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Kommentar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Super flot klaret… … .. 
 
Skolebestyrelsen har fået ny formand. Mona Boysen er 
blevet valgt til posten efter Pernille Thorup, som har fået en 
stor udfordring i Nordborg Kommunes administration som 
forvaltningsdirektør bl.a. med ansvar for de Nordalsiske 
skoler. 
 
Og det midt i en svær politisk periode med omlægning af 
skoledistrikter. Et af de meget følsomme emner, der giver 
anledning til voldsomme debatter blandt forældre, lærere og 
politikere, specielt i de områder, som bliver berørt af 
ændringerne. For er der noget, vi som forældre er specielt 
følsomme over for, så er det de forhold vore børn møder i 
dagplejen, vuggestuer, børnehaver og i skoletiden. 
 
At Pernille har taget denne store udfordring op er ”super flot” 
klaret. Men også velfortjent på grund af Pernilles meget 
objektive og konstruktive håndtering af hele 
skolestrukturdebatten i forsommeren som formand for 
Hjortspringskolens bestyrelse.  
 
Lad os ønske både Mona og Pernille held og lykke med de 
nye udfordringer. 
 

m.v.h. 
Kaj Nielsen 
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Hjortspringskolen 
 
Forventninger 
I sidste skoleår arbejdede skolebestyrelsen og pædagogisk 
råd sammen om at udarbejde et forventningsskrift. Dette er nu 
klar til offentliggørelse. Som man kan se, er det ikke kun 
forventninger fra skolens side til elever og forældre, men der 
er også en række punkter, som man kan forvente, at skolen 
opfylder. 
 
Vi håber, at forventningsskemaet kan være til gavn for både 
elever, forældre og skole. 
 
Vi tilbyder   Vi forventer at eleven  Vi forventer at forældrene 

? ? En skole i udvikling. 
? ? Engagerede lærere. 
? ? Trygt og overskueligt 

miljø. 
? ? Tæt samarbejde om 

skolestarten. 
? ? Ressourcelærerordning. 
? ? Mulighed for 

holdundervisning med 
udgangspunkt i det 
enkelte barn. 

? ? Tæt skole/hjem 
samarbejde. 

? ? 2 forskellige miljøer i 1 
skole. 

? ? Mange fælles 
arrangementer. 

? ? En årlig hyttetur. 
? ? En aktiv 

forældreforening. 

? ? Møder til tiden 
? ? Er klar til at modtage 

undervisning. 
? ? Overholder skolens 

ordensregler. 
? ? Behandler hinanden 

ordentligt. 
? ? Deltager aktivt i 

skolens fællesskaber. 

? ? Er aktive samarbejds-
partnere. 

? ? Har en positiv indstil-
ling til skolen. 

? ? Overholder skolens 
etiske spilleregler. 

? ? Deltager i de indkaldte 
møder. 

? ? Hjælper deres barn 
med at møde parat til 
skoledagen. 

? ? Deltager aktivt i 
læseindlæringen. 

? ? Lærer deres barn god 
omgangstone og 
opførsel. 

 
Fællesaktiviteter i dette skoleår 2002 / 2003. 
 

Dato   Aktivitet 
11. oktober Skolernes motionsløb 

29. november Juleklip i de første 3 lektioner 

2.-5. december Emnedage 

5. december Emnemarked om aftenen 

4.-6. marts Skolefesterne 

29.-30. april Friluftsdage på tværs 

7. maj Forårskoncert for 0.-3. klasse 
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8. maj Forårskoncert for 4.-7. klasse 

Afsked med 2 lærere. 
Her til sommerferien måtte vi tage afsked 
med 2 af vore lærere. 
 
Marianne Vedel flyttede til Skjern, idet 
hendes mand har fået arbejde der. 
 
Inge Marie Callesen har fået arbejde på 
Feldsted Skole, som ligger tættere på 
hendes hjem. 
 
Heldigvis har vi fået: 
 
Velkommen til 2 nye lærere 
Mandag den 5. august startede der to nye 
lærere på skolen. 
 
Karina Petersen er nyuddannet fra 
seminariet i Haderslev og bor i Stevning. 
 
Mette Vangsgaard Uth er ligeledes 
nyuddannet fra seminariet i Haderslev og 
bor i Sønderborg. Vi glæder os rigtig meget 
til at arbejde sammen med dem. 
 
