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Kommentar 
 
Nu igen… …  
 
? ? … ..er det blevet tid til en ny lokal politisk ”debat” 
om skolestrukturen i kommunen. Og som det er 
sket utallige gange før bliver diskussionen meget 
hurtig til argumenter for eller imod ”små” skolers 
berettigelse. Der findes næppe ét entydigt svar på 
det spørgsmål, for som alt andet i livet afhænger det 
jo meget af ens egne oplevelser med skolen. 
 
? ? … .er det meget vigtigt, at du som forældre, hvis 
du har skolesøgende børn eller børn, der er på vej 
til skolealderen, tager del i debatten om 
skolestrukturen i kommunen, så flest mulige 
argumenter for eller imod de foreslåede løsninger 
kommer på bordet. Så løft dig fra TV stolen onsdag 
den 3. april og deltag i Borgermødet, som 
Skolebestyrelsen har indbudt til. 
 
? ? … ...er byen i skrivende stund palmesøndag fyldt 
med en flok glade konfirmander, der forhåbentlig 
oplever en glad og mindeværdig højtid i deres liv. 
Denne årlige tilbagevendende begivenhed, dog ikke 
for den enkelte, er i år tilsmilet af et formidabelt flot 
solskinsvejr om end termometeret kun viser 4-5 
grader. Og ifølge vejrudsigten ser det også ud til at 
”blå mandag” bliver med høj klar himmel. 
 
? ? … ..begynder der et spirende forår i haven, og 
der begynder at brede sig en uro og rastløshed i 
kroppen på de meget havekyndige, har jeg ladet 
mig fortælle. Så mon ikke påsken, med den 
vejrudsigt vejrmændene og – pigerne lover os, vil 
blive brugt udendørs. 
 

Så hermed ønskes du og din familie 
en rigtig god påske. 

 
m.v.h. Kaj Nielsen 

 

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 



April 2002 Side 3 af 24 E SvenstruPPe’ 

Hjortspringskolen 
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Hjortspringskolen 
Ny skolestruktur igen 

 
Så skete det igen. Efter 12 år med den 
samme skolestruktur bekendtgjorde byrådet 
mandag den 4. marts en sammenlægning af 
Nordborg Skole og Østerlundskolen samt en 
sammenlægning af Hjortspringskolen og 
Guderup Skole. Den nye struktur skal træde 
i kraft fra skoleåret 2003/2004. 
 
Der er altså som udgangspunkt ingen 
skoler, der bliver nedlagt. Byrådet skriver 
bl.a. i sin pressemeddelelse: 
 
”Små skoler er trygge skoler -sådan har vi 
tænkt lidt for længe. Mennesker og viden er 
Danmarks eneste råstof, og dermed 
kommer vores børns uddannelse i centrum. 
For de unges egen og for hele samfundets 
skyld. Derfor er kvalitet i grundskolen helt 
afgørende, og i kommunerne må vi ikke 
sove i timen og tænke for småt og for 
traditionelt, når det gælder om at skabe 
optimale vilkår for udvikling. Til gengæld er 
vi som byråd klar over, at denne satsning på 
den pædagogiske udvikling i skolen vil 
medføre investeringer," siger Nordborg 
Byråd. 
 
"Større skoler giver bedre grundlag for 
kvalitetsudvikling. Der er simpelt hen flere 
resurser at sætte i spil, - både menneskelige 
resurser og materielle. Den nyeste forskning 
viser, at store skoler på en række punkter 
giver grundlag for at give et bedre 
undervisningstilbud. Det pædagogiske 
udviklingsmiljø bliver bredere, - også i 
specialfagene. Der vil bl.a. være bedre 
mulighed for at tiltrække dygtige, 
specialuddannede lærere i alle fag. Dertil 
kommer mulighederne for at udnytte 
materielle resurser som fx faglokaler meget 
bedre." 
 
Hvordan sammenlægningen skal udføres i 
praksis, er der ikke klarhed over. I vores 
område vil der, så vidt jeg kan se, blive brug 
for alle bygninger – der er ikke plads til alle 
elever i Guderup. 

 
Byrådet har opstillet 8 punkter, som 
skolerne skal arbejde efter i den nye 
struktur: 
 
1. Fokus på børnenes mangfoldige 

pædagogiske og læringsmæssige 
kompetencer med udgangspunkt i 
Gardner’s teorier – fra sundhedspleje, 
dagpleje, børnehave til skole. 
Sammenhængen skabes via porte folio 
tankegangen.  

 
2. Udformning af et fleksibelt og udviklende 

samspil mellem skolegang og fritid efter 
heldagsskoleprincippet (8-14 princippet). 

 
3. 3-deling af børnenes skolegang i en 

indskolingsfase, en mellemskolefase og 
en udskolingsfase – hvor der indenfor de 
enkelte faser er mulighed for at 
samarbejde på tværs af klasser og 
årgange. 

 
4. En ændring af den traditionelle 

klassedannelse således at børnene i 
dagligdagen ”arbejder” med 
udgangspunkt i et aldersmæssigt 
”hjemsted”, fælles læringsmiljøer 
(værksteder) på tværs af aldersgrupper, 
kombinerede faglokaler samt et tættere 
læringsmæssigt samarbejde med det 
omgivende samfund.   

 
5. Forsøg omkring rullende indskoling efter 

princippet om, at barnet starter i skolen 
på sin 6 års fødselsdag.  

 
6. Udvikling af elevsamspillet og læringen 

på tværs af årgange – bl.a. ved at lade 
de større elever undervise de mindre 
elever.  

 
7. Skabe grundlag for et øget 

forældreengagement i børnenes 
læringsproces.  

 
8. Medarbejdernes helhedssyn og 

arbejdsform (team mv.) på tværs skal 
udfordres.  



April 2002 Side 5 af 24 E SvenstruPPe’ 

Den nye skolebestyrelse 
På opstillingsmødet den 29. januar 2002 blev der opstillet følgende liste. Da der ikke indløb flere 
lister indenfor tidsfristen, består den nye skolebestyrelse af flg.: 
 
 Navn    Adresse                  Tlf.   

Pernille Thorup Kalvehavevej 3,  6430 Nordborg 74 45 62 05 
Mona Boysen Hjortspringvej 29, 6430 Nordborg 74 45 83 61 
Jesper Bloch Olsen Sandvej 31, 6430 Nordborg 74 45 65 85 
Dennis Johansen Ravnsbjergvej 16, 6430 Nordborg 74 45 97 58 
John Stavski Sandvigvej 7, 6430 Nordborg 74 45 92 13 
Kaja Christiansen Stolbro Gade 33, 6430 Nordborg 74 45 88 56 
Signe Voss Stevning Gade 32, 6430 Nordborg 74 45 92 23 
 
Suppleanter 
Inga Skjøth Dyndved Gade 18, 6430 Nordborg 74 45 93 34 
Mette Bonde Hjortspringvej 26, 6430 Nordborg  74 45 85 78 

 
Den nye bestyrelse tiltræder den 1. april 2002. På det første møde konstituerer bestyrelsen sig. 
 
Emnedage i april 
Den 23. til 25. april holder vi emnedage på 
skolen. Temaet er denne gang friluftsliv. 
Temaet indgår som led i vores overordnede 
mål med at forbedre skolens sociale liv og 
formålet er: 
 
? ? at eleverne indgår i et forpligtende 

fællesskab 
? ? at eleverne får kendskab til 

friluftsaktiviteter i det omgivende 
samfund. 

? ? At eleverne skal 
være fysisk aktive. 

? ? At eleverne 
arbejder på tværs 
af klasserne. 

