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Kommentar 
 

Referat fra aktivgruppen ”sikker skolevej” 
 
Dagsorden: 

1. Lukning af Apotekergade 
2. Cykel tælling til skolen 
3. Underskrift indsamling til amtet 
4. Indlæg til E SvenstruPPe’ 

 
Referat 

1. Vi har forespurgt beboere om de var interesseret i 
at fa Apotekergade lukket.  Der var ikke 100% 
opbakning til lukning, derfor er lukning af 
Apotekergade taget af  bordet. 

2. Der var 3 elever fra Hjortspringskolen som talte 
cykellister fra tidsrummet 6.45-7.30. Vi takker for 
opbakning 

3. Vi har nogle lister (underskriftindsamling) i gang. 
Der hænger en liste hos Lissie's butik og Frisør 
Børge Meier, som du er velkommen til at støtte. 
Aktivgruppen går personligt rundt i Kløvertoften 
området, Vestertoften , Nordborg landevej og 
Ugebjerg området. 

4. Vi sender referatet. 
 

Redaktion 
 Lasse Andersen 74 45 62 73 
 Gert Wonsyld 74 45 63 00 
   
 
Kontaktudvalg 
Brandværn 
 Kenneth Svendsen 74 45 63 73 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svenstrup Hjemmeside 
www.svenstrup-als.dk 
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Svenstrup Forsamlingshus 
 
 

Indbyder andelshaverne til den ordinære 
Generalforsamling ifølge vedtægterne. 

 
Onsdag den 13. marts 2002, kl. 19:30 

På Svenstrup Forsamlingshus 
 
Dagsorden: 

1. valg af dirigent 
2. Beretning ved formanden 
3. Regnskab ved forretningsfører 
4. indkomne forslag 
5. Valg 
6. Eventuelt 

 
 
Forslag til Generalforsamlingen skal være 
bestyrelsen i hænde senest 5 dage før 
Generalforsamlingen. 
 
Da vores forretningsfører er på valg og ikke ønsker genvalg, ville det være dejligt hvis du har 
løst til det med tal, så mød op til generalforsamlingen. 
 

Bestyrelsen 
 
Umiddelbart derefter afholder støtteforeningen deres ordinære Generalforsamling 
 

Støtteforeningen afholder Ordinær 
Generalforsamling Onsdag den 13. marts 2002 på 

Svenstrup Forsamlingshus 
 
Med følgende dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke. 
3. Regnskab. 
4. Indkomne forslag. 
5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. 
6. Valg af suppleant. 
7. Valg af revisor. 
8. Eventuelt.’ 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
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NORDBORG KOMMUNE 
Sund By Butikken 

 
 
 

NORDBORG RÅDHUS 
Mads Clausens Vej 13 
6430 Nordborg 

 

NORD-ALS-KONTAKTEN 
- er åben for telefonisk anonym samtale.  
 
Har du noget på hjertet, men mangler en at tale med ? 
 
Så kan det være en god hjælp at få sat ord på tanker eller følelser, som i en periode fylder 
meget. En samtale kan mange gange løse op for et problem. Et råd eller en snak kan være det, 
der skal til, for at komme videre. 
 
I Nord-Als-Kontakten sidder der frivillige rådgivere, som har tid og lyst til at lytte og tale anonymt 
med dig.  
 
Rådgivningen er åben hver mandag kl. 18 – 22 på telefon 80 60 55 00.  
Det koster ikke noget at ringe.  
  
De frivillige rådgivere har alle en uddannelsesmæssig baggrund og en god medmenneskelig 
indsigt til at rådgive og vejlede. Rådgiverne har tavshedspligt. 
 
Rådgivningen er organiseret under Sund By og støttes økonomisk af Nordborg Kommunes 
midler til frivilligt socialt arbejde.  
 
 

Støtteforening Forsamlingshus 
 
Her i februar måned har der været 4 
forskellige og bemærkelsesværdige 
hændelser. 
 

? ? Installeret et skab i salen til 
opbevaring af samtlige glas, ca. 120 
af hver type. 

 
? ? Er i gang med at få installeret et helt 

nyt Gasfyr, herved forventer vi at 
spare en del varmeudgifter. 

 

? ? Har også påbegyndt installation af et 
nyt parketgulv i skænk, bliver 
forhåbentligt pænt, efterfølgende 
bliver  der malet og shinet op. 

 
? ? Det vigtigste af det hele: 

”Levnedsmiddel kontrollen” har tildelt 
os en ”smiley”, med mundvigene den 
rigtige vej ! Dette kan vi takke vores 
søde rengøring for ! Tusind tak for 
pænt arbejde! 

 
På støtteforeningens vegne 

Lorens 
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 Svenstrup Ungdomsforening 
 

Gymnastikopvisning        
Ja det er ikke til at se det, hvis man 
ikke lige ved det, men nu står 
Svenstrup Ungdoms forenings 
forårsopvisning for døren.  
 