Skolefotografering 
I år kommer skolefotografen på besøg 
fredag den 27. september. Som sædvanlig 
får alle elever tilbud om at blive fotograferet. 
 
 
7. klasse på Bornholm. 
Mandag d. 15/4 tog vi til Bornholm. Da vi 
kom derover, fik vi et stykke pizza af Per og 
Betina som ejede stedet hvor vi boede 
(Pension Verona). 
 
Tirsdag tog vi på bustur til 
Helligdomsklipperne, Gudhjem, 

Middelaldercenteret og på et røgeri i 
Svaneke, hvor nogen fik smagt røget sild. 
Inden vi tog bussen hjem var vi i Østerlars 
Rundkirke. Da vi kom hjem, var vi i 
bølgebadet, som lå nede ved stranden. 
 
Onsdag gik vi Hammerknuden rundt, og vi 
kom forbi Opalsøen. Der var meget flot. Vi 
gik også forbi Salomons Kapel og 
kanonerne ved fyrtårnet. Lidt senere gik vi til 
Allinge og forbi nogle helleristninger. Om 
aftenen var vi på nattur til Hammershus, 
hvor vi gik med gammeldags håndlygter, og 
en guide fortalte om Hammershus. 
 
Torsdag gik vi til Hammershus igen, og 

nogle blev klædt ud. Bagefter tog vi til 
Moseløkkens stenbrud, hvor nogen fik 
prøvet at flække granitsten, og bagefter var 
der nogen der gik til Allinge. Da vi kom hjem 
til Verona, skulle vi pakke vores ting 
sammen og gøre rent på værelserne. 
 
Fredag skulle vi tidligt op, og så gik turen 
hjem. Da vi kom til Københavns 
Hovedbanegård, skulle vi vente 1½ time, og 
så skulle vi med toget hjem. 
 
Vi synes ,det var en spændende tur, men 
det regnede og blæste hver dag. 
 

Mette Rohr Steffensen 
Camilla Rasmussen 
og Camilla Hansen 
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Skolestruktur 
 
Megen af vores tid siden marts er gået med 
at diskutere skolestruktur. Efter en lang 
debat ser det ud til, at politikerne er blevet 
enige om en model, som bliver sendt til 
høring. Høringsperioden er på 8 uger, og 
hvis høringen ikke medfører væsentlige 
ændringer i forslaget, kan modellen 

vedtages i byrådet. Som man kan se, 
sammenlægges Hjortspringskolen og 
Guderup skole til en ny skole, Sydskolen. 
Intensionerne i forslaget er, at der skal være 
0. til 6. klasse i Hjortspringskolens bygninger 
og 0. til 9. klasse i bygningerne i Guderup. 
Der er dog et lille men, idet der er en lov om, 
at der inden for samme skoledistrikt ikke må 
være parallelforløb. Denne lov har Nordborg 
kommune dog søgt dispensation for. 

 
 
Forslag til kommende skolestruktur 
  

Nord    Midt    Syd 
  
 
 
 
 
 
 
Distrikt ”Nord”: 
Byrådet sammenlægger Nordborg skoles 
nuværende skoledistrikt, med 
Østerlundskolens distrikt bortset fra Lan-
gesø/Lavensbyområdet til ét distrikt, distrikt 
Nord. Der vil herefter være undervisning for 
0 – 9. klasse, på Nordskolen, som placeres 
på Nordborg Skoles nuværende matrikel. 
Der vil være én ledelse og én 
skolebestyrelse. SFO for hele distriktet på 
Nordskolen. 
 
Distrikt ”Midt”: 
Byrådet sammenlægger Havnbjerg skoles 
skoledistrikt med den del af 
Østerlundskolens nuværende skoledistrikt, 
som dækker Langesø/Lavensbyområdet til 
og med Stadionvej til distrikt Midt. Der vil her 
være undervisning for 0. – 10. klasse på 
Midtskolen, på Havnbjerg skoles 
nuværende matrikel. Der vil være én ledelse 
og én skolebestyrelse. SFO for hele 
distriktet på Midtskolen  
  
Distrikt ”Syd”: 
For syddistriktets vedkommende har den 
skolepolitiske arbejdsgruppe flere 
løsningsforslag: 
  

 
Løsningsforslag 1: 
Byrådet sammenlægger Guderup skoles 
skoledistrikt med Hjortspringsskolens 
skoledistrikt til ét distrikt, distrikt Syd. Der vil 
være én ledelse og én skolebestyrelse. 
 