 
Eleverne bliver 
blandet i grupper 
mellem flg. klassetrin: 
0. til 2. klasse, 3. til 5. 
klasse og 6. og 7. 
klasse. Aktiviteterne vil 
komme til at foregå i 
skoven, ved stranden 
og i områderne 
omkring skolerne. 
 
Skolefesterne 

Skolefesterne i uge 10 var godt besøgt igen 
i år. Der var fuldt hus alle 3 aftener. 
Tilskuerne så 6. klasse opføre ”Skattejagt 
på havbunden”, en musical, hvor 
skuespillerne fik rig lejlighed til at afprøve 
deres sangstemmer. 
 
Forældreforeningen var på pletten hver 
aften og serverede kaffe og kage til 
forældrene og godter til ungerne. Ifølge 
Forældreforeningen var der god omsætning.
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Skolebestyrelsen 
 

Skolestruktur 
 
Vi havde egentlig tænkt os, at dette nummer 
skulle bringe skolebestyrelsens 
årsberetning, og listen over medlemmerne i 
den nye skolebestyrelse. Men som det 
sikkert vil være de fleste bekendt, er der 
sket et og andet, siden vi holdt 
opstillingsmøde for 1½ måned siden. Vi har 
forsøgt at orientere skolens forældre 
gennem “skoleposten”, et nyhedsbrev som 
vi sender ud, når der skønnes behov for det, 
men vi vil også gerne orientere de øvrige 
beboere i lokalområdet om, hvad der 
foregår. 
 
Byrådet har barslet med en tanke om at lave 
tre skoler i stedet for de nuværende fem. 
Det betyder helt konkret, at man vil 
sammenlægge Hjortspring og Guderup 
skoler til en, efter sigende uden at nedlægge 
nogle af skolebygningerne. Vi har forsøgt at 
forestille os det, men har meget svært ved 
at se det fungere med skole tre steder. 
Derudover er vi af den mening, at vi har en 
god og velfungerende lokalskole, som er i 
konstant udvikling. Der er ikke noget 
omkring Hjortspringskolen, som har givet os 
i bestyrelsen grund til at frygte, at vores 
børn ikke skulle blive ligeså dygtige og 
fremtidssikrede i forhold til deres fremtid på 
arbejdsmarkedet, som børn andre steder i 
kommunen, eller landet med. 
 
At skolerne skulle lægges sammen var ikke 
hovednyheden den dag, men at der nu 
skulle til at ske noget på indholdssiden. Vi 
føler nok, at man fra byrådets side har 
forsøgt at få os til at tage medicinen, ved at 
hælde sukker på. Vi mener ikke, at der er 
nogen nødvendighed i at sammenlægge de 
to skoler i syddistriktet, for at kunne komme 
til at lave de forandringer på skolens 
indholdsside, som man ønsker. Og 
derudover mener vi ikke, at byrådet skal 
blande sig i skolens nærmere indhold. Det 

står der i skoleloven, at skolens bestyrelse, 
ledelse og lærere skal. Og Nordborg byråd 
har tidligere i denne udviklingsproces slået 
på, at skolerne skulle have hvert sit 
særpræg, og at de uddelegerede så meget 
ansvar for den enkelte skole som muligt. 
Hvis der skal ske forandringer i forhold til 
det, mener vi, det skal debatteres først, og 
ikke serveres i en bisætning.  
 
Derudover mener vi, at en lokal skole er 
vigtig for bevarelsen af gode lokalsamfund. 
Tænk blot på, hvad det betød i Stevning, da 
butikken lukkede. Hvis skolen forsvinder, vil 
der blive endnu længere mellem at man 
støder på hinanden, og lige får en sludder. 
Det er vigtigt i små samfund, at der er fælles 
mødesteder, steder hvor der også foregår 
noget selvstændigt. Det skal ikke ske på 
bekostning af børnenes fremtidsmuligheder, 
men det mener vi heller ikke sker hos os. Vi 
har gennem de sidste år arbejdet målrettet 
omkring skolens udvikling. På mange måder 
i samme retning som det byrådet ønsker 
skal ske i hele kommunen. Vi mener at det 
næste der skal til er at skolens fysiske 
rammer forbedres. Kort sagt skal der 
bygges om og til, for at det ydre kan komme 
til at svare til det, der skal ske på det indre 
plan. Dette har vi mange gange fortalt 
byrådet, og det vil vi fortsætte med.  
 

Med venlig hilsen 
Skolebestyrelsen 
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Arrogance 
i skoledebatten 

(Dette læserbrev blev bragt i Jydske 
Vestkysten torsdag den 7. marts 2002) 
 
 
Byrådet i Nordborg har barslet med en plan 
for udvikling af kommunens skolevæsen. 
Det er glædeligt, at man har lagt et solidt 
økonomisk fundament under en langsigtet 
planlægning, og at byrådet vil lægge sig i 
selen for en kvalificeret samtale med de 
kompetente grupper indenfor kommunens 
skolevæsen: lærere og skolebestyrelser. 
 
Her på Hjortspringskolen kan vi glæde os 
over, at Byrådets overordnede forestillinger 
svarer til det udviklingsarbejde, som har 
fundet sted på vores skole indenfor de 
sidste fem år. Vi ser derfor med spænding 
frem til en kvalificeret dialog med Byrådet 
om fremtidens skole her i vores område. 
 
Når dette er sagt, er der imidlertid grund til 
at undre over, hvor langt Byrådets nyvundne 
pædagogiske indsigt i grunden rækker. 
 
Byrådet har på forhånd begrænset debatten, 
så den forudsætter kun tre skoler og én 
bestemt skoleidé, nemlig den såkaldte 
newzealandske. Særkendet for denne 
skoleform er, at elevernes indlæring og 
dannelse finder sted i et åbent skolemiljø, 
hvor erkendelse opnås gennem fri debat og 
fri udveksling mellem elever og lærere under 
opbyggelse af gensidig tillid. Smukt og godt! 
 
Men med den topstyrede procedure, som 
Byrådet har brugt under introduktionen, 
bringer man sig jo netop i modsætning til 
den skoleidé, som man gerne vil fremme. 
 
Man indleder med at begrænse den 
pædagogiske debat til kun én tradition, som 
Byrådet af grunde vi ikke kender, har 

udvalgt sig som den bedste. (Hvorfor har 
man i grunden lige netop udvalgt den?) 
 
Man underkender på forhånd den 
pædagogiske kompetence, som findes 
blandt Kommunens lærere og 
skolebestyrelser. 
 
Man tilsidesætter det kreative 
udviklingsarbejde, som allerede har fundet 
sted på skolerne. 
 
Man sætter sig ud over sin 
lovgivningsmæssige kompetence, når man 
vil påtvinge alle kommunens skoler én 
bestemt pædagogisk idé som præmis for 
det videre udviklingsarbejde. Det 
pædagogiske ansvar ligger på den enkelte 
skole. 
 
Hele processen sættes i gang på et 
pressemøde – og ikke med en orientering til 
de kommende samtalepartnere: lærere og 
skolebestyrelser. Hvem er det egentlig, man 
henvender sig til med denne facon? 
 
Yderligere annoncerer borgmesteren 
frejdigt, at man i det videre forløb ”gerne 
stiller op til bank” ude på skolerne. Hvad i al 
verden er det for en forestilling om dialog? 
 
Endelig er det ikke specielt tillidsskabende, 
at hele planen søsættes 3 måneder efter 
kommunalvalgkampen, hvor temaet 
skolestruktur overhovedet ikke var til debat 
– uagtet at man centralt på Rådhuset har 
kendt disse tanker allerede dengang. (Det 
må man da håbe!) 
 