Foråret lader sig vente på men det gør opvisningen 

ikke. 
Såååå……… kom op af stolene og vær klar til  

 

Lørdag d. 16 marts kl.14:00 i Guderup 
hallen.. 

 

Med til opvisningen har vi 6 af vore egne hold. 
Der er 3 gæstehold, vi kan da afsløre her, at vi får 
besøg af: 

? ? Herreholdet fra Nordborg 
? ? Unge piger fra Egen og til sidst   
? ? Aerobic hold fra Danfoss motionsklub. 

 
Så kom og vær´ med lige fra starten og støt en god 
sag. 

Vel mødt….. 
 

Friske børn spiller fodbold i SUF !!! 
 
Har du lyst til at spille med på græsset ved skolen? 
 
Vi starter snart sæsonen udendørs, så hvis du vil være med er 
træningstiderne her: 
Microput født 94-95-96           tirsdag/torsdag  16.30 – 17.30     John    tlf. 74456549 
Miniput piger født 92-93          mandag/onsdag   16.15 – 17.15      Jette   tlf. 74456386 
Miniput drenge født 92-93       tirsdag/torsdag  17.00 – 18.30     Allan    tlf. 74454082 
Lilleput drenge  født 90-91       tirsdag/torsdag  17.00 – 18.30     Allan    tlf. 74454082 

 
Vi glæder os til at se dig..................... 
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Svenstrup Vandværk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIRSDAG D. 19. MARTS 2002 
KL. 19:30 PÅ SVENSTRUP FORSAMLINGSHUS. 

 
Dagsorden: 
1. Valg af ordstyrer 
2. Valg af protokolfører 
3. Formandens beretning v. Flemming Christiansen 
4. Fremlæggelse af regnskab v. Kirsten Kock 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
6. På valg er:  Flemming Christiansen – ønsker genvalg 

Lauritz Hollænder – ønsker ikke genvalg 
Per Kjeldsten ( revisor) 

7. Indkomne forslag 
8. Eventuelt 

 
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 
Vandværket er vært ved en øl eller vand samt et let traktement. 
 
Beretning fra vandværket 
Analyse rapporten fra Hygiejnelaboratoriet 
viser, at vandkvaliteten er god. (Se side 8). 
 
Grundvandspumpen, der brød sammen før 
jul er blevet skiftet, så nu har vi igen tre 
grundvandspumper. Vandværket har 
ligeledes tre rentvandspumper, der pumper 
rent vand ud til forbrugerne. Den ene af 
disse pumper står for at skulle udskiftes, da 
den kører meget ujævnt. 
 
Da langt størstedelen af alle vandure nu har 
siddet siden 1989, er det lovbestemt, at der 
nu skal tages stikprøvekontrol af urene. 
Vandværket har ca. 360 andelshavere, og 
bestyrelsen har besluttet, at inddele 
andelshaverne i tre partier, og dermed lave 
stikprøverne over tre år, med 120 husstande 
i hvert parti. 
 

Ved 120 vandure, skal der foretages kontrol 
af 17 vilkårlige ure. Urene bliver sendt til 
kalibrering (afprøvning/måling) på Danfoss. 
Finder man der to eller flere ure, der ikke 
måler korrekt, skal hele det parti, vandurene 
tilhører, udskiftes. Måler urene, efter loven, 
forkert men acceptabelt, skal partiet 
kontrolleres igen efter fire år. Er urene i 
orden, skal de først prøves igen efter otte år. 
 
Det er vandværket, der afholder udgiften til 
afprøvning og eventuel udskiftning af 
vandurene. 
 
I år 2001 pumpede vandværket 64.000 m3 
vand ud til forbrugerne, men fik penge ind 
for 58.000  m3, hvilket giver et spild på 
ca.10%. 

På bestyrelsens vegne 
Flemming Christiansen 
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SVENSTRUP VANDVÆRK 
 
 
 
 
ÅRSREGNSKAB 2001 
 
 Indtægter  Udgifter 
 Vandafgifter 568225,20 Renter 4386,95 
 Renteindtægter 412,02 Reparation og vedligehold værk 15478,57 
 Andre indtægter 3360,00 Etablering af vej og udsk.filter 96765,14 
 Formueændring aktie 3115,75 El 42242,34 
   Miljøafgifter 285195,00 
   Reparation og vedligehold net 125569,29 
   Lønninger 30500,00 
   Andre driftsomkostninger 12930,20 
   Andre udgifter 33099,69 
  575112,97  646167,18 
 Underskud 71054,21 
 Balance 646167,18 Balance 646167,18 
 
 
 
 KAPITALAFSTEMNING 31-12-01  01-01-01 
 
 Sydbank 7936,23 Sydbank 2489,50 
 BG Bank 13607,45 BG Bank 3541,23 
 Kreditbank -150267,81 Kreditbank -150108,72 
 Aktie Sydbank 10740,75 Aktie Sydbank 7625,00 
 Til gode for vand 323976,19 Til gode for vand 357619,21 
 Skyldig moms -19931,63 Til gode for moms 25356,21 
 Skyldige kreditorer -156581,96 Skyldige kreditorer -145989,00 
 Egenkapital ultimo 29479,22 Egenkapital primo 100533,43 
 Årets underskud 71054,21 
 Balance 100533,43 Balance 100533,43 
 
Regnskabet er revideret og fundet i overensstemmelse med bilagene og bankkonti er afstemt 
med kontoudskrift. 
 