Sammenlægningen mellem Hjortspring og 
Guderup skoledistrikter sker med henblik på 
at skolerne får mulighed for undervisning af 
elever fra 0. – 9. klasse på Sydskolen, hvor 
eleverne undervises fra 0. – 6. klasse på 
nuværende Hjortspringsskoles matrikel, og 
undervisning fra 0. – 9. klasse på 
nuværende Guderup skoles matrikel. Hertil 
kræves, at der opnås dispensation fra 
skolelovens § 24 stk. 1 og § 36 stk. 2, 
vedrørende henlæggelse af en skole under 
en anden skoles ledelse. SFO for børnene 
på Sydskolen i Guderup og i Stevning. 
 
Kommentar: 
Målet med at søge dispensation for 
syddistriktets vedkommende, er at opnå 
størst mulig frihed for ledelse og bestyrelse i 
distrikt Syd, for tilrettelæggelse af 
undervisningen mest hensigtsmæssigt i for-
hold til de geografiske problemer distriktet 
har. Da skolen i distrikt Syd vil komme til at 

Nordborg skole 
0. til 9. klasse 

Havnbjerg skole 
0. til 10. klasse 

Guderup skole 0. til 9. klasse 
Hjortspringskolen 0. til 6. klasse 
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bestå af lokaler fordelt på flere matrikler, 
hvoraf nogle ligger med 5 kilometers afstand 
fra hinanden, og det ikke anses for 
realistisk, hverken af økonomiske eller af 
bebyggelsesgradsmæssige årsager, at 
bygge til skolen på Guderup skoles 
matrikelnummer, anser byrådet det for 
afgørende for skolens mulighed for at skabe 
optimale menneskelige og materielle 
udviklings- og undervisningsrammer, at 
tilrettelæggelsen sker i tæt samspil med 
områdets forældre).  
  
Løsningsforslag 2: 
Byrådet sammenlægger Guderup skoles 
skoledistrikt med Hjortspringsskolens 
skoledistrikt til ét distrikt, distrikt Syd. Der vil 
være én ledelse og én skolebestyrelse. 
 
Skulle kommunen, mod forventning ikke få 
ovennævnte dispensation, er det det 
samlede byråds hensigt, når folkeskoleloven 
forventeligt bliver revideret på dette punkt, at 
sørge for at bringe denne strukturmæssige 
del af forandringerne indenfor skoleområdet 
i kommunen, i overensstemmelse med det 
indholdsmæssige sigte med 
skolestrukturændringen, hurtigst muligt. 
SFO på Sydskolen i Guderup og i Stevning. 
 
Indtil en lovændring finder sted, vil 
skolestrukturen i dette område være 
aldersopdelt, på den måde for eksempel, at 

indskolingen, fra begge tidligere 
skoledistrikter bliver samlet på den tidligere 
Hjortspringskoles matrikel, og mellemtrin og 
udskoling på tidligere Guderup skoles 
matrikel. Det vil dog være op til den kom-
mende bestyrelse at fastlægge, hvilken 
opdeling man finder mest hensigtsmæssig. 
  
Løsningsforslag 3: 
Byrådet sammenlægger Guderup skoles 
skoledistrikt med Hjortspringsskolens 
skoledistrikt til ét distrikt, distrikt Syd. Der vil 
være én ledelse og én skolebestyrelse. 
 
Skulle kommunen, mod forventning ikke få 
ovennævnte dispensation, fortsætter de to 
skoler med to skoledistrikter, dog overføres 
Hjortspringskolens 7. klasse til Guderup 
skole, og det er Byrådets hensigt ved en 
forventet kommende lovændring, at 
sammenlægge de to skoledistrikter til et. 
Der forventes fra byrådets side et tæt 
udviklingsorienteret samarbejde mellem 
skolernes ledelser og bestyrelse, indtil 
lovændringen forventeligt har fundet sted, 
hvorefter de to skoledistrikter vil blive lagt 
sammen til et, med én bestyrelse og én 
ledelse til følge. SFO på Guderup Skole og i 
Hjortspring Børnehus, Stevning. 
 

 

Skolebestyrelsen 
 
Ny formand og næstformand 
 
Hjortspringskolens skolebestyrelse har fået 
ny formand. Pernille Thorup, som har været 
bestyrelsens formand 
igennem 8 år, er blevet 
ansat som direktør ved 
Nordborg kommune med 
bl.a. skolerne som sit 
ansvarsområde. Hun har 
derfor ansøgt om at blive 
fritaget som medlem af 
skolebestyrelsen. 
 