Det ligner topstyring og manipulation – i en 
god sags tjeneste. Men spørgsmålet står 
tilbage: hvad har man i Byrådet egentlig 
forstået af det, man har givet sig i kast med? 
 

Pernille Thorup, cand. psych.  
og formand for Skolebestyrelsen ved 

Hjortspringskolen. 
Kalvehavevej 3, Svenstrup 
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Skolebestyrelsen 
 

Årsberetning for 2001 
Her kommer skolebestyrelsens 
årsberetning, trods alt, som Pernille Thorup 
fremlagde på opstillingsmødet til 
skolebestyrelsesvalget: 
 
”Ja, så er der igen gået et år. Det sidste år 
med den gamle skolebestyrelse, og jeg må 
indrømme at jeg synes de sidste fire år er 
gået meget hurtigt. Det er ikke længe siden 
at vi sad til det første møde og så hinanden 
lidt an, og talte om hvilke mål vi ville sætte 
os for denne fire-års periode. 
 
Noget der har præget de sidste år i 
bestyrelsen, har været afgang og tilgang i 
lærergruppen. Vi har taget afsked med Jørn 
og Jytte, og ansat Inger og Knud. Vi har 
sagt farvel til Birthe og goddag til Keld, først 
goddag og så farvel til Thomas og goddag til 
Ingermarie. Det er hver gang spændende at 
være med til ansættelsessamtalerne, og se 
de mulige kandidater an, og meget 
spændende at se, om den vi så vælger 
falder til og føler sig godt tilpas på vores 
skole. 
 
Det sidste års tid har også været præget af 
det tilstundende valg til skolebestyrelsen. Vi 
har forsøgt at gøre de ting færdige vi var i 
gang med, samtidigt med at vi har været 
rundt i klasserne for at få forældre til at 
overveje, om de kunne have lyst til at stille 
op til bestyrelsen. Vi har i samarbejde med 
kommunen forsøgt at tilrettelægge 
oplysningskampagnen omkring valget, så 
den kom ud til så mange forældre som 
muligt. 
 
Af mere konkrete opgaver har der været 
gang i fornyelsen af legepladsen. Det er en 
udløber af en pædagogisk dag vi havde for 
cirka to år siden, hvor vi arbejdede med 
skolens fysiske rammer. Her arbejdede 
elevrepræsentanter med skolens legeplads. 
Nu bliver de drømme til noget. Der kommer 
en tarzanbane op i løbet af foråret 2002, 

den er under udarbejdelse på Egen Mark for 
tiden. 
 
Så har vi vedtaget at renovere sløjdlokalet i 
Stevning. Det har længe trængt til en kærlig 
hånd, og da der her i efteråret viste sig at 
blive penge tilovers på budgettet, slog vi til 
og får nu renoveret lokalet så det bliver et 
tidssvarende multifunktionelt lokale. Det vil I 
komme til at se og høre mere til. 
 
Så har vi haft endnu en pædagogisk dag, 
hvor vi arbejdede med forventninger. Ideen 
er at nytænke skolens værdigrundlag, og til 
den ende, var der brug for at se på 
forventninger. Forventninger til børnene og 
skolen, og forventninger til forældrene. Vi 
lavede grundarbejdet på den pædagogiske 
dag, med hjælp fra Ellen Grøn, en meget 
spændende dame fra Danmarks 
Pædagogiske Universitet i Haderslev. 
Senere arbejdede vi videre på et 
fællesmøde mellem pædagogisk råd og 
bestyrelsen. Det viste sig at være en rigtig 
god ide. Det var sjovt at sidde sammen og 
prøve at få de udtryk og begreber som 
lærerne f.eks. mente var indlysende og 
klare, til at give mening for 
forældrerepræsentanterne i bestyrelsen - og 
omvendt. Hvad betyder undervisningsparat 
f.eks., eller er det indlysende at forældrene 
skal være loyale overfor skolens lærere i 
alle situationer? hvad betyder loyal 
overhovedet i skolesammenhæng? Vi har 
været enige om at det er en vigtig ting 
fremover at styrke samarbejdet mellem 
bestyrelsen og pædagogisk råd. 
 
Indenfor det sidste år er vi gået i gang med 
at etablere forældreteams i en del klasser. 
Ideen bag forældreteams er, at få etableret 
grupper for forældrene. Grupper som har 
arbejdsopgaver i forhold til klassen, og som 
holder sammen på forældremøder året 
igennem. De kan være med til f.eks. at 
planlægge hyttetur, planlægge 
forældremødernes dagsorden, hjælpe med 
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praktiske ting omkring klassen, tage sig af 
kontakten til forældreforeningen o.s.v.  
 
Egentlig havde vi forestillet os at det skulle 
starte som et eksperiment i det små, 
begyndende i børnehaveklassen, men 
hurtigt viste der sig en stor interesse for 
projektet, således at det nu, i lidt forskellige 
former, er i gang i 0 - 3 klasse. Vi er ret 
spændte på, hvordan det vil udvikle sig. Den 
store interesse for forsøget giver mig en 
fornemmelse af at det er rigtigt, at der i 
forældregruppen generelt er en lyst og et 
behov for at deltage i børnenes skolegang 
på en lidt dybere måde. Vi håber at projektet 
vil have den sideeffekt, at de forældre som 
ikke kender så mange (f.eks. også 
nytilflyttede forældre), herigennem kan få en 
gruppe at høre til i, og omvendt at gruppen 
vil være hinanden behjælpelig med kørsel, 
referater hvis man ikke kan komme osv. Det 
skulle gerne give gladere forældre, og en 
bedre kontakt mellem en bredere kreds af 
forældre og skolen, men nu får vi se. Der 
kan tidligst evalueres om et års tid. 
 
Så er der igen gået en del tid med 
dialogmøder m.m. i forhold til 
kommunalbestyrelsen. I Nordborg 
Kommune gøres der en del ud af dialogen 
med brugerne som vi jo hedder nu om 
stunder, og det vil for skolebestyrelsernes 
vedkommende sige at vi bliver inviteret til 
dialogmøder med kommunalbestyrelsen, 
hvor planen er at der tages emner op af 
fælles interesse. Det har tidligere været 
sådan at der var en fast dagsorden, hvor 
hver skole fremlagde sine aktuelle mål og 
synspunkter, men her sidst var det mere frit, 
hvilket gav en meget bedre og mere 
uddybende dialog. Det er altid sjovt at være 
med til. Interessant at høre, hvordan de 
forskellige politiske partier prioriterer 
forskellige aspekter af skolens hverdag, og 
sjovt at være med til at påvirke politikernes 
viden og holdninger omkring folkeskolens 
fremtid i Nordborg Kommune.  
 
Det bliver et af de helt store emner for den 
nye skolebestyrelse, at skulle deltage i en 
dialog omkring kommunens skolers 
fremtidige struktur, fysiske rammer, 
pædagogiske indhold m.m. Det bliver vigtige 

møder, hvor der bliver mulighed for at give 
sit besyv med. 
 
En anden ting der ligger til den nye 
bestyrelse, er skolens fysiske rammer. Vi 
har til vores store ærgrelse ikke fået startet 
byggeriet af den udvidelse og renovering 
som vi har tegninger liggende til op - gid det 
må lykkes for næste hold. Vi var tæt på, 
havde kommunalbestyrelsens opbakning til 
at vi stod først til at bygge, men som alle 
ved kom der en økonomisk slæde i vejen. Vi 
håber at vi stadigvæk står øverst på 
byggelisten, når pengekassen forhåbentlig 

snart bliver åbnet, og der kommer gang i de 
meget nødvendige udvidelser/ renoveringer 
af skolernes fysiske rammer. 
 