Per Kjeldsteen og Børge Meier.                              Den 12.  Februar 2002. 
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Svenstrup Vandværk 
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Svenstrup Ungdomsforening 
 

Teaterafdelingen… .. 
SE HER & ,,,husk det nu 

Lørdag den 2. marts 2002, 
… viser vi igen de to årlige 
dilletantforestillinger på Svenstrup 
Forsamlingshus. 
? ? Kl. 14:00 er der Generalprøve med Kaffe 

og Kage 
? ? Kl. 19:30 er der PREMIERE, med efterfølgende spisning og dans. 
 
Sidste chance 
Svenstrup dilletant viser ”Fuld tilfredshed, eller pengene er spildt” 
 
Stadig ledige pladser, kom og få en fornøjelig eftermiddag, eller aften. 
Tag naboer, venner og familie med, der er plads til alle !  

Vi ses ……. Teaterfolket 
 
 
 
 

                                                             
Hvem skal du kontakte, hvis du vil i kontakt med SUF. 
Elektronisk mail … suf@mail.dk …..eller direkte til….. 
Bestyrelsen:       Afd. 
Formand: Allan Andersen tlf. 74451762  Gymnastik: Karin Melchior  tlf. 74456474 
Næstform.: Bibi Andersen tlf. 74451762  Teater: Anne Marie Duus tlf. 74456090 
Kasserer: Jette Clausen tlf. 74452575  Fodbold: Allan Andersen  tlf. 74451762 
Sekretær: Gitte Espensen tlf. 74452289  Badminton: Jan Jørgensen  tlf. 74459770 
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Svenstrup frivillige Brandværn 
 

ÅRSBERETNING ÅR 2001 
         
År 2001 blev også et travlt år for Svenstrup 
frivillige brandværn. Ikke kun på brand 
siden, men også alle de andre gøremål vi i 
løbet af året udfører. Det kan til tider godt 
være i vejen, men mit indtryk er at når vi 
først er i gang, så er det skide sjovt. Tænk 
her på alle de sjove indslag der kommer når 
vi er i gang med byggeriet, øvelser, opgaver 
eller bare de gange vi tilfældigt dukker op på 
stationen. Brug det til noget positivt og skub 
det mindre sjove i baggrunden, så 
garanterer jeg for at Svenstrup frivillige 
brandværn vil eksistere i mange år endnu. 
 
Mandskab: 
Vi er i dag 21 brandmænd her i værnet, 
ingen har forladt os siden sidste general-
forsamling men en er kommet til, Danny 
Bendorff velkommen til og med håb om at 
du vil få mange gode år her i værnet. 
 
Uddannelse: 
? ? 2 er uddannet indsatsledere og indgår i 

indsatsleder vagten i Nordborg 
kommune. 

? ? 3 er uddannet holdledere. 
? ? 17 har røgdykker uddannelsen. 
? ? 6 har den gamle uddannelse. (30 timers 

uddannelse + røgdykker uddannelse 12 
timer) 

? ? 13 med funktionsuddannelsen. (30timers 
grundkursus + 110 timers funktions-
uddannelse og 12 timers førstehjælp) 

 
2 mand starter op her i januar og marts med 
den nye funktions uddannelse. I januar er 
det førstehjælp, og i marts er det 
grundkurset på 30 timer. Der er ændret en 
del på denne uddannelse både på eksamen 
samt at der er påført flere timer.  
 
Herudover har vi også 5 der er uddannet 
søreddere, hvor de alle gennemgik et 
kursus i det der hedder søkørekort i foråret 
2001. 

 
Øvelser: 
Der er afholdt 
17 planlagte 
øvelser, 
derudover er 
der afholdt 7 
tilvænningsøv
elser i forbindelse med vores nye 
autosprøjte som vi jo fik sidste år i februar 
måned. Alle har deltaget i mindst 12 
øvelser. Hvoraf der er én som har deltaget i 
dem alle! Øvelses-procenten er på ca. 75 % 
(helt nøjagtig 74,51) Og det er som det 
plejer at være nemlig ca.15 mand pr. øvelse 
i gennemsnit.  
 
Udrykninger: 
I år 2001 havde vi 21 udkald med 
brandvæsnet og 7 udkald til redningsbåden 
dette giver tilsammen i alt 27 udkald, det er 
1 mindre end år 2000. 
 
