdet i Hjortspring 
Børnehus.  
 
Jeg har altid mødt venlighed og 
hjælpsomhed fra skolen og 
lokalbefolkningen. 
 

I ønskes alle god vind fremover. 
Venlig hilsen Søsser. 
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Hjortspring Børnehus 
 
Børn 
Der har været en udmeldelse i skolegruppen 
på grund af flytning. 1.oktober sker endnu 
en udmeldelse fra skolegruppen. I 
børnehavegruppen ændres en 
halvdagsplads til heldags og et nyt lille barn 
starter hos elefanterne. 
 
Personalenyt 
Birgitte Hasberg er i dette skoleår ansat 
både i Hjortspring Børnehus og på skolen. 
Hun har 25 timer i Børnehuset og 10 timer 
på skolen. Indtil nu ser det ud til at være en 
succes for begge parter.  
 
Forældre 
Forældremødet den 12. september med 
diætist Merete Kragh gav mange gode 
oplysninger om fedtindhold og sukker i de 
forskellige ting, vi dagligt spiser. Gode råd 
om madpakken og kostpolitik i 
daginstitutioner gav Merete også. Merete 
havde en festligt og ikke moralsk måde at 
formidle stoffet på. 
 
TIL BESTYRELSEN BLEV FØLGENDE 
VALGT: 

Anneli Thy (Genvalgt) 
Morten Simonsen 
Bente Frost 

 
SUPPLEANTER : 

Bente Philipsen 
Hanne Kliver 

 

TIL STØTTEFORENINGEN BLEV 
FØLGENDE VALGT : 

Per Appel (Genvalgt)    
Inga Skjøth (Genvalgt)    
Peter Albeck     

 
SUPPLEANTER : 

Hugo Jessen 
Margrethe Pedersen 

 
Aktiviteter 
På legepladsen er vi i gang med at etablere 
flere gynger og flytte flagstang. 
 
Vi var en af de heldige vindere til mad 
projektet, som sundhedsministeriet havde 
lavet. Vi har fået 398.700 kr. 
 
Resten af året får børnene madpakker fra 
Egen udviklingshøjskole en gang om ugen. 
Til næste år bliver projektet udvidet. 
 
Sandvig 
HURRA - HURRA. Vi har nu fået Sandvig 
som et permanent naturtilbud. 
 
Så længe Hjortspring Børnehus har 
overbelægning, har vi Sandvig 3 dage om 
ugen. De 2 andre dage udbydes til andre 
institutioner. 
 

Venlig hilsen Søsser 
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Hjortspringskolen 
 
Årets hytteture 
Så er årets hytteture afviklet, og alle 
børn er kommet tilbage, rige på 
oplevelser. Jeg har pillet en enkelt 
artikel ud, som Daniel fra 6. klasse har 
skrevet. 6. klasse var på tur til Ribe, og 
Daniel skriver i sin dagbog:  
 
 
1.dag: 
Kære dagbog.  Da Knud og Laura var 
kommet og vi havde hentet Mads kørte 
vi ud til togstationen. Kl. 8.00 kørte vi 
fra stationen mod Ribe. Vi skulle skifte 
tog to gange, og så stod vi af ved 
trinbrættet og gik til campingpladsen. 
Da vi havde pakket ud, skulle vi ned til 
domkirken. Ved domkirken havde vi en 
guide, som hed Richard. Han fortalte, at der 
var en lysestage, som var forbandet. Det var 
ret spændende. Da vi var færdige ved 
Domkirken, tog vi ned til Riberhus 
slotsbanke. Vi var også nede ved 
stormflodssøjlen; den var ret stor . Da vi 
havde spist aftensmad, skulle vi se fodbold.  
Vi skulle også over til vægteren. Han havde 
en morgenstjerne, som er et våben.  
 

Da vi kom tilbage til campingpladsen skulle 
vi i seng.  
 
2.dag: 
Kære dagbog. Da vi havde spist 
morgenmad, skulle vi hen til legetøjsmuseet. 
De havde meget legetøj; noget af det var ret 
gammelt. Vi så også 2 videoer. Bagefter 
skulle vi ned til vikingemuseet. Der havde vi  
en guide. Han hed Carsten, og han var ret 
god til at fortælle. Kl.  19.00 skulle vi til 
underholdning, det var ret sjovt. Men der var 

en ting, de ikke kunne lave, 
fordi Soley’s radio gik i 
stykker. 
 