En anden ting der ligeledes ligger til den nye 
bestyrelse, er at være med til at arbejde 
med skolens pædagogiske principper. Vi 
arbejder på at bløde klassestrukturerne op, 
og få et mere åbent og flydende samarbejde 
på tværs af klasserne. Men dels er der 
gamle og indgroede traditioner for skoledrift 
at være op imod ( at der skal være klasser, 
timer, klokke der ringer osv.), og dels er de 
fysiske rammer også en helt reel 
begrænsning. At give lærere og elever 
muligheder for at arbejde i mere flydende 
arbejdsgrupper, og efter mere flydende 
planer, som kunne være rigtig godt i forhold 
til fremtidens kvalifikationskrav på 
arbejdsmarkedet, og rigtig sjovt skal der 
siges, hæmmes som skolen er i dag. Men 
det ville være gavnligt at komme i gang med 
dette arbejde, begrænsningerne til trods. 
 
I forbindelse med efterårets kommunalvalg 
måtte vi se i øjnene at vi ikke længere skal 
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have Frank Jacobsen som kommunalt valgt 
bestyrelsesmedlem, idet SF gik en plads 
tilbage ved valget. Det beklager vi! Vi har 
været meget glade for at have Frank 
siddende i bestyrelsen, har følt os 
velorienteret om hvad der foregik i 
kommunal sammenhæng, ligesom vi har 
haft følelsen af, at vores synspunkter på det 
som foregår på et overordnet kommunalt 
skoleplan, er blevet taget alvorligt og taget 
med derind. 
 
Ja, det var hvad vi havde valgt at vælge at 
bringe denne gang. Vi siger tak for fire gode 
år, tak for den tillid der er blevet vist os i 
forhold til at få lov til at  have indflydelse på 
så mange børns hverdag. Vi håber at den 
nye bestyrelse bliver ligeså glad for arbejdet 
som vi har været.” 

 
 
Sidste nyt fra skolebestyrelsen:  
 

Borgermøde 
Den nye og den gamle 
skolebestyrelse har holdt møde om 
skolestrukturen og har besluttet at 
indbyde til et borgermøde på 
skolen i Svenstrup onsdag den 3. 
april kl. 19.00. Fremmødet vil give 
et fingerpeg om, i hvilken retning 
bestyrelsen skal arbejde. 
Politikerne bliver indbudt til at 
fortælle om deres tanker og videre 
planer med forslaget. 

 

Hjortspringskolens Forældreforening 
 
Nødråb fra Forældreforeningen!! 
 
Forældreforeningen efterlyser forældre der vil bage 
lagkage eller pølsegifler til skolens forårskoncert som 
bliver afholdt den 6. – 7. Maj 2002. 
 
Henvendelse kan ske til undertegnede på 
telefon 7445 6099 mellem kl. 17 – 18. 
 
I kan også maile jeres tilmelding til mig, adressen er 
HSML@mail.tele.dk 
 
Med venlig hilsen 
Maibritt Lindberg 
 
 

Sikker skolevej… … . 
 
Referat fra aktivgruppen ”Sikker 
Skolevej” 
 
1. Brev til kommunen 
2. Status af underskriftsindsamling 
3. Aflevering af brev til borgmester 
 
 

Vi har sammensat et brev til kommunen 
med ønske om en dobbeltrettet cykelsti. 
Brevet og de indsamlede underskrifter 
(mere end 350) afleveres personligt til vores 
borgmester. 
 
P.S. Vi orienterer når vi hører nærmere. 
 

Venlig hilsen 
Aktivgruppen ”Sikker Skolevej
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Børneklubberne… … … …  
 
Vi er nogle af  "DE GAMLE" nøglepersoner, 
der mener, det er på tide at blive udskiftet 
på vores poster i klubberne i Stevning. 
 
Klubberne gælder for alle børn i Hjortspring 
skoledistrikt. Da vi ikke længere har børn i 
Hjortspringskolen, er det svært at blive ved 
med at følge med i hvad unger i denne 
aldersgruppe finder spændende. 
 
Vi mangler 4 nøglepersoner. At være 
nøgleperson vil sige: 
? ? man skal sørge for der bliver låst op 
? ? at bom og sodavand sættes frem 
? ? pengekassen opgøres ved klubslut 
? ? er man forhindret i at møde op, skal man 

bytte vagt med en nøgleperson 
? ? der er 4 nøglepersoner i både den lille og 

den store klub 
? ? man har 4 vagter fra september-

december og 4 fra januar-april 

Som hjælper får man mange sjove timer 
sammen med ungerne. 
 
Får klubberne ikke nye nøglepersoner kan 
alternativet blive at lukke den store klub, 
dette vil være meget synd, da ungerne ser 
frem til denne aften. 
 
Meld jer bare, de 2 store poster som 
formand og kasserer er besat, så det er kun 
det sjove arbejde i klubberne der skal 
udføres. 
 
Af ikke kun ren lyst, men også af ren 
nødvendighed, ring og meld dig som 
nøgleperson. 
 

Med venlig hilsen 
Dorthe Hansen 

Tlf. 74458858 

 
 

Hjortspring Børnehus 
 
Børn 
Den 1. april er dagen, hvor dagplejebørn 
flyttes til børnehave og kommende 
skolebørn flyttes til SFO. Dette betyder at 
Hjortspring Børnehus får 7 nye små 3 årige 
til 1. april, og 1 kommende skolebarn fra 
Guderup Børnehave. 
 
Derudover får vi 5 tilflyttere: 2 børn til 
elefanterne 1 barn til bæverne og 1 
skolebarn. 
 
Den 1. april begynder bæverne og de 
kommende skolebørn at gå ned til Sandvig. 
Det er en hyggelig tur, hvor de får set en 
masse på vej derned. Hjemturen foregår i 
bus. 
 
Personale Nyt 
Lis og Mona er nye i skolegruppen. De er 
faldet godt til og har mange gode nye ideer 

til at gøre vores dagligdag endnu mere 
spændende. 
 
Susanne er godt i gang i bævergruppen, 
hvor hun har 30 timer, bl.a. fordi Bente jo 
har flere ledelsestimer, idet jeg jo også er 
leder i Havnbjerg Børnehus. Mona, Lis og 

 



April 2002 Side 12 af 24 E SvenstruPPe’ 

Susanne er alle nyuddannede. Vores nye 
studerende frem til august hedder Bente. 
 
Forældre 
I februar og marts holder vi 
stueforældremøder. I marts holdes også 
informationsmøde for nye børn. 
 
Stueforældremøderne har haft emnerne : 
? ? Kostpolitik. Vi har tilsluttet os Nordborg 

Kommunes kostpolitik. Alle forældre har 
fået en lille folder som fortæller om 
kostpolitikken. Bl.a. fortæller den hvad 
slik er - det er spændende læsning. 

? ? Musical. Børnehavegrupperne deltager i 
en musical sammen med 820 andre børn 
fra Sønderjylland. Vi er godt i gang med 
historien. Det handler om "under vandet " 
farven blå. Lige nu er vi i gang med 
sange, som vi selv skal digte - det er lidt 
svært, men vi har god professionel hjælp. 
Vi og børnene synes, det er et 
spændende projekt. 

? ? Dagligdagen i gruppen. Selvfølgelig 
fortæller vi også om dagligdagen i 
gruppen og huset. 