Møder: 
Bestyrelsesmøder er der afholdt 6 stk. af. 
Der er også afholdt et antal møder i bygge-
udvalget. 
 
Materiel: 
På dette område kan vi jo ikke klage, vi har 
det materiel som kræves når der er en by-
udrykning hvor der ikke er over 3 etager. 
Man kan også sige hvis slange tender udgår 
i et slukningstog, så har vi også et 
slukningstog. Kikker jeg 5 år tilbage, ja så 
havde jeg aldrig i min vildeste fantasi troet at 
vi blev en ”rigtig” brandstation; men det er vi 
i dag! 
 
Det skyldes selvfølgelig, at kommunen har 
accepteret, at vi er blevet opnormeret. Det 
synes jeg personligt også er en god idé. 
Men hovedskylden hertil er i alle tilfælde 
brandmændene her i værnet, uden jeres 
kanon hamrende gode indstilling til tingene 
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kunne det ikke lade sig gøre. Vi er rigtig 
glade for vores autosprøjte og vores 
tankvogn, det tør jeg godt sige på alles 
vegne.  
 
Ønsker ? Jo dem er der altid nogle af, men 
jeg tror, at de kommer i fremtiden, vi skal 
bare være tålmodige. Vi har som sædvanlig 
været på farten mange gange i løbet af år 
2001. Helt nøjagtigt antal har jeg ikke styr 
på, da vi ikke hver gang har noteret hvis vi 
har lavet noget på stationen; men jeg kan 
garantere for at det er på den anden side af 
de 100 gange.  
 
Fødselsdage har der også været nogle af og 
uanset hvilken form man vælger at holde 
denne, er der altid god opbakning til disse 
arrangementer. 
 
Jeg kan ikke lade være med at kikke lidt 
rundt omkring i de andre brandværn her i 
Nordborg kommune, og jeg kan ej heller 
lade være med at have den tanke at hvis vi 
ikke lavede det store stykke arbejde med at 
anskaffe vores tankvogn, ville det så have 
set sådan ud som det gør i dag på de andre 
stationer? Var det måske os der gav 
startskuddet til at vi i dag har et sådan 
kanon godt beredskab her i kommunen? 
 

Stevning har købt en 
tankvogn, Havnbjerg har 
også købt en tankvogn og 
Egen køber en 
autosprøjte, og alle betaler 
selv! godt nok betaler 
kommunen en del af 
Egens autosprøjte, men 
de skaffer selv ca. 
250.000,- jeg synes det er 
flot! Og det må da give 
genlyd hos vores 
politikere. Og det er 
samtidig med, hvor der 
også laves en masse 
frivilligt arbejde ved siden 
af, f.eks. undervisning i 
elementær brand-
bekæmpelse, brandvagter 
og hjælp ved diverse 
arrangementer + meget 
meget mere.  

 
En stor tak til vores sponsorer og de passive 
medlemmer, som støtter os år efter år, uden 
vore sponsorer var vi ilde stillet. Også tak til 
alle dem som stiller øvelses objekter til 
rådighed for os i øvelses situationer. Tak 
også til Jacob Christensen fordi vi må bruge 
hans lade til loppeeffekter, det er jo 
efterhånden i mange år vi har gjort dette. 
Også tak til Hans Og Helene Jacobsen for 
lån af værkstedet til loppemarked. 
 
Byggeriet:  
Jeg synes at der rigtigt er kommet gang i 
værktøjet igen, det begynder at ligne noget. 
Vi håber jo alle at næste generalforsamling 
bliver i vores nye bygning, og jeg tror det 
lykkes os. Også her betaler vi selv, dog med 
et tilskud på 60.000,- fra kommunen; men 
det er også et byggeri til omkring, ja hvis 
man siger 6-7000,- pr m2 og bygningen er 
på 147m2 skal der ikke megen 
hovedregning til for at regne ud hvad prisen 
er på sådan et byggeri. Så er der altid nogle 
mennesker rundt omkring, der siger om det 
nu også var nødvendigt at bygge, eller 
bygge så stort. Nødvendigt det mener jeg i 
hvert fald, vi har ikke haft de bedste vilkår i 
mange år, tænk på vi altid har siddet 
imellem bilerne. 
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Og for stort? ja bygger man ikke altid for 
småt? Stationen får den størrelse som er 
passende. Og udseendet, jeg synes det er 
rigtigt flot. Det ligner et rigtigt arkitekt 
byggeri. Jeg tror ikke Udson kunne have 
gjort det bedre. Jeg kan også lige nævne at 
der var nogle brandmænd der var godt sure, 
de kæmpede en sej kamp da de skulle 
bryde igennem den sokkel som er lavet af 
vores æresmedlemmer, hele tiden sagde 
hvad fanden har de puttet i den sokkel; men 
de kom lang om længe igennem.  
 