Bestyrelsen har derfor konstitueret sig igen, 
og her blev Mona Boysen valgt som ny 
formand. Til posten som næstformand blev 
John Stavski valgt. 

 
Fra skolens og 
skolebestyrelsens side 
skal der lyde en stor tak til 
Pernille for det kæmpe 
arbejde, som hun har lagt i 
skolebestyrelsens 
igennem de seneste 8 år. 
Samtidig selvfølgelig et 
held & lykke med det nye 
arbejde. 
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Hjortspringskolens nye Bestyrelsen ser herefter således ud: 

Navn    Adresse     Tlf.   
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 
Inga Skjøth    Dyndved Gade 18 6430 Nordborg 74 45 93 34 

 
Suppleant 

Mette Bonde    Hjortspringvej 26 6430 Nordborg 74 45 85 78 
 
 

Svenstrup Ungdomsforening 
 

 

Så har du muligheden i Svenstrup ungdomsforening. 
Træning foregår på Hjortspringskolen 

 
Trænings tiderne er : 

Mikro (1997-1994)    Torsdag kl. 16:30-17:30 
Træner: John Herbst, Tlf. 7445 6549 
 
Miniput piger    Onsdag kl. 16:15-17:15 
Træner: Jette W. Kristensen, Tlf. 7445 6386 
 
Miniput/Lilleput    Mandag og torsdag kl.17:00-18:00 
Træner: Allan Stavski, Tlf. 7445 4082 
 
Junior Damer    Onsdag kl. 19.00-20.00 
Træner: John Wind, Tlf. 7445 6317 
 
Senior damer    Onsdag kl. 19:00-20:00 
Træner : Morten Bjørkmann, Tlf. 7449 1962 

 
Oldboys Holdleder : Finn Gregersen Tlf.nr. 22-786579 
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”Farveladen” … de maleglade 
 
”Farveladen” er et maleværksted for – og et 

tilbud til alle maleriglade personer. Vi mødes 
i Stolbroladen hver torsdag aften 
for at male, inspirere hinanden, 
drikke kaffe m.m. Derudover tager 
vi på udstillingsbesøg, arrangerer 
weekendkurser med undervisere 
og udstillinger af egne og/eller 
andres værker. 
 
Den 7. og 8. september danner 
Stolbroladen rammen om en 
weekend, hvor du kan afprøve 
dine kreative idéer inden for 
akvareltegning, acryl/tusch og 
RAKUbrænding. 
 
"Farveladen" har allieret sig med 
tre dygtige undervisere, der vil 

hjælpe dig og give gode råd undervejs: 
 
Inger Detiefsen og Ulla Årleth vil lære fra sig 
inden for akvareltegning og acrvl/tusch. 
 
Pottemager Sussi Herold vil demonstrere 
den koreansk/japanske brændingsteknik 
RAKU. 
 
Du har selv mulighed for at deltage aktivt i 
processen, ved at købe en skål (ca. 25 kr.) 
og dekorere den med glasur for til sidst at 
følge med i den afsluttende brænding. 
 
Tag madpakken med til nogle hyggelige 
dage i skønne omgivelser. Kaffe, te og 
øl/vand kan købes. 
 
Deltagelse er gratis, dog koster visse 
undervisningsmaterialer et mindre beløb. 
 
Alle kan være med børn/voksne – 
begyndere /øvede. 
Ingen tilmelding - kom som du er 
 

Venlig hilsen 
Anna Weber 

Ugebjergvej 45, Svenstrup 
6430 Nordborg 
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tlf. 74456398
 

”Kreativ weekend” 
Stolbroladen 
Svenstrup 
 
 
 
 
 

Den 7. – 8. september 2002, kl. 11 - 16 
Kom og afprøv dine kreative idéer ! 

 
Deltag i følgende aktiviteter: 
Lørdag:   Akvarel/tegning med Inger Detlefsen 
Søndag:   Acryl/tusch med Ulla Arleth 
Begge dage:  Rakubrænding med Sussi Herold 
 
Alle er velkomne … … … … … Gratis deltagelse 
 
Arrangør: 
 
 
 
 
 
Hent folder på Turistkontoret, Rådhuset og Biblioteket 
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Svenstrup Ungdomsforening 
 

Gymnastiksæson  
2002/ 2003. 