 
Aktiviteter 
Det meste af vores tid frem til juni vil stå i 
Musicalens navn. Der skal syes dragter. Der 
skal udgives CD - der skal laves plakater og 
meget andet. 
 
Skolegruppen fortsætter med svømning 
frem til april. Skolegrupper skal også have et 
spireværksted. 
 
Alle grupper laver for øjeblikket påsketing. 
 
Hver fredag har børnehavegrupperne 
madprojekt, hvilket betyder at en lille gruppe 
sammen med Laila laver sund mad. I 
dagligdagen snakker vi selvfølgelig også om 
sund mad. Projektet er kommet i stand, fordi 
vi var heldige at få en hel del penge fra 
Børnekostpuljen. 

Venlig hilsen 
Søsser

 

Spejderne 
 
Arbejdslørdag 
Er du forældre til et barn, som er spejder ? 
SÅ SE HER. 
 
Hvert år afholder hytten en hyggelig dag, hvor forældre 
og børn i fællesskab laver diverse gøremål så vores 
fælles hytte kan blive pæn igen. Vi maler – ordner have 
– gør rent og mange andre sjove ting. 
 
Vi starter kl. 08.00 med morgenmad og til middag 
serverer vi grillpølser, øl og sodavand. Desserten er en 
overraskelse. Vi slutter kl. 16:00.  Hvor længe du vil 
være med bestemmer du helt selv. 
 
Alt dette sker lørdag den 1. juni 2002. 
Det eneste du skal gøre er at melde dig til hos Anette 
Bendixen på telefon 74 45 87 89 senest den 27 maj. 
 
Vi glæder os til at se jer.  
 
Venlig hilsen  
Bestyrelsen for spejderhytten Bærensmølle. 
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Svenstrup Ungdomsforening 
 
 

                                                             
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: Arne Pedersen  tlf. 20848856 
Sekretær: Gitte Espensen tlf. 74452289  Badminton: Jan Jørgensen  tlf. 74459770 
 

Efterlysning……. 
SUF har tabt pusten……. 
Der mangler desværre en kompressor i vores gamle klubhus. Den 
har ellers stået troligt og ventet på foråret, så den kunne komme i 
arbejde… … … . Og så er det ikke engang vores, den er venligst 
udlånt af Henry Meyer, der står og mangler den nu. 
 
Den der har ”lånt” den bedes venligst sætte den tilbage i huset, eller 
kontakte Henry tlf. 40599271 eller Bibi Andersen tlf. 74451762 
 
 
 
 

SUF har afholdt ordinær generalforsamling d. 27 februar 2002. 
 
Der var glæde i bestyrelsen over at se, at 
der ikke var nogen afdelinger med røde tal 
på bundlinien i 2001. 
 
Ligeledes var der glæde over, at en borger i 
Svenstrup tilbød sig som fodboldformand, 
da denne post ikke havde fungeret 
tilfredsstillende i årets forløb. 
 
SUF har i 2001 nedsat et sponsorudvalg, 
som vil arbejde bredt for foreningen, og 
arbejder på at skaffe midler til dækning af de 

manglende tilskud fra kommunen. Udvalget 
består af: 
? ? Flemming Vejlin  tlf. 74459346 
? ? John Herbst  tlf. 74456549 
? ? Bibi Andersen  tlf. 74451762. 
 
SUF´s bestyrelse ser nu således ud: 
Formand:   Allan Andersen 

(modtog genvalg) 
Næstformand: Bibi Andersen 
Kasserer:  Jette Clausen 
Sekretær:  Gitte Espensen 

(genvalg) 



April 2002 Side 14 af 24 E SvenstruPPe’ 

Udvalg: 
? ? Fodbold:  Arne Pedersen (nyvalg) 
? ? Gymnastik: Karin Melchior 

? ? Teater:  Anne Marie Duus 
? ? Badminton: Bestyrelsen 

Allan Andersen, formand 
 
 

Nu skal fodbolden rulle i SUF !!! 
 
Har du lyst til at spille med på græsset ved Hjortspringskolen ? 
Vi starter sæsonen udendørs, så hvis du vil være med er træningstiderne her: 
 
Start 4. april 
Microput født 94-95-96 
tirsdag/torsdag 16:30 – 17:30 
John H. tlf. 74456549 
 
Start 2. april 
Miniput drenge født 92-93 
Tirsdag/torsdag 17:00 – 18:30 
Allan 5. tlf. 74454082 
 
Start 3. april 
Miniput piger født 92-93 
Mandag/onsdag 16:15 – 17:15 
Jette tlf. 74456386 

 
 

Start 2. april 
Lilleput drenge født 90-91 
Tirsdag/torsdag 17:00 – 18:30 
Allan S. tlf. 74454082 
 
Start 18. marts 
Dame junior 
Mandag/onsdag 19:00 – 20:30 
John W. Tlf. 74456317 
 
Start 18. marts 
Dame senior 
Mandag/onsdag 19:00 – 20:30 
Morten B. Tlf. 74491962 

 
Vi glæder os til at se dig… … … … .. 
 
SUF kunne godt bruge nogle drenge/piger i alderen 14-17 år til at 
hjælpe vores trænere med fodboldtræningen. 
 
Der er tale om Miniput/Lilleput Drenge og Miniput Piger ! 
Hvis du er interesseret ?  Så kan du ringe til : 
Afd. formand, Arne Pedersen.  
Tlf. 20848856  eller Tlf. 74474041 
 

Jørgen Riecks Arkæologiske Samling 
 
Vedrørende henvendelser til Riecks 
Arkæologiske Samling kan dette ske til den 
nye bestyrelse: 
 
Formand  Anni Thy 
Kasserer Jørgen Bruncke 
Sekretær Bjarne Kjær Christensen 

Asmus Bonde 
Andreas Bonde 

Undertegnede er 
”gået” ud af 
ovennævnte og 
kan derfor ikke 
kontaktes i denne 
sammenhæng. 
 

Arletta 
Esbensen
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Lokalhistorisk Forening 
Denne gang har Marie Lange skrevet en beretning, som hun kalder: 

EN OVERSET KUNSTNER 
 
Da jeg var barn i Svenstrup, fik min mor og 
far, Silja og Johann Lauritzen, barber, flere 
gange om året besøg af en mand fra 
Flensborg, Jørgen Hagemann. Det var 
festligt at få besøg af ham og senere, da jeg 
tog mine to piger, Pia og Hannah, med hjem 
på besøg, var vi så heldige, at Hagemann, 
som vi altid kaldte ham, var på besøg 
engang imellem. 
 
 
Hagemann elskede at tegne for os børn, 
mine to søstre Anni og Ingrid også. Han 
satte sig gerne ved køkkenbordet og 
spurgte os, hvad han skulle tegne for os. Alt 
imens han tegnede, fortalte han om de 
forskellige figurer på papiret. Hagemann 
havde en overordentlig livlig fantasi, og 
derfor var det fantastiske fortællinger, der 
fulgte med tegningerne. Også hans 
ansigtsudtryk var med til at fortælle. 
 
Som voksen har jeg tit tænkt tilbage på de 
hyggelige timer sammen med Hagemann, 
og da jeg i min københavnertid fik øje på 
Henry Heerups kunstværker (tegninger, 
skulpturer og malerier) kom jeg til at 
sammenligne Hagemanns tegninger med 
Heerups do. Da forstod jeg først rigtig de 
værdier, som Hagemann gav os. 
 
Udover de besøg, Hagemann aflagde 
derhjemme i Svenstrup, også hos Rasmus 
og Midde Thomsen på forsamlingshuset, 
hos Festersen og Christen Christensen, var 
han i forbindelse med disse familier i form af 
selvmalede postkort til jul, nytår, påske og 
fødselsdage. Han var god til at huske 
fødselsdage. 
 