3.dag: 
Da vi havde pakket i min 
gruppe, spiste vi 
morgenmad, og så gjorde vi 
rent. Vi skulle også ned til 
middelaldermuseet .  Der 
havde vi også Carsten som 
guide. Der var mange 
spændende ting at kikke på.  
Bagefter skulle vi med toget 
mod Sønderborg. Jeg sov 
det meste af vejen. Jeg kørte 
med Rasmus hjem. Det 
gjorde Anders også. 
 

Daniel, 6. klasse 
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Ny lærer 
Desværre måtte vi her i september tage 
afsked med Thomas Holm-Petersen på 
grund af sygdom. Thomas har været her 
godt et år, men har på grund af problemer 
med hørelsen måttet opgive lærergerningen. 
Heldigvis har Thomas allerede fået nyt 
arbejde i et EDB-firma. 
 
I stedet for Thomas har vi ansat lærer Inge 
Marie Callesen, som kommer fra en stilling 
på Bovrup Efterskole, hvor hun har været 
ansat i en del år. Hun er bekendt med 
folkeskolen, idet hun også på et tidspunkt 
har været ansat på Varnæs skole.  
 
Hærværk 
I sidste nr. af skolebladet havde vi en artikel, 
som beskrev det omfattende hærværk, som 
er blevet begået på skolen i 2001. Jeg 
opfordrede kraftigt til, at man henvendte sig 
til mig, hvis man var bekendt med, hvem 
gerningsmændene var. Jeg har i den 
forbindelse fået en enkelt henvendelse, og 
denne oplysning vil jeg bruge, hvis der igen 
sker hærværk på skolen. Heldigvis har der 
ikke været nogen episoder, siden 
hærværksartiklen blev bragt. 
 
Skolernes motionsløb 
Fredag den 12. oktober deltager Hjortspring-
skolen traditionen tro i “Skolernes 
Motionsløb”. 

 
Det er et fællesarrangement, som bliver 
afholdt på samme dag over hele landet. 
 
Eleverne kan vælge imellem forskellige 
løbedistancer i Nørreskoven og de større 
elever har desuden mulighed for at vælge 
en “Iron Kid”. 
 
En “Iron Kid” består af cykelløb til 
Idrætscentret, svømning, løb og cykelløb 
tilbage til skolen. 

 
Som sædvanlig er forældre meget velkomne 
til at deltage i motionsdagen, som starter kl. 
10:00 i skolegården i Svenstrup. 
 
Når løbet er slut, holder vi efterårsferie 
hele ugen. 
 

Ejvind Bojsen 
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Aktivitetskalender 
… ..oktober 2001 

 
 
 
 
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 
 
Torsdag d. 11. okt. Kl. 19:30 Menighedsrådsmøde Præstegården 
 
Fredag d. 12. okt. Kl. 10:00 ”Skolernes Motionsløb” Hjortspringskolen 
 
Søndag d. 14. okt. Kl. 10:00 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Lørdag d. 20. okt. Kl. 9:30 – 16:30      Knipletræf Alsingergården 
 … .sidste frist for indlæg til E SvenstruPPe’ november udgave 
 
Søndag d. 21. okt. Kl. 10:30 Gudstjeneste (Ole W. Sørensen) Svenstrup Kirke 
 
Onsdag d. 24. okt. Kl. 19:00 Kirkehøjskole på Als Egen Præstegård 
 
Søndag d. 28 okt. Kl. 10:00 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Onsdag d. 31. okt. … .udkommer E SvenstruPPe’ november nummer 
 
Søndag d. 4. nov. Kl. 10:00 Gudstjeneste ”Alle Helgens Dag” Svenstrup Kirke 
 
Fredag d. 9. nov. Kl. 18:00 ”Retræte” arrangement starter Sundevedcenteret 
 
Søndag d. 11. nov.  Kl. 19:30 Musikgudstjeneste  Svenstrup Kirke 
 
Tirsdag d. 13. nov. Kl. 19:30 Menighedsrådsmøde Præstegården 
 
Onsdag d. 14. nov. Kl. 19:00 Kirkehøjskole på Als Egen Præstegård 
 
Søndag d. 18. nov. Kl. 10:00 Familiegudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Søndag d. 25. nov. Kl. 10:00 Gudstjeneste - Sidste søndag i kirkeåret Svenstrup Kirke 
 
Søndag d. 2. dec. Kl. 10:00 Gudstjeneste - 1. søndag. i advent Svenstrup Kirke 
 

(......uden ansvar) 
 

 