 
Nu står den nye sæson atter for døren. Vi 
har igen masser af gymnastik at tilbyde dig. 
Så kom op af sofaen og vær klar til nye 
udfordringer, og ikke mindst møde nye 
mennesker.  

 
Sådan ser den nye sæson ud, som starter uge 37 
 

Hold      Tid     Pris     
 
#Græshopperne- Forældre/barn Tirsdag  16:30 – 17:30  190 kr.  
  Dorthe & Lis.  
  
#Spi´lopperne   4-6 år   Torsdag 17 :00- 18:00  190 kr. 
  Per  &  
  
#Krudt Uglerne  1 – 4 klasse.   Onsdag  17:00 – 18:00  190 kr. 
  Sanne & Anika & Lea 
  
#Mix- Spring    5 – 8 klasse   Onsdag 18:00 – 19:30  190 kr. 
  HansJacob & AnneMette  
  
#Underholdnings holdet 5 – 7 kl. Torsdag 18:00 – 19:30  190 kr.  
  Ida & Maja  ( Ulla) 
  
#Aerobic / Step  fra 13 år   Tirsdag 19:00 – 20:30  250 kr.  
  Helena &  Bente   
  
” De Ungdom´lige Damer”  Mandag 19:00 – 20:15  200 kr.  
  Hanne  ( Uge 38 )      
  
” De Ungdom´lige Mænd”  Torsdag 19:30 – 21:00  200 kr.  
 Karin & Leif 

  
# Alle hold med denne markering er inklusiv dragtleje til opvisningen…  Det hele foregår i 
Hjortspringskolens gymnastiksal. Tilmeldingen sker den dag i møder op. Håber vi igen ser 
mange til Gymnastik… .  
  

Eventuelle spørgsmål så ring til Karin Melchior 74456474  efter kl. 18.00 
 

Med Venlig Hilsen 
Gymnastik Udvalget 
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Efterlysning………….. 
  
Vi mangler hjælp… … … … … …  
Svenstrup Ungdomsforening står og mangler et par instruktører. 
Du behøver ikke have den store erfaring eller have været instruk-
tør før, bare du har lyst at have med børn at gøre. 
  
Du / i skal lave gymnastik med børn fra 4 – 6 år og det foregår 
tirsdage fra kl. 17:00 til 18:00. Håber der sidder en´ eller flere som 
har lyst. 
 

    Skynd dig / jer at ringe til  Karin på tlf. 7445 6474 efter 18:00 
 

 
Meddelelse fra Gymnastik Udvalget SUF. 
  
Vi kan i skrivende stund desværre ikke tilbyde Ældregymnastik i 
Svenstrup Ungdomsforening, da vi ikke har fundet en afløser for 
Arne Ottosen. Hvis der er nogen som sidder og gerne vil være leder 
for Ældregymnastik så er du/i meget velkomne til at ringe til: Karin 
Melchior på tlf. 7445 6474 efter kl. 18:00. 
  
Gymnastik Udvalget vil godt have lov at Takke Arne Ottosen for den 
store indsats han har gjort i SUF som instruktør for den ældre 
årgang, i mange år. 
 
Arne har valgt at stoppe med gymnastikken og som i kan se har vi svært ved at finde en ”ny 
Arne” 
 
Arne er meget vellidt og har gået op i gymnastikken med liv og sjæl. Han har været en kæmpe 
støtte til Svenstrup Ungdomsforening. Mange Tak for det Arne… …   
 

På Gymnastik Udvalgets vegne, Dorte Thy. 
 

  

                                                             
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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Svenstrup Vandværk 
 
Som omtalt i E SvenstruPPe’ i marts 2002 er vi begyndt at 
afprøve vandurene. Af de første 113 vandure, er der taget 
en stikprøve kontrol på 16 ure. 
 
Desværre dumpede flere end tilladt ved denne afprøvning. 
Dette betyder, at vandværket er pålagt at skifte samtlige 
113 vandure. Dette vil betyde en større udgift. 
 
Vi må nok se i øjnene, at der er stor sandsynlighed for, at 
det går lige sådan de næste to år, hvor resten af 
andelshavernes vandure skal stikprøve kontrolleres. 
 
Ligeledes har vandværket i det forløbne år haft en del vandbrud, hvilket har betydet en stor 
udgift til reparationer.  
 