Jeg kan også huske, at vi besøgte 
Hagemann i Flensborg nogle gange. Lige 
efter 2. Verdenskrig sørgede han for, at vor 
familie, som var udbombet i Hamborg, kom 
til Flensborg fra Bayern, hvortil de i første 

omgang var flygtet. Han vidste ikke alt det 
gode, han ville gøre for folk. Han var virkelig 
et varmt menneske. 
 
Men hvorfor nu denne tilknytning til 
Svenstrup? 
 
Jørgen Hagemann var født i Flensborg den 
2. April 1894 som barn af snedker Karl 
Hagemann og hustru, som var født i 
Brandsbøl på Als. Der var 5 børn i 
snedkerhjemmet, og da det var et fattigt 
hjem, blev børnene tidlig sendt ud for at 
vokse op hos familier i Svenstrup. Bl.a. kom 
Jørgen til Christen Petersen (Pæsen), som 
boede på den nuværende Alsingergård, og 
en søster kom i pleje hos gårdejer Jacob 
Christensen (Sandvej 8). 
 

Som ung mand kom Jørgen i malerlære i 
Flensborg, men da han som malerlærling 
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var udsat for chikaneri, blev han 
så deprimeret, at han smed sig 
for toget og derved mistede sit 
ene ben. Resten af sit liv gik han 
derfor med træben. (som børn 
syntes vi, at det var spændende 
og ”anderledes” med dette 
træben). Med dette handicap 
kunne han ikke fortsætte som 
maler, og efter toguheldet boede 
han i Flensborg, hvor han hjalp 
sin far med snedkerarbejdet.  
Bl.a. var han i 1915 med til at 
lave træstatuen ”Der Eisener 
Landsturmmann”, som blev 
opstillet på rådhustorvet i 
Sønderborg af ”Tysk røde kors”. 
Det er en stor trækolos på 500-600 kg og 
den kan stadig ses på 1.salen på 
Sønderborg slot. Statuen blev lavet for at 
skaffe penge til frontkæmpere under 1. 
Verdenskrig. Man kunne købe forskellige 
slags søm og banke dem ind i statuen. På 
den måde fik man penge ind. Dengang var 
Sønderjylland jo under Tyskland. 
 
Senere lavede han 5 relieffer i træ, 
forestillende Jesus og de 4 evangelister. De 
hænger i Svenstrup kirke, hvortil han også 
har lavet tavlen med de præster, som har 
virket i Svenstrup sogn. Engang har han 
også lavet et udkast til en altertavle, som i 
grunden var ganske imponerende. Han var 
selv klar over, at det var svært at blive 
anerkendt som kunstner, for, som han 
sagde: ”Jeg mangler jo at blive kendt og 
have et navn”. 
 
Snedkerfamilien i Flensborg var meget 
dansksindet, og det var Hagemann også, og 
nok lidt for åbenmundet i nazitiden i 
Tyskland. I tiden maj 1935 – juli 1942 var 
han spærret inde på sindsygehospitalet i 
Slesvig. Han arbejdede i hospitalets vaskeri 
og han skulle på et tidspunkt have været 
”gasset”, men slap uden om det, måske ved 
bestikkelse. Han havde en evne til at 
indynde sig hos folk, bl.a. fik han gennem 
konsulatet udstedt pas for at kunne komme 
til Danmark i tiden lige efter anden 
verdenskrig. 
 

Som medlem af sydslesvigsk forening fik 
han et par gange efter anden verdenskrig 
foræret ophold på hvilehjemmet 
”Bennetgård” i Skodborg ved Vejen. Han var 
også flere gange på håndværkerskolen i 
Sønderborg som underviser og inspirator for 
eleverne. Han havde også forbindelse til 
Jaruplund højskole, og på et tidspunkt 
illustrerede han en lille bog om originalerne i 
Flensborg, den var skrevet på plattysk af 
Gerty Molzen. 
 
Utallige er de postkort, som han har sendt til 
venner og familie her på Als. Hans mor 
stammede jo fra Brandsbøl, og Hagemanns 
nevø Karl og dennes kone, Inge, har i deres 
Brandsbøl-tid fået mange lystige selvmalede 
kort til højtider og forskellige mærkedage i 
familien. Karl og Inge bor nu i Holmgade i 
Nordborg. Under et besøg hos dem 
opfriskede vi mange sjove minder om 
Hagemann. 
 
Han blev senere gift med Amanda Kubel, 
som var 4 år yngre en ham. Der var ingen 
børn i ægteskabet. Amanda ledsagede ham 
mange gange på hans udflugter til 
Svenstrup. Hun var en meget tjenstvillig 
kone, og hun hjalp Midde i køkkenet i 
forsamlingshuset. 
 
Trods sit handicap blev Hagemann knap 85 
år gammel. Han døde den 3. Februar 1979 
og ligger begravet på Glücksburg kirkegård. 
Amanda levede sine sidste år på ”Danishes 
Pflegeheim” i Flensborg indtil sin død den 
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17.06.2000. Hun blev 101½ år, og hun 
ligger også begravet på Glücksburg 
kirkegård. 
 
Om alt går vel, bliver nogle af hans mange 
postkort og enkelte træskærerarbejder 
udstillet på Alsingergården engang i maj 
måned. 

Marie L. Lange, Løjtertoft 15 
6430 Nordborg 

 
 
Tusind tak til Marie for denne beretning, 
som har så mange relationer til Svenstrup 

sogn. Hvis andre også har noget at fortælle 
fra sognet, vil jeg meget gerne hjælpe med 
renskrivning og indsendelse til ”E’ 
SvenstruPPe”. 
 
Jeg kan tilføje, at foreningen laver en 
udstilling i Stolbroladen i forbindelse med 
Majgildet i Svenstrup den 25. Maj 2002. Her 
vil vi blandt andet udstille de omtalte 
genstande fra Hagemanns hånd.  
 

Venlig hilsen, Ingrid Dall 

 

Nyt fra Kirken 
 
Kirkesanger 
Vores kirkesanger gennem de sidste 
to år Anja Clausen fra Nordborg har 
måtte tage orlov fra sin stilling, fordi 
uddannelse i de kommende år vil 
lægge beslag på hendes tid. Vi har 
været meget glade for at have Anja 
Clausen 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. 
 
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 stilfærdig aftengudstjeneste. 

 
? ? Langfredag 

Gudstjenesten langfredag kl. 10:00 
består i et vekslende forløb af salmer, 
korsang, musik og læsning samlet om 
fortællingen om Jesu korsfæstelse og 
død.  

 
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 
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. 
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Kurset foregår i påskeugen fra den 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 den 29. marts kl. 
11-15. De færdige ikoner vil kunne ses i 
forbindelse med påskedagsgudstjenesten kl. 
10:00. 
 
DSK og 1. Verdenskrig 
Forårsmøde i Konfirmandstuen Torsdag 
den 2. maj kl. 14:00 
Jørn Buch, der er lektor ved Haderslev 
Seminarium, har arbejdet med 
Sønderjyllands nyere historie og med 
mindretalsproblematik i hele Europa. Han 
har også beskæftiget sig med de 
sønderjyske krigsdeltagere på tysk side og 
vil fortælle om de dansksindede 
sønderjyders krigsdeltagelse – og om DSK’s 
aktiviteter efter krigens afslutning. 
 
Tilmelding til Nis Mathiesen tlf. 7445 8432, 
Hans Peter Johansen tlf. 7445 6158 eller 
Jacob Christensen  tlf. 7445 6212 senest 
onsdag den 1. maj. Ønsker om kørsel 
tilmeldes samme sted. 

