
 
 

Forår - Solskin - Skærtorsdag 
 
En dejlig tur langs et hegn ved Svenstrup. Men ”ak - 
nogen havde tabt noget LOR..”. 
 
Hjem og hente trillebøren. En toppet trillebør blev det 
til. Også et kig langs hegnet. Hvor er det dejligt med et 
rent forår, så fasanerne kan ruge i fred for flagrende 
plastrester og lignende. 

Børge Meier 
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Kommentar 
 
 
 
Folk er kommet udendørs, haverne er ved at blive 
gjort klar. 
 
Sommertiden er trådt i kraft, og man stiller jo 
klokken frem, som man også gør med sine 
havemøbler. 
 
Bønderne spreder som altid Gylle og byen dufter af 
”..… ” 
 
Med andre ord, Foråret er kommet til Svenstrup. 
 
Nogle går en tur og finder lidt ”..… ” rundt omkring, 
men det er vist et meget lille fåtal af os der som 
Børge kunne finde på at hente børen, dette kunne 
måske give en smule stof til eftertanke, tænk hvis vi 
nu alle gjorde dette !!! 
 
Herfra håber vi at det bliver en rigtig god sommer 
for os alle. 
 

Kim Christiansen

Redaktion 
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Tekst & layout 
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Trykning 
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 Hans Petersen, John Dahl, Peter 
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Distribution  
 Marianne Møller 74 45 63 01 
Udbringning 
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Nyt fra Vandværket 
 

Referat fra generalforsamlingen i Svenstrup Vandværk d.19. marts 2002. 
 
Der er i år 2001 – 2002 afholdt 6 
bestyrelsesmøder, 1 revisions- og 1 
vandrådsmøde. 
 
Det første bestyrelsen tog fat  på efter sidste 
generalforsamling, var problemet med farvet 
vand i NAB på Nordborgvej. 
 
Bestyrelsen inviterede V.V.S. Erik Jensen, 
Nordborg og Hans Henning Hess til møde, 
for at få nogle gode råd. Der var enighed om 
at udskifte en gammel ledning, som 
forsynede 3 andelshavere på Nordborgvej. 
 
Derved kunne N.A.B. også kobles på den 
nye ledning, og dermed få vand fra 
Vestertoften. Det blev en dyr løsning, da vi 
havde problemer med jordraketten under 
diverse gårdspladser, terrasser og garager. 
Vi har ikke haft nogle henvendelser om 
brunt vand siden, så vi tror problemet er 
blevet løst. 
 
Hans Henning Hess har anlagt en god vej til 
vandværket, så Simon Moos kunne komme 
derop for at tømme filterkarrene for 
filtergrus. 
 
Vand Schmidt har skiftet alle dyser og 
kommet nyt grus i karrene. Da der kom nyt 
filtergrus i skyllekarrene, regnede Vand 
Schmidt ud, at filtrene skulle skylles 3 gange 
om ugen. Det viste sig, at filtergruset blev 
tilstoppet, og vandet derfor ikke kunne 
trænge igennem. 
 
Vand Schmidt oplyste, at det kunne være 
mængden af methaen og magnesium i 
grundvandet, der fik filtrene til at stoppe. 
 
Problemet er indtil nu løst ved at vi skyller 6 
gange om ugen. Men da der på denne 
måde er et større strømforbrug og et større 
spild af grundvand, er løsningen ikke 
optimal. 
 

Vi fik oplyst, at Skovby Vandværk havde 
haft det samme problem. Bestyrelsen tog 
kontakt til Skovby Vandværk for at få et 
gennemsyn af deres vandværk. De havde 
valgt en løsning, hvor de har store blæsere 
til at ilte deres vand. Dette er en meget dyr 
løsning, men nødvendigt for dem, da deres 
grundvands kvalitet er meget dårlig. 
 
Vores grundvand er af så god kvalitet, at en 
sådan løsning vil være for dyr i forhold til 
problemets størrelse. Bestyrelsen forsøger 
stadig at finde en bedre løsning, end den vi 
har nu, det kunne f.eks. være iltnings 
trapper. 
 