Vandværkets økonomi er derfor ikke den bedste i øjeblikket, og bestyrelsen har derfor drøftet at 
forhøje den faste afgift fra 400 kroner til 600 kroner årligt. 
 
Da en forhøjelse af afgiften skal vedtages på en generalforsamling og derefter godkendes af 
kommunen indkaldes derfor til… … … .. 
 
 

Generalforsamling 
for Svenstrup Vandværks andelshavere 

 

Tirsdag d. 17. september 2002, Kl. 19:30 
på Svenstrup Forsamlingshus. 

 
Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer 
2. Valg af protokolfører 
3. Formanden orienterer om vandværkets drift 
4. Kassereren orientere om vandværkets økonomi 
5. Afstemning om afgift forhøjelse. 

 
På bestyrelsens vegne 
Flemming Christiansen 
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Nyt fra Kirken 
 
Kristendommens lethed 

og seriøsitet.  
Kristendom har her i landet altid været 
en forholdsvis alvorlig sag. Ikke mindst 
for dem, der sjældent kommer i kirken. 
Selvom man ikke tænker over det, 
forbinder mange kirken med moralsk 
løftede pegefingre, med synd og noget 
der er forbudt, med død (fordi man 
mest kommer i kirke til begravelse). 
Gudstjenesten bliver selvsagt også en 
alvorlig sag, og det samme gælder den 
måde man taler om kristendom på, og det 
sind man tager på sig, når man går i kirke. 
 
Meget af denne lidt tunge alvor skyldes 
formodentlig, at mennesker ikke har gjort 
nogen dybere erfaring af den muntre del af 
tro og religiøsitet. Men kristendom må være 
kendelig på seriøsitet, glæde og lethed. 
 
Vejen til disse erfaringer kan selvfølgelig 
være ens egen. Men det kan være svært at 
få sig viklet ud af indgroede forestillinger på 
egen hånd. Ulige lettere er det at gå vejen i 
fællesskab med andre. 
 
Vi starter derfor en gruppe her i efteråret, 
hvor formålet er at søge at opdage den 
lethed og glæde, som er kristendommens 
inderste væsen. Vejen er at forstå tro som 
selvudvikling, så gruppen arbejder gennem 
samtale, fordybelse i form af bøn og 
meditation, kreativitet og øvelser. 
 
Gruppen mødes første gang onsdag den 21. 
august kl. 19:30. Her vil vi drøfte gruppens 
arbejdsform i efteråret. 
 
Gruppen ledes af Peter Ruge og mødes 
efter aftale i Svenstrup Præstegård i 
Mødelokalet. Den er åben for alle 
interesserede. Tilmelding til Peter Ruge. 
 
Høstgudstjeneste 
Selvom kornhøsten allerede er ved at være 
overstået, så er der en frugthøst tilbage, 
inden vi kan sige, at høsten er vel i hus. 

 
Vi holder høstgudstjeneste, som det har 
været skik i mange generationer – i år 
søndag den 29. september kl. 14:00. Vi 
holder denne særlige gudstjeneste for at 
minde os selv om, hvad der er høstens – og 
alt det levendes kilde – så vi ikke går rundt 
og tror, at det er os selv, der gror kornet på 
markerne og laver æblerne på træerne. 
Sagt på en anden måde er meningen med 
høstgudstjenesten, at få os til at undres 
over, at vi rent fysisk som kød og blod er en 
del af jordkloden, som kan gå omkring på to 
ben og tænke og tale. Det er da et 
forunderligt mysterium – ikke ? 

 
Vinterens 
konfirmander vil 
medvirke på 
forskellig måde. 
Som indledning 
til gudstjenesten 
vil der være en 
lille procession, 
hvor deltagerne 
vil bære noget af 
året høst til 
alteret. Alle, der 

har lyst, er velkomne til at tage del i denne 
måde at udtrykke glæde over en god høst, 
det kan være børn - det kan være voksne. 
Vi har haft denne lille procession i flere år 
nu, og det er en smuk og højtidelig måde at 
indlede høstgudstjenesten på. 
 
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe i 
våbenhuset. 
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Ortodoks Korsang 
I den græske og russiske ortodokse kirke 
har man den opfattelse, at Gud alene må 
prises med menneskets stemme. Derfor har 
korsangen fået så fremtrædende en plads i 
gudstjenesten, og derfor fremtræder sangen 
i sine mest intense øjeblikke himmelsk smuk 
– fordi, siger de syngende: man synger i 
virkeligheden sammen med englene for 
Guds trone. 