Kirkefrokost 
Menighedsrådet indbyder til kirkefrokost 2. 
pinsedag den 20. maj. Vi starter med en 
livlig musikgudstjeneste kl. 11:00. Derefter 
er der frokost i Præstegården. Hvis vejret er 
til det, foregår det i haven, ellers i 
mødelokalet. 
  
Alle, der har lyst til at være med, er 
velkomne. Serveringen vil bestå i let, god 
frokostmad. Pris 30 kr. for voksne og for 
børn 15 kr. Der kan købes øl og vand. 
Tilmelding til Jonna Olsen tlf. 74456205 e-
mail jonna@olesen.mail.dk 
 
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.  
 
MENIGHEDSRÅDET 
Thomas Damgaard (formand), Carl Chr. 
Schink (Kirkeværge). Kommende møder:  9. 
april 19:30 ordinært møde,  og 21. maj. Kl. 
19:30. Møde om budget 2003. 
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 
Erling Espersen, Stevning 
 
DØBTE 
Emma Katzke Simonsen, Stevning 
Milla Aagaard Rasmussen, Stevning 
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Svenstrup Ungdomsforening 
 
En stor tak ! 
Teaterfolket  sender 
hermed en stor tak for den 
store opbakning og støtte, vi 
har fået til vores årlige 
dilletant forestillinger 
lørdag den 2. marts 2002. 
 
Mange tak - det var igen i år 
en stor succes med en rigtig 
god fest som afslutning. Tak til alle vore 
hjælpere i køkkenet, - i baren og rundt 
omkring. Også en tak til brandmændene. 
En særlig stor tak til Karin og Bibbi fra 
SUF, uden jer var det ikke gået ! 
 
Vi har allerede lejet os ind til næste år på 
Forsamlingshuset, og musikken er bestilt 
til lørdag den 1. marts 2003. 

 
Så vi håber, at i sætter 
kryds i kalenderen til 
næste år, første 
weekend i marts. 
 
Vi håber i har lyst til igen 
at tilbringe et par 
hyggelige timer i selskab 
med os og tag endelig 

noget familie eller lignende med ! 
 
På teaterfolkets vegne mange tak og på 
gensyn i 2003 
Anne Marie Duus

 

Svenstrup Forsamlingshus 
 

Støtteforeningens Generalforsamling afholdt den 13. marts 2002 
 
Børge Meier blev valgt som dirigent 
 

Formandens beretning for 
kalenderåret 2001. 

 
Vi har i det forløbne år haft mange 
forskellige funktioner og gøremål. 
 
Der har også i dette år været forskellige 
arrangementer på forsamlingshuset, hvor vi 
har stået for borddækning og den 
kulinariske del. 
 
Vi havde en søndag i juni måned 
hovedrengøring i køkkenet. Udendørs blev 
døre og vinduer malet, det flade tag er 
repareret, kælder og trappegang er pudset 
og malet. Indgang og garderobe har fået en 

tiltrængt renovering, bl.a. nye gardiner og 
blomsterkrybberne er erstattet med nye 
vinduesbænke. 
 
Hækken ved græsplænen er blevet erstattet 
med en ny bøgehæk. 
 
Turnusplanen for rengøring af arealerne 
omkring huset har også fungeret fint 
gennem året. Der har løbende gennem hele 
året, både ude og inde, været små og store 
aktiviteter i gang for at vedligeholde og 
forbedre bygning og inventar. 
 
Fra en nedbrydning i Nordborg har vi fået et 
parketgulv, som skal erstatte gulvtæppet i 
skænkestuen. 
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Vi har deltaget i årets ringriderfest, og 
støtteforeningen har stået som arrangør af 
høstfesten i september måned, som må 
siges at være en succes. 
 
Der er til huset blevet skænket et juletræ, 
som i december måned var pyntet. 
 
Støtteforeningens omsætning i perioden 1. 
januar 2001 til 28. februar 2002, har været 
67.344,00 kr. udgifterne er på 32.220,00 kr. 
det giver et overskud på 20.347,00 kr. 
  
Vi er 56 personer som en eller flere gange i 
årets løb har medvirket ved forskellige jobs, 
der er blevet udført til gavn for 
forsamlingshuset. 
 
Jeg vil hermed takke støtteforeningens 
medlemmer for god opbakning, I har altid 
været villige og parate til at give en hånd 
med når der var opgaver der skulle udføres. 
 
Vi vil hermed takke for de ting, vi har 
modtaget til udsmykning af indgang og 
garderobe. 
  
Jeg vil takke forsamlingshusets bestyrelse, 
og bestyrelseskollegaer for et godt 
samarbejde i året der er gået. 
 
Jeg vil slutte beretningen med ønske om en 
god fremtid for Svenstrup Forsamlingshus. 
 

På bestyrelsens vegne 
Lasse Andersen. 

 
Under formandens beretning 
sagde han bl.a. tak for støtten 
som er blevet ydet i årets løb, 
når der blev ringet om hjælp så 
var det altid nemt at få folk til at 
yde en indsats. 
 
Også tak til Arne Paulsen som 
ville stoppe i bestyrelsen fra i 
dag. 
 
Efter formandens beretning 
fremlagde kassereren et meget 

pænt regnskab med en god økonomi og et 
dejligt overskud, fra såvel året 2000 som 
2001. 
 
Efter kassererens beretning var der valg. 
Efter tur var Arne Paulsen, Lasse Andersen 
og Lorens Brodersen på valg. 
 
Arne Paulsen havde valgt at stoppe, han 
blev afløst af Laurits Pedersen 
 
Lasse Andersen og Lorens Brodersen blev 
begge genvalgt, det samme blev revisorer 
og suppleanter. 
 
Bestyrelsen for støtteforeningen:  

Lasse Andersen,  formand 
Lorens Brodersen,  sekretær 
Arne Buch,   kasserer 
Susanne Schmidt 
Laurits Pedersen 

Suppleanter: 
Hans Henrik Bay 
Dorthe Thy 

Revisorer: 
Else Rasmussen 
Helmuth Buus 

 
Under mødet var der 3 damer som tilbød at 
samle nogle folk og herefter vaske vinduer i 
løbet af sommeren, det sagde vi selvfølgelig 
ja tak til. 
 
? ? I marts måned sørger Else Rasmussen 

for at vinduerne bliver vasket, 
? ? I juni måned sørger Hanne Jacobsen for 

dette. 
? ? I august sørger Tove 

Volff for dette, 
 
I denne måned bringer jeg 
også arbejdskalenderen for 
rengøring rundt om huset. 
Husk venligst datoen. 
Sædvanen tro vil vi igen 
holde en arbejds-weekend i 
løbet af juni måned, jeg 
håber på den samme 
opbakning som tidligere år. 

Lorens Brodersen 
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Rengøring rundt om Forsamlingshuset i året 2002 
 
Med tusind tak for sidste års veludført 
rengøring rundt om Forsamlingshuset, 
tillader jeg mig igen at  bede om rengøring i 
året 2002. Jeg ved godt at mange har ydet 
en håndstrækning, ved mange andre af 
husets gøremål – også tak for dette. 
 
Arbejdsfordeling for støttemedlemmer til 
rengøring rundt om Forsamlingshuset i året 
2002. (Er man forhindret, så byt eventuel 
dato med en anden fra listen nedenfor). 
Der bedes hakket, revet og fejet rundt om 
huset på skift ca. hver 14 dag. I vintertiden 
fejes der kun. Man medbringer selv værktøj. 
 