Bestyrelsen har malet rør og vægge i 
vandværket. Det pyntede, og vi blev enige 
om at holde åbent hus. Det blev afholdt d. 
22. september med ca. 40 besøgende. 
 
Lige før sommerferien blev der fundet en 
læk på Nordborgvej 43. Vand spildet løb i 
kloaknettet, så lækken var svær at finde. 
Det var andelshaveren på Nordborgvej 43, 
der opdagede lækken. 
 
Vi håber på, at lækken har været årsagen til 
en del af det store spild der har været på 
vandværket i de seneste år. 
 
Derud over har vi haft 2 brud i Kløvertoften, 
1 i Torup og 1 i Himmark 
 
Der er opsat 7 målebrønde siden sidste 
generalforsamling. 
 
En af vandværkets 3 råvandspumper gik i 
stykker. Der blev indhentet 2 tilbud på en ny 
pumpe. 
 
Bestyrelsen valgte Vand Schmidt til at 
udføre arbejdet. Vandværket forventer at få 
en del af udgiften dækket af 
brandforsikringen. 
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Der er foretaget pejlinger på vores tre 
boringer. Vandspejlet ligger i 35-38 m. 
dybde. Det er lidt højere end i ’85, hvor det 
lå på 38-39 meter. 
 
Der er blevet nedlagt en brandhane på 
Skærveagervej, da den var i stykker og det 
blev for dyrt at reparere den. Nordborg 
Kommune betalte udgifterne. 
 
I efteråret havde vi en del problemer med 
automatikken på værket. Det skyldtes fugt i 
ventilerne. Problemet blev løst ved at 
montere vandudskiller på kompressoren. 
 
Vi har fået installeret et rapport system på  
vandværkets pc’er. Vi kan nu se det daglige 
forbrug af udpumpet vand, samt overvåge 
pumperne. 
 
I april ’89 blev der på en ekstraordinær 
generalforsamling vedtaget, at der skulle 
monteres vandure ude hos andelshaverne. 
 
Da langt størstedelen af andelshavernes 
vandure derfor har siddet siden 1989, er det 
lovbestemt, at der nu skal laves 
stikprøvekontrol af urenes nøjagtighed. 
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. 

 
I år 2001 pumpede vandværket 63.377 m3 
vand ud til forbrugerne, men fik penge ind 
for 57.785 m3, det giver et spild på ca. 10%. 
 
Vandværket fylder 90 år i år. 
 
Lauritz Hollænder er på valg i aften. Han 
ønsker ikke genvalg, da han er gået på 
efterløn. Lauritz har været vandværkets 
kasserer siden 22. marts 1983. Bestyrelsen 
vil her gerne takke ham for de mange år, 
han har været med. 
 
På valg er også vores revisor, Per Kjeldsten 
samt jeg selv, Flemming Christiansen    
 
Regnskabet blev gennemgået og godkendt 
 
Ved valget blev følgende valgt: 
? ? Kirsten Kock, Nørreskovvej 35, Torup 
(kasserer) 
? ? Flemming Christiansen  genvalgt (form.) 
? ? Per Kjeldsteen  genvalgt   ( revisor)   
  
Under evt. på generalfors. 
Flere havde ordet, og kom med positive 
tilbage meldinger på bestyrelsens arbejde. 
 
Der blev også omtalt en vand alarm. 
Selvsamme alarm blev omtalt på DR 1 i 
”Rene Ord for pengene” mandag d.8/4. 
  
I næste nr. af E’ Svenstruppe kommer der 
en nærmere beskrivelse og pris på disse 
alarmer,der kan købes hos VVS 
forhandlere. De kan også ses på 
www.felson.DK 

På bestyrelsens vegne  
Flemming Christiansen. 
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Nyt fra Brandværnet 
 
Information fra brandværnet 
  
På følgende datoer vil det være 
sandsynligt at vi vil tappe vand fra / 
afprøve -brandhaner i forbindelse 
med vore brandværns øvelser. 
Erfaringen har vist at dette kan 
medfører "brunt ledningsvand".  
  