Valg: 
Jeg har i år valgt at træde tilbage som 
brandkaptajn i forbindelse med at jeg har 
været brandkaptajn igennem de sidste 10 
år. Jeg mener at tiden er inde for at nye 
kræfter må trække træde til. Vores 
vicekaptajn Kenneth Gram Svendsen blev 
valgt som ny brandkaptajn og det betød så 
at vi blev nødt til at vælge en ny vicekaptajn 
for det næste år. Som vicekaptajn blev jeg 
valgt! Herudover blev bestyrelsesmedlem 
Jens J. Johansen, genvalgt og Bent 

Byllemos blev valgt som nyt 
bestyrelsesmedlem. 
 
Øvrige valg: Suppleant til bestyrelsen – Arne 
Hansen, revisor – Jørgen Bruncke, 
revisorsuppleant – Henning Hansen, 
kontaktperson til æresmedlemmer – Arne 
Madsen, repræsentanter til delegeretmøder 
– Søren Henriksen og Danny Bendorff. 
 
Der blev uddelt årstegn til Jens Jørgen 
Johansen - 20 år og Finn Lehmann - 10 år. 
 
Årets brandmand blev igen i år Hans Walter 
Christiansen. 
 
Til sidst vil jeg takke alle der på en eller 
anden måde har/gør noget for Svenstrup 
frivillige brandværn. Nu har jeg vist fået dem 
alle med, skulle der være nogen alligevel 
som jeg har glemt at takke, får de så 
hermed også en stor tak.  

 
Kaptajn  

Hans Egon Bendorff 
 
 
 
 

BUDBRINGER 

 

Børnepasning 
 
Jeg er en pige på 13 år, som godt 
kunne tænke mig at passe børn i min 
fritid. 
 
Så har i brug for en til at passe jeres 
børn, så ring til mig. 
 

Hilsen 
Mette Steffensen, Ugebjergvej 11, 

Svenstrup, Tlf. 7445 6312 

 
 

Påske og Maleriudstilling i 
Riecks Arkæologiske Samling 

er desværre aflyst. 
 
Åbningstiden i påsken er Lørdag den 
30. marts 2002 fra kl. 13 – 16 
 

m.v.h. Bestyrelsen 
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Lokalhistorisk forening 
 

Referat fra Generalforsamlingen 
 
Foreningen afholdt generalforsamling den 
20. Februar 2002 i Alsingergården. 
 
Der var mødt 23 medlemmer.  
 
Nye bestyrelsesmedlemmer blev Dines 
Nordtorp, Ravnsdam og Jørgen Valentin, 
Hulen. 
 
Formanden nævnte i sin beretning den gode 
tilslutning, der havde været til 
arrangementerne i årets løb.  

 
Foreningen har 5 grupper, som er i gang 
med forskellige projekter: 
Registrering af billeder, båndoptagelse om 
håndværk i Stevning, registrering af 
ejendomme, interviews af ældre 
medborgere og en gruppe som mødes hver 
anden mandag aften i Stolbroladen og tager 
sig af alt forefaldende. 

 

Lokalhistorisk rejse 
 

En rejse til Kjøbenhavn i 1911. 
 
Andreas Bonde fra Tårup gjorde mig for 
nogen tid siden opmærksom på, at der inde 
på arkivet i Nordborg skulle ligge et billede 
af hans bedsteforældre og flere andre fra 
sognet, som havde deltaget i en tur til 
København i 1911. 
 
Jeg fandt billedet, som var i A3 format, altså 
et stort billede. Desværre kan billedet ikke 
nedfotograferes, så det bliver af en kvalitet, 
der kan gengives her i bladet. De 9 
personer, som er på billedet nævnes 
nedenfor. De er fotograferet i København og 
er rigtig i stadstøjet. Damerne i flotte kjoler 
med blonder og smykker, og mændene i 
mørkt tøj med høj stivet flip. Jo de har 
sandelig fundet kistetøjet frem til rejsen. 
 
Desuden var der en beskrivelse af rejsen, 
som jeg synes, andre også skal have 
fornøjelsen af at læse.  
 
Den lyder som følger: 
Vi rejste fra Hjemmet Lørdag Morgen d. 9. 
Sept. 1911 med toget til Sønderborg. 
 
Fra Sønderborg med dampskibet til 
Faaborg. Fra Faaborg kl. 2,25 st. Peirup, 

Corint, Høirup, Espe, Ringe, Ørbæk, 
Nyborg. Med Dampfærgen fra Nyborg til 
Korsør, ankomst kl. 5,30. 
 
Afgang fra Korsør kl. 5,50. Slagelse, 
Roskilde, i Kjøbenhavn ca. kl. 8. 
 
Vi fik logi i Skandinavisk Pension, Vester-
voldgade 89, 2. Sal. 1,50 øre pr. Mand. 
 
Lørdag Aften saa vi de kongelige. Søndag 
var vi i Ørstedsparken, med H.C. Ørsteds-
monumentet, meget smuk park. 
 
Så var vi på Rundetaarn, rundgang til 
Toppen, herlig udsigt over Kjøbenhavn. 
 