Husk ! Man kan til-/framelde sig til en fra støtteforeningens bestyrelse. Jeg er i den heldige 
situation, at der er mange flere frivillige hjælpere, end der uger i året, derfor er alle ikke bedt om 
at hjælpe i årets løb. 
  
Gem denne side, eller skriv arbejdsdatoen ned! 

Dato Navn Adresse 

30.Marts Fam. Brodersen Kløvertoften 11 
13. April Fam. Asmussen Kløvertoften 7 
27. April Fam. malerm. Schink Nordborgvej 163 
11. Maj Fam. Jacobsen Skoletoften 4 
26. Maj Fam. Johansen Apotekergade 6 
8. Juni Peter Christensen(Post) Vestertoften 35 

22. Juni Fam. Svend Hansen Ramsel 
6. Juli Fam. Ejvind Volff Kalvehavevej 6 

20. Juli Fam. Gunnar Poulsen Ugebjergvej 22 
3. August Fam. Rasmussen Ugebjergvej 24 

17. August Fam. Hansen Voldgade 32 
31. August Fam. Pedersen Ugebjergvej 43 

14. September Fam. Jacobsen Sandvej 2 
28. September Fam. Møller Voldgade 11 

12.Oktober Fam. I. Broghammer Pedersbjergvej 7 
26. Oktober Fam. Olesen  Skoletoften 11 
9. November Fam. Kurt Knudsen Himmark 

23. November Fam. H. C. Christiansen Torup 
7. December Fam. Buch, Kirketoften 17 

 Julepynte  

Ca. 1. Januar 2003 Fam. Rasmussen  Kløvertoften 24 
Ca. 1. Februar 2003 Fam. Buss Kløvertoften 17 

 
På forhånd tak og god arbejdslyst 
Lorens Brodersen  tlf. 74456176 
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.......har afholdt ordinær 
 

GENERALFORSAMLING, Tirsdag den 19. februar 2002, kl. 19:30 
på Svenstrup Forsamlingshus 

 
Ad.1 
John Dahl blev valgt som dirigent. 
 
Ad.2  
Sidste års protokol ved Marianne Møller, 
referatet blev godkendt. 
  
Ad.3 
Formandens beretning år 2001. 
E SvenstruPPe’ er udkommet planmæssigt 
10 gange i årets løb, det er bladets 25. 
årgang. 
 
Leasing aftalen omkring Minolta EP5000 
kopimaskinen, fungere tilfredsstillende.  
 
Den årlige indsamling af bidrag fra 
læserkredsen blev på 9055,00 kr. det er 
174,00 kr. mere end sidste år, dertil kommer 
andre indtægter som fremkommer af 
regnskabet. Årets regnskab viser et 
driftsoverskud på 4955,46 kr. Det er 
glædeligt, at der er et overskud, en stor del 
af overskuddet er en gave fra Arbejdernes 
Landsbank og tilskuddet fra 
Hjortspringskolen fra år 2000 er medtaget 
på dette års regnskab. Foreningsbidragene 
er øget med 700 kr. annonce indtægterne er 
1100 mindre i år.  
 
Der har været nogle klage fra læserkredsen 
angående manglende modtagelse af bladet. 
Birgitte og Marianne har fulgt op på 
klagerne. Vi forsøger stadig at forbedre 
instruktionerne til uddelerne.  
 
Vores hjemmeside på Internettet er stadig 
aktiv og E SvenstruPPe’ kan læses der. 

  
Tak til Arbejdernes Landsbank der har 
betænkt os med 2500 kr.  
 
Jeg vil hermed takke alle som i årets løb har 
bidraget med stof, redigering, trykning, 
samling og udbringning af bladet. 
 
Tak til bestyrelseskolleger for et godt 
samarbejde. 
 
Til slut vil jeg ønske en god fremtid for E 
SvenstruPPe’.  
 
Ad.4  
Regnskab ved Birte Nielsen blev 
gennemgået og godkendt. 
 
Ad.6  
Valg til bestyrelsen: 
? ? Birte Nielsen 
? ? Benny Jensen 
? ? Børge Meier 
? ? John Dahl 
? ? Adolf Henningsen 
? ? Jens Herborg 
Alle blev genvalgt. 
 
E SvenstruPPe’s bestyrelse: 
Lasse Andersen,  formand 
Birte Nielsen,  kasserer 
Marianne Møller,  sekretær 
Hans Chr. Christiansen 
Benny Jensen 
   

På bestyrelsens vegne 
Lasse Andersen
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Aktivitetskalender 
… ..april 2002 

 
 
Torsdag d. 28. mar. Kl. 19:30 Gudstjeneste - Skærtorsdag Svenstrup Kirke 
 
Fredag d. 29. mar. Kl. 10:00 Gudstjeneste – Langfredag Svenstrup Kirke 
 Kl. 11 – 15 Ikonmaling – ”besøg værkstedet” Præstegården 
 
Søndag d. 31. mar. Kl. 10:00 Gudstjeneste – Påskedag Svenstrup Kirke 
 
Mandag d.  1. apr. Kl. 19:30 Gudstjeneste – 2. Påskedag Svenstrup Kirke 
 
Onsdag d.  3. maj Kl. 19:00 Borgermøde – Skolestruktur Hjortspringskolen 
 
Søndag d. 7. apr. Kl. 10:00 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Søndag d. 14. apr. Kl.   9:00 Gudstjeneste (Ole W. Sørensen) Svenstrup Kirke 
 
Lørdag d. 20. apr.  … … … … .sidste frist for indlæg til E SvenstruPPe’ maj nummer 
 
Søndag d. 21. apr. Kl. 10:00 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Fredag d.  26. apr. Kl. 19:30 Gudstjeneste – St. Bededag Svenstrup Kirke 
 
Søndag d. 28. apr. Kl. 10:00 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Onsdag d. 1. maj … … … … udkommer E SvenstruPPe’ maj udgave 
 
Torsdag d. 2. maj Kl. 14:00 DSK og 1. verdenskrig (tilmelding) Præstegården 
 
Søndag d. 5. maj Kl. 10:00 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Torsdag d. 9. maj Kl. 10:00 Gudstjeneste – Kristi Himmelfartsdag Svenstrup Kirke 
 
Søndag d. 12. maj Kl. 19:30 Gudstjeneste (Kitty H. Jensen) Svenstrup Kirke 
 

 (......uden ansvar) 
 
 

 



April 2002 Side 24 af 24 E SvenstruPPe’ 

 

Svenstrup 
Skytteforening 

 
Har du lyst til at prøve at skyde med gevær eller pistol cal. 0.22 
som klubben kan stille til rådighed. Skydningen foregår under 
kyndig vejledning. Så du er velkommen til at møde op i Sven-
strup Skytteforening følgende dage. 
 

 
Træningstider for: 

Gevær på 50 meter banerne er 01.04.02 til 31.09.02 
Tirsdag  og Torsdag fra 1800 til 2000   
Aldersgrænsen er fra 6 år. 

 
Pistol på 15 og 25 meter banerne er 01.04.02 til 31.09.02 
25 meter ( Nordborg ) Mandag fra 1800 til 2000 
15 meter ( Svenstrup ) Torsdag fra 1800 til 2000  
Aldersgrænsen er fra 14 år. 

 
Yderlige oplysninger på telefon 74 45 90 20 

 
 
 

Annonce: 
 
 Trænger du til at få ”Tryk på helbredet”  

 Så henvend dig trygt til 
 Vivi Madsen 
 Mølletoften 4 
 Tlf.: 74 45 64 58 
 Og bestil en tid…  
 

 
 