Datoerne er: 
 6. Maj, 10. Juni, 2. Juli, 23. 
September og 11. November 2002 . 
 

 Vi håber på befolkningens 
forståelse, som hermed 
opfordres til at undlade at bruge 
vaskemaskiner og 
lignende på disse datoer mellem kl. 
19 og 21. 
  

Med venlig hilsen 
Svenstrup frivillige brandværn 

http://svenstrup.subnet.dk 
  

Torben Sprenger 
  
 

Rengøring rundt om forsamlingshuset i året 2003 
 
Der var desværre sneget sig en lille fejl ind omkring rengøring rundt om huset, de sidste 3 
linier skal se sådan ud. 
 
Dato   Navn   Adresse  Arbejde 
7 December  Fam. Buch  Kirketoften 7  Rengøring samt julepynte 
Engang i januar Fam. Rasmussen Kløvertoften 24 Rengøring rundt om huset 
Engang i februar Fam. Buss  Kløvertoften 17 Rengøring rundt om huset 
 
 Undskyld fejlen / Lorens 
 

Motionsture i Nørreskoven
 
Igennem de sidste år, er vi nogle stykker som mødes hver tirsdag kl. 18:30 for at få lidt 
motion, nogle enkelte løber en del af vejen, de fleste går. Alle er velkomne til at deltage i 
denne motionstur, vi starter altid ved Melvedhus og går / løber en 4-5 km og ender atter 

 

Fodboldkort sælges 
 
Ca. 200 stk. fodboldkort fra 1996 – 2001 sælges. Pris 100 kr. 
 
Henvendelse til Marc Lykke 
Tlf. 74 45 64 94 
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” MAJGILDE ”  PÅ  ALS  2002 
 

Igen i år rejser vi en majstang på Alsingergården i Svenstrup. 
 

Grev Ingolf og grevinde Sussi, fru Bitten Clausen og borgmester 
Jan Prokopek Jensen m. fl. har givet tilsagn om at deltage i arrangementet. 

 
Vi vil gerne indbyde alle til at komme og være sammen med os for at gøre 
dagen så festlig som muligt, samtidig vil vi bede jer hejse flaget på denne 

dag. 
 

Både børne- og voksne folkedanserne vil give opvisning på Alsingergårdens 
plæne, hvor vi  ca. kl. 14.00 rejser vor pyntede majstang. 

 
Senere vil der blive kaffebord i det grønne eller indenfor, hvorefter vil der 
være dans og sang for alle interesserede. Ligeledes kan man besøge de 

forskellige lokale udstillinger. 
 

”I N V I T A T I O N” 
Lørdag den   25.  Maj   2002 

ALSINGERGÅRDEN       Sandvej 21, Svenstrup, 6430 Nordborg 
 
KL. 13.00  OPTOG  -  med spillemænd og folkedansere 
KL. 13.30  Folkedanseroptoget ankommer til Alsingergården 
KL. 13.40  ”Majstangen” pyntes af børn  
KL. 14.00  Velkomsttale og rejsning af  majstangen 

Historien bag skikken om majgilder også lokalt 
Opvisning og dans omkring majstangen for alle 

KL. 15.00  Kaffe i det grønne eller indenfor 25,00  kr. 
Efterfølgende dans på plænen og sang                                             

UDSTILLINGER 
KL. 10 -17.00 Lokalhistorisk Forening 

Gamle børnelege - Kom og prøv dem 
Udstillinger af gl. dragter, billeder m.m. 
Brandværnet  - Gammelt materiel - brandsprøjter 
Stenklubben for Als - udstilling   
Maleri - udstilling  
Fotoklubben – udstilling 
Landbrugsmuseet – udstilling 
 
Nord  -  Als  Folkedansere 
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Majgilde -Lokalhistorisk Forening 
 
Da vi nu nærmer os det årlige majgilde i 
Svenstrup, vil jeg fortælle lidt om gamle 
Majskikke. 
I bogen ”DET GAMLE ALS” beretter 
Henrik Ussing følgende: 
 