Til Gudstjeneste i Frue Kirke, stor smuk 
Kirke, provst Fenger prædikede. Derefter så 
vi de kongelige Stalde på Christiansborg 
Slot. Ved Christiansborg Slot holder 
Frederik d. VII til hest. På Høibroplads 
holder Biskop Absalon på sin fyrige Hest. 
Han var Kjøbenhavns grundlægger. 
 
Om aftenen så vi det store prægtige 
Carlsberg Glyptotek, med de hundrede 
Kunskfigurer, den prægtige 
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glasoverbyggede Have med store Palmer. 
Der stod omtrent som: ”Jorden er Guds og 
hvad der er i på”. 
 
Derefter var vi i den Zologiske Have, mange 
fremmede Dyr. Om aftenen var vi på 
Folketheatret, der spilledes ”Barnets Ret ” 
den ungdommelige Fru Hennings var 
Medspiller var 70 år. 
 
Mandag Morgen en Tur i Byen, først så vi 
det store Grøntorv på Nørrebrogade med 
Amagerkonerne. Så Dronning Louises Bro, 
udenom Søerne, smuk Tur.  
 
Derefter var vi ude på Sjælland, og så det 
prægtige Frederiksborg Slot. Med den 
glimrende Riddersal, store smukke 
Museum, det gamle Astronomiske Ur. 
Derfra kørte vi til Fredensborg ved Esrom 
Sø, meget smuk Natur. På Fredensborg er 
den smukke høje Kuppelsal, 
verdensberømt. Den smukke Marmorhave. 
Om aftenen til Variete Skala (National). 
 
Tirsdag så vi Rosenborg Slot, smuk Park. 
Statue af Dronning Amalie. Paa Rosenborg 
er Kongeværelserne og store Museum. Så 
gik vi til Nyboder, Langelinie, med det 
imponerende Springvand hvor Gefion pløjer 
Sjælland fra Sverige. 
 
Så ude ved Frihavnen, prægtig udsigt over 
Øresund, til Sverrig. Om aftenen var vi i det 
Kgl. Theater, der opførtes ”Hvo som elsker 
sin Fader” og ”Livjægerne på Amager”. 
 
Onsdag var vi i Marmorkirken, prægtig høj 
smuk Kirke. 
 
Vi beså det smukke Rådhus, har kostet 6 
Mill. Vi var oppe i det høje Taarn, 297 
Trapper herlig udsigt. Vi spiste i 
Vesterbrogade Tespsrangshotellet No. 41. 
Så var vi med Klampenborgbanen til 

Klampenborg, så kørte vi med Vogn 
gjennem Dyrehaven, med de mange Dyr og 
smukke Hjorte, op til Jagtslottet, høj smuk 
beliggenhed. Derfra kjørte vi til det smukke 
Hvidøre, smuk Øresundspark, på Hvidøre 
bor Enkedronningerne Alexandra og 
Dagmar. Derfra gik vi til Kongeborgen 
Charlottenlund, smuk beliggenhed i Skoven. 
 
På Strandvejen mødte vi Kronprins Christian 
og Kone. Derfra med Toget til Kjøbenhavn. 
 
Om aftenen var vi i Tivoli og til sidst en 
Automobiltur gjennem Kjøbenhavn. 
 
Torsdag Morgen Kl. 8,20 rejste vi igen fra 
Kjøbenhavn, over Fredericia, og var hos 
Broder Jørgen og Kone 1 dag, så hjem 
Fredag aften. Herlig Tur. 
 
Deltagerne i Turen var Hans Bonde og 
Kone, Taarup. Cl. Clausen og Kone, Taarup 
Hans Sandersen og Kone, Himmark. 
Kristine Espensen, Taarup. Chr. Espensen 
og Kone, Klingbjerg.  
 
Jeg går ud fra at det er sidstnævnte, der har 
skrevet om rejsen.  
 
At tage en tur til hovedstaden var ikke 
almindeligt i de år. Man mærker også 
tydeligt, at de har været meget imponerede 
af alle oplevelserne. Sønderjylland var jo 
tysk dengang, så man forstår godt, at det 
har gjort et stort indtryk at se alle vore 
nationale seværdigheder. Og ikke mindst 
”Kronprinsen med kone” – det har jo været 
den senere Chr. X og dronning Alexandrine. 
 
Hvis andre har lignende beretninger 
liggende, vil det glæde mig at høre om dem. 
 

Venlig hilsen, Ingrid 
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 Nyt fra Kirken 
 
VINTERMØDE 
I KONFIRMANDSTUEN   
 
FN-soldat er i Gaza 
Fredag d. 1. marts kl. 14:00.  
Ejvind Volf og Kjeld Christensen 
fra Svenstrup var for fyrre år siden 
som unge mænd udsendt som 
FN-soldater i Gaza-området. 
 