 
Vi har inviteret en korleder ved den 
ortodokse kirke i Hamborg til at instruere en 
ortodoks aftengudstjeneste oversat til 
dansk. Deltagerne vil indøve en række af de 
faste og enkle musikalske strukturer, som 
ortodoks korsang er bygget over, og vil 
afslutte kurset med en fremførelse af selve 
gudstjenesten. 
 
Deltagelse kræver ingen sanglige 
forudsætninger. Instruktionen vil foregå på 
et let forståeligt engelsk (el. tysk) 
 
Irina Gerassimez har gennem 30 år ledet 
koret ved den ortodokse kirke i Hamborg. 
Hun er uddannet pianist og har undervist i 
musik gennem mange år. 
 
Kurset begynder fredag den 25. oktober 
2002, kl. 19:30 og slutter med gudstjenesten 
søndag den 27. oktober 2002, kl. 15-16. 
 
Pris 200 kr. som dækker undervisning og 
måltider under vejs. Tilmelding til Peter 
Ruge 

 
Kirkens Hjemmeside 
Kirken hjemmeside finder man enten ved at 
søge på ”Svenstrup Kirke” eller ved at søge 
gennem portalen ”folkekirken.dk”. På 
hjemmesiden kan man finde oplysninger om 
møder og arrangementer, gudstjenestetider, 
adresser og telefonnumre m.m. 
 
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. Det kan 
være samtaler der drejer sig om kirke og tro. 
Det kan være samtale og vejledning i 
forhold til personlige livsproblemer. 
 
Menighedsrådet 
Thomas Damgaard (formand), Carl Chr. 
Schink (Kirkeværge)  
Kommende møder: den 3. september 2002 
kl. 19:30. Menighedsrådets møder er 
offentlige og afholdes i Konfirmandstuen ved 
Præstegården.  
 
Kirkegården 
Graver og kirketjener Torben Nielsen 
træffes i arbejdstiden på kirkegården og på 
telefon 74 45 63 02.  
 
Peter Ruge 
 
DØDE OG BEGRAVEDE 
Marianne Christiansen, Stevning 
Hans Chr. Bonde, Guderup 
Arne Riisager Rasmussen, Stevning 
 
DØBTE 
Nicklas van Leeuwen Lyck, Sønderborg 
Klara Mai Johansen, Svenstrup 
Simon de Churruca-Colon, Stevning
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VI OPSTARTER NY SÆSON 
DER ER PLADS PÅ ALLE HOLD 

HAR DU LYST TIL AT DANSE, SÅ MØD OP ! 
SE HER HVOR OG HVORNÅR VI DANSER : 

 
Børn, hold 1: Børnehave – 2kl. 
Alsingergården… … torsdag start: 22/8 kl.17 – 17.50 
Sæsonpris: 125 kr. 
 
Børn, hold 2: 2kl. – 8kl.   
Alsingergården… … .torsdag start: 22/8 kl.18 – 18.50 
Sæsonpris: 125 kr. 
 
Voksne     
Alsingergården… … .tirsdag   start: 3/9 kl.19.30-21.30 
Sæsonpris: 400 kr. 
 
Ældre, Eftermiddagsholdet   
Langesøgården… … .onsdag start: 4/9 kl.14.15 – 16  
Sæsonpris: 230 kr. 
 
Yderligere information kan fås ved henvendelse til: 
Mona Knudsen (Formand)… … … … … … …  74452681 
Ib Jensen el. Dorthe Hoffland (Børnehold)... 74456433 
Ib Jensen  (Voksenhold)… … … … … … … …  74456433  
Annelise Jensen (Eftermiddagsholdet)… … . 74459089 
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Riecks arkæologiske samling 
 

Egebjergvej 4, Svenstrup, 6430 Nordborg 
 

Riecks arkæologiske samling 
Ti års jubilæum 

 

I anledning af jubilæet vil der i hele oktober måned være åbent hus 
i samlingen med udstilling af lokale kunstneres malerier og 
træskærerarbejder. 
 
Der er som sædvanlig gratis adgang og desuden gratis kaffe til alle 
gæsterne. Vi holder åbent som normalt alle onsdage og lørdage fra 
kl. 13:00 til 16:00 samt alle søndage i oktober fra kl. 10:00 til 16:00. 
 