Majgilde er i ældgammel tid blevet holdt hist 
og her i nogle byer på Als. Anno 1757 den 
28. April drak vi Majøl i Elsmark hedder det i 
en gammel dagbog. Anno 1759 den 18. 
April var der  Majøl  hos Johan Jesper i 
Elsmark. Anno 1802 den 4. Maj var der 
Majgilde i Elsmark,- det var et årligt gilde, 
der gik på omgang iblandt byens mænd. En 
af byens mænd, Peder Keelsen, holdt gerne 
en lille tale til de forsamlede gæster.  Da det 
engang stod hos ham, og Præsten Nylandt 
og degnen Johan Johansen af Hagenbjærg 
var indbudte med deres familier, gik det 
således til ved denne fest: 
 
Ved ankomsten fik man kaffe eller the, og 
lidt længere hen på eftermiddagen nød man 
kogt skinke med brød. Ved bordet gik 
majglasset omkring med godt øl til alle 
gæster. Det var et meget stort glas, smykket 
med alle slags blomster og bag ved var 
anbragt et lille spejl, så at man kunne spejle 
sig, mens man drak af glasset. Førend det 
gik omkring til gæsterne, holdt Peder 
Keelsen, en lille meget god tale, hvori han 
udviklede festens betydning og viste, 
hvorledes Guds Almagt og godhed 
åbenbarede sig i den hele natur, nu vi havde 
fået foråret frem. Navnlig kom dette til skue i 
løvets pragt og blomsternes dejlighed. 
Gæsterne var selv smykkede med blomster 
og huset med grønt. 
 
I Ketting stod endnu ved 1780 et gammelt 
træ nede i byen ved boelsmand Laurids 
Petersens gård. Det kaldtes Majtræet. Her 
plejede en af de første dage i maj måned 
byens ungdom at forsamle sig hen imod 
aften, at danse og more sig, når det friske 
løv var udsprunget og smykkede træet. 
 
Før pinse blev huset kalket og gjort rent, der 
kom frisk halm i sengene, og haverne blev 

ligeledes gjort i stand. Pinsedag fik vi 
hønsesuppe til middag. I pinsen var der ikke 
så meget morskab som nu om stunder. 
Enkelte steder gik folk en lille tur i skoven. 
Der kunne være en kagekone med lidt 
kager, eller der var et bord, hvor der 
skænkedes en snaps brændevin eller mjød. 
 
Nu om stunder er pinsen en stor folkefest, 
hvor man mødes fra alle kanter. Den ene 
vært overbyder den anden. Der er 
koncerter, karrusel, skydetelt, dans osv., og 
nu endes festen ikke i to dage, men tredje 
pinsedag er for mange hoveddagen. 
 
Såvidt Henrik Ussing, som levede fra 1877-
1946. Han var langt tilbage i tiden, dengang 
gik udviklingen ikke så hurtigt som nu. Ak, 
ja, de gode gamle dage! Den tid, der for 
ham var ”nu om stunder” er også længst 
forbi. 
 
Fra min barndom husker jeg (og mange 
andre) de steder med luftgynger og 
karruseller. Det var Frydendal kro,  
Kathrinelund, Høruphav, Sottrupskov og 
mange flere steder. Folk kom kørende i 
hestevogn og på cykel. Søndag var især 
børnene og familiernes dag. 2. Pinsedag var 
det mest de unge og da var der bal om 
aftenen.  3. Pinsedag var dengang 
forbeholdt de lidt ældre, især bønderne, som  
selv kunne bestemme deres fridage, 
dengang havde de jo folk til arbejdet 
derhjemme.  
 
I år holdes majgildet i Svenstrup lørdag den 
25. Maj. Lokalhistorisk forening vil sammen 
med andre foreninger være med.  Vi vil 
arrangere gamle lege, og vi håber, at også 
ældre borgere ikke vil holde sig tilbage. 
 