Dengang som i dag et af verdens 
brændpunkter med 
palæstinensiske flygtninge 
placeret på grænsen mellem 
Israel og Egypten..  
 
De vil fortælle om dagligdagen som FN-
soldater, om hvordan det var at komme fra 
Als til så anderledes en verden med andre 
mennesker og andre skikke, og de vil vise 
lysbilleder fra det liv de mødte i Gaza og fra  
udflugter til Israel og Libanon.  
 
Tilmelding til Nis Mathiesen 7445 8432, 
Hans Peter Johansen 7445 6158 eller Jacob 
Christensen  74456212 senest onsdag d. 
27. februar. Ønsker om kørsel tilmeldes 
samme sted. 
 
KIRKESANGER 
Vores kirkesanger gennem e sidste to år 
Anja Clausen fra Nordborg  har måtte sige 
stillingen op, fordi uddannelse i de 
kommende år vil lægge beslag på hendes 
tid. Vi har været meget glade for at have 
Anja med på holdet af kirkens ansatte i den 
tid det varet, og vil ligesom mange 
kirkegængere savne hendes smukke 
stemme ved gudstjenester, begravelser og 
bryllupper. 
 
Stillingen som kirkesanger er derfor ledig, 
og interesserede kan henvende sig til enten 
menighedsrådets kontaktperson, Maja 
Jørgensen, Stevning eller organist Ole 
Andersen. 
 
2. KLASSE 

2. klasse på Hjortspringskolen har som led i 
deres undervisning arbejdet med påskens 
fortællinger om Jesu død og opstandelse. 
Hver elev har lavet et krucifiks, og dem har 
kirken fået lov at låne til ophængning frem til 
påske. Krucifikserne hænger på gavlen af 
kirkebænkene og kommer man ikke til 
gudstjeneste kan de beses i kirkens 
almindelige åbningstid. 
 
FAMILIEGUDSTJENESTE 
Gudstjenesten på Marie Bebudelsesdag 
søndag d. 17. marts kl. 10.00 vil blive 
tilrettelagt som en familiegudstjeneste.  I 
samarbejde med årets konfirmander vil vi 
fortælle historien om Marias undfangelse, og 
lægge op til påskedagene og fortællinger 
om hvordan Jesus døde og blev levende 
igen.  
 
IKONMALING 
Ikon er betegnelsen for de billeder af Jesus, 
Maria eller forskellige helgener, som man 
bruger meget i den russiske og græske 
kirke. Interessen for ikoner er stigende også 
i vores kirke i disse år – som udtryk for den 
nye interesse for religion og tro. Mennesker 
køber ikoner, er interesseret i deres 
betydning, og fordi de som billeder er så 
smukke, giver de en mulighed for at man 
kan have en religiøs genstand stående eller 
hængende i sin dagligstue – noget der ellers 
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har været vanskeligt for mennesker i de 
seneste tiår. 
 
Mange mennesker har også været optaget 
af muligheden for selv at fremstille ikoner. 
Derfor har Svenstrup kirke tilrettelagt et 
kursus i ikonmaling ved kunstmaler Gitte 
Buch fra Langeland, som i flere år har 
fordybet sig i ikonernes særlige fremstilling. 
Kurset foregår i påskeugen fra d.23-31 
marts og slutter således med gudstjenesten 
påskedag. Der er ikke flere ledige pladser 
på kurset, men interesserede vil kunne 
besøge ”værkstedet” i konfirmandstuen ved 
præstegården langfredag d. 29. marts kl. 
11-15. De færdige ikoner vil kunne ses i 
forbindelse med påskedagsgudstjenesten kl. 
10. 
 
PÅSKENS GUDSTJENESTER 
 
Skærtorsdag 
Når vi holder altergang i kirken gør vi det 
som et minde om Jesu sidste måltid med 
disciplene denne samme skærtorsdag aften. 
Gudstjenesten kl. 19.30 vil forme sig som en 
stille- og musikgudstjeneste. 
 
Langfredag 
Gudstjenesten langfredag kl. 10 består i et 
vekslende forløb af salmer, korsang, musik 
og læsning samlet om fortællingen om Jesu 
korsfæstelse og død.  
 
 

KONFIRMATION 
PALMESØNDAG. 24. MARTS 

 
Kl. 9.30 

Morten  Andreas Broesby-Olsen 
Camilla Hansen 
Morten Ørebro Holm 
Hanne Jørgensen 
Christian Lindberg 
Karina Lynge 
Maja Melchior 
Mikael Nissen 
Lea Steimle Petersen 
Thomas Skøtt 
Mette Rohr Steffensen 

Michael Christensen 
 
Kl. 11.00   

Mie Walsted Andersen 
Peter Ketelsen 
Sanne Madsen 
Mikkel Aagaard Petersen  
Håkon Sandholt 
Anette Vejlin 
Kristina Zimmermann 
Camilla Rasmussen 
Mike Jacquet 
Casper Lund 
Martin Petersen 

 
 
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.  
Peter Ruge 
 
MENIGHEDSRÅDET 
Thomas Damgaard (formand), Carl Chr. 
Schink (Kirkeværge)   
Kommende møder:  12. marts 19.30 
Offentligt regnskabsmøde. 
 