Kunne det ikke være sjovt at prøve vor 
barndoms lege igen? Vi laver også udstilling 
i Stolbroladen. - Gamle billeder fra sognet 
og plancher om forskellige emner - J. 
Hagemanns tegninger og 
træskærerarbejder – Gamle dragter og 
hovedtøj m.m. 
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Vi glæder os til at se jer!! 

 Venlig hilsen, Ingrid Dall.

 Stolbroladen 
 

Stolbroladen i Svenstrup holder udstilling i pinsedagene. 
 
'Farveladens' medlemmer udstiller malerier 
lavet i vinterens løb. 10 personer udstiller 
meget forskellige malerier i acryl og olie. 
 
Derudover er der to gæsteudstillere med. 
 
? ? Ejgil Ballegaard – Langesø - viser hvilke 

muligheder der ligger i det ældgamle 
håndværk trædrejning. Han holder meget 
af at arbejde med træ og fortæller bl.a. at 
træets årespil og farver kombineret med 
en form, kan det give nogle skønne 
billeder. Han har udstillet en del i 
lokalområdet. 

 
? ? Anne Scharper - Lavensby - viser nogle 

forskellige ting i keramik. Hun har 
arbejdet med kunst i mange år og har en 

keramikeruddannelse bag sig og er på 
det seneste også begyndt at male. 

 
Udstillingen er åben pinsedag og 2. 
pinsedag kl. 14-17. 
 
Kaffe med hjemmebag kan købes og kan 
eventuelt nydes udenfor, hvis vejret er godt. 
 
Derudover holder vi igen åben lørdag d. 25. 
maj kl.  10 - 17 i forbindelse med 
Alsingergårdens majstangsfest. 
 

Anna Weber 

 

Svenstrup Ringridning 
"Kræmmere se her"  
  

Der er flere ledige pladser for kræmmere og andre, der 
har noget at sælge den 2. Juni 2002 til Ringridningen i 
Svenstrup. 
  

Henv. Til  Allan Kock, tlf. 74456420 
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Nyt fra Kirken 
DSK OG 1. VERDENSKRIG 
Forårsmøde i Konfirmandstuen Torsdag 
d. 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 7445 8432, 
Hans Peter Johansen 7445 6158 eller Jacob 
Christensen  74456212 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. 74456585 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.  
Peter Ruge 
 
MENIGHEDSRÅDET 
Thomas Damgaard (formand), Carl Chr. 
Schink (Kirkeværge)   
Kommende møder: 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.  
 
 
DØDE OG BEGRAVEDE 
Arne Nielsen,   Svenstrup 
 
DØBTE 
Sofie Katrine Hoffland,  Svenstrup 
Rikke Hansen,   Stevning 
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Aktivitetskalender 
… ..maj 2002 

 
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 
 
Søndag d. 19. maj Kl. 10:00 Gudstjeneste Pinsedag Svenstrup Kirke 
 Kl. 14 – 17 Maleriudstilling – Farveladen Stolbroladen 
 
Mandag d. 20. maj Kl. 11:00 Musikgudstjeneste og Kirkefrokost Svenstrup Kirke 
 Kl. 14 – 17 Maleriudstilling – Farveladen Stolbroladen 
 … .sidste frist for indlæg til E SvenstruPPe’ juni nummer 
 
Lørdag d. 25 maj Kl. 10 - 17 Majgilde - Udstilling Alsingergården 
 Kl. 13:00 Majgilde – arrangement (program side 6) Alsingergården 
 Kl. 14 – 17 Maleriudstilling – Farveladen Stolbroladen 
 
Søndag d. 26. maj Kl. 10:00 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Fredag d. 31. maj … … … udkommer E SvenstruPPe’ juni udgave 
 
Søndag d. 2. jun. Kl. 10:00 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 Kl.  ? ?  Svenstrup Ringridning Ringriderpladsen 
 
Søndag d. 9. jun. Kl. 10:00 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 

 (......uden ansvar) 
 

                                                             
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 
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Annonce: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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 
Svenstrup 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 

 

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…  
 

 
 