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.  
 
 
DØDE OG BEGRAVEDE 
Erling Espersen, Stevning 
 
DØBTE 
Emma Katzke Simonsen, Stevning 
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Svenstrup Skytteforening `s 
Træningstider 

Frem til:  31./ 03. 2002  
 
Gevær 15 Meter:  Tirsdag fra 1900 til 2100 og Torsdag fra 1900 til 2100 

 
Pistol 15 Meter: Mandag fra 1900 til 2100 og Torsdag fra 1900 til 2100 

 
Kontigent ½ årlig. 

Voksen… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . 140,00 kr. 
Børn & Unge under 18 år. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 100,00 kr. 

Patronpriser pr.serie Gevær ( 25  skud ) Target Riffe 
Voksen … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 12,00 kr. 
Børn & Unge under 18 år… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . 11,00 kr. 

Patronpriser pr. serie Pistol ( 35 skud )  Target Pistol 
Voksen… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 17,00 kr. 
Unge ( skal være fyldt 14 år. )… … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 16,00 kr. 

 
 
Bestyrelsen er følgende: 

Kaj H. Pallumblad Formand  Tlf. 74 45 45 15 
Steffen Jørgensen Næstformand Tlf. 74 45 91 16 
Finn Møller  Kasserer  Tlf. 74 45 48 30 
Birgit D. Jørgensen Sekretær  Tlf. 74 45 86 54 
Kjeld Andersen Best. Medlem Tlf. 74 45 90 20 
René Gesna  Best. Medlem Tlf. 74 49 11 71 
Karen Overgaard Best. Medlem Tlf. 74 45 45 78 
Cliff Eis  Suppleant   Tlf. 74 45 21 16 
Jonny Peck  Suppleant  Tlf. 74 47 28 21 

 
Skulle denne side give dig interesse, så prøv at komme i klubben på de overnævnte tider.  
Aldersgrænsen for geværskydning er fra 5 år til ?   
 

M.v.h. Svenstrup Skytteforening 
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Aktivitetskalender 
… ..marts 2002 
 
Fredag d.  1. mar. Kl. 14:00 Vintermøde ”FN soldater i Gaza” Præstegården 
  
Lørdag d.  2. mar. Kl. 14:00 Teater – generalprøve Forsamlingshuset 
 Kl. 19:30 Teater – premiere med spisning og dans Forsamlingshuset 
 
Søndag d.  3. mar. Kl. 10:00 Gudstjeneste (Kitty H. Jensen) Svenstrup Kirke 
 
Tirsdag d.  5. mar. Kl. 19:00 Kirkehøjskole Notmark Præstegård 
 
Søndag d. 10. mar. Kl. 10:00 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 Kl. 10:00 Ringriderforening – møde SUF klubhus 
 
Mandag d. 11. mar. Kl. 19:30 Kirkehøjskole Nordborg Præstegård 
 
Onsdag d. 13. mar. Kl. 19:30 Generalforsamling Forsamlingshus  Forsamlingshuset 
 Kl. ??:?? Generalforsamling støtteforeningen Forsamlingshuset 
 
Tirsdag d. 12. mar. Kl. 19:30 Menighedsrådsmøde – offentligt Præstegården 
 
Lørdag d. 16. mar. Kl. 14:00 Gymnastikopvisning SUF Guderup hallen 
 
Søndag d. 17. mar. Kl. 10:00 Familiegudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Tirsdag d. 19. mar. Kl. 19:30 Generalforsamling Vandværket Forsamlingshuset 
 
Onsdag d. 20 mar. … … … … sidste frist for indlæg til E SvenstruPPe’ marts nummer 
 
Søndag d. 24. mar. Kl. 09:30 Gudstjeneste - Konfirmation Svenstrup Kirke 
 Kl. 11:00 Gudstjeneste - Konfirmation Svenstrup Kirke 
 
Onsdag d. 27. mar. … … … … … … … … ..udkommer E SvenstruPPe’ martsudgave 
 
Torsdag d. 28. mar. Kl.19:30 Gudstjeneste - Skærtorsdag Svenstrup Kirke 
 
Fredag d. 29. mar. Kl. 10:00 Gudstjeneste - Langfredag Svenstrup Kirke 
 
Søndag d. 31. mar. Kl. 10:00 Gudstjeneste - Påskedag Svenstrup Kirke 
 
Mandag d. 1. apr. Kl. 19:30 Gudstjeneste - 2. Påskedag Svenstrup Kirke 
 
Søndag d. 7. apr. Kl. 10:00 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Søndag d.14. apr. Kl. 10:00 Gudstjeneste - Ole W. Sørensen Svenstrup Kirke 

 (......uden ansvar) 

 