Vi håber på godt fremmøde. 
 
Bestyrelsen for samlingen samt udstillerne Hanne Jacobsen, Sonja 
Jensen og Verner Harmsen ønsker alle hjertelig velkommen 

Tlf. 7445 6123   eller 7445 6492 
 

Lokalhistorisk Forening 
 
Vi og vore huse 
 
Der har før været begyndt på registrering af 
ejendomme i sognet, men da det er et stort 
projekt at gå i gang med, er det aldrig blevet 
fuldført. 
 
Dines Nordtorp og Chresten Møller, som 
begge bor i Stevning, har siden i vinter 
været i gang med registrering i Stevning. De 
melder, at de bliver godt modtaget overalt 
og at det skrider godt frem.  
 

Det foregår på den måde, at de besøger folk 
og afleverer et skema, hvorpå alle kendte 
oplysninger om ejendommen og dens 
nuværende og tidligere beboere kan skrives. 
Der bliver aftalt en tid til fotografering af 
både hus og beboere. Alt bliver senere 
registreret på computer og lagt ind på CD. 
Desuden bliver der udarbejdet en manuel 
mappe, som der kan slås op i ved besøg i 
vort lokale. 
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Disse fotograferinger og oplysninger kan vi 
så håbe på, at nogen vil følge op på – f.eks. 
om 10 år. 
 
Vi kalder projektet ”Vi og vore huse” og det 
er foreningens intension, at nå rundt i hele 
sognet. Det er også vort håb, at der skal 
komme en bog ud af det. 
 
Byvandringen i Stevning Overby den 7. 
August havde samlet ca. 50 deltagere. 
 
Nogle gik glip af det efterfølgende samvær i 
skolen, fordi børnene skulle hjem og i seng. 
Det var lidt synd, men fint at de kom 
alligevel.  
 
Vi andre havde en god aften med Dines’ og 
Chrestens billeder fra projektet ”Vi og vore 
huse”, som de fleste beboere allerede har 
stiftet bekendtskab med. Snakken gik også 
hyggeligt om gamle dage i Stevning.  

 

Næste arrangement bliver en 
foredragsaften i Alsingergården den 30. 
september kl. 19:30. 
 
Vi har været heldige at få den kendte 
seminarielektor Jørn Buch fra Haderslev til 
at komme og fortælle om H.C. Andersens 
rejser. 
 
Dette foredrag handler ikke kun om vores 
nationaldigter, men mest om de steder rundt 
om i Europa, han har besøgt. Bl.a. om 
rejseforholdene dengang, da man ikke bare 
tog et jetfly, når man skulle på ferie. 
 
Det bliver en aften, vi ikke glemmer. Jørn 
Buch er kendt for sin lystige og indlevende 
må at fortælle på. Nærmere herom i 
dagspressen – sæt X i kalenderen!! 
 

Med venlig hilsen,  
på bestyrelsens vegne, Ingrid Dall. 
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Hjortspring Børnehus 
 
Børn 
1. august har vi fået 7 nye børnehavebørn 
og 2 skolebørn. Vores bævergruppe er 
blevet så stor, at vi har måttet dele den i 2 
grupper, så nu har vi en bæver- og 
løvegruppe. 
 
Børnene er faldet godt til i huset. 
 
Vi har pr 1. august 57 børnehavebørn og 39 
skolebørn. 
 
Personalenyt 
Hanne Fack fortsætter som 
pædagogmedhjælper. Derudover har hun 6 
timer om ugen som køkkenmedarbejder i 
vores kostpuljeprojekt. Vi har i perioden 
august – februar ingen studerende. 
 
Der er endnu ikke kommet en afklaring på 
fællesinstitutionen. I løbet af august afklares 
det, om Søsser forbliver på fuld tid i 
Hjortspring eller skifter til leder af 
fællesinstitutionen . 
 
Aktiviteter 
Vi har i juni afsluttet vores store projekt 
Rødder og Vinger, en musical for børn i hele 
Sønderjylland. Vi deltog sammen med 
Havnbjerg Børnehus som de eneste fra Als. 

 
Det har været en meget stor opgave, som 
har krævet mange resurser, men det flotte 
resultat har været det hele værd. Det har 
været en oplevelse for livet for både børn og 
voksne. Vi venter nu spændt på videoen, 
som er udgivet. CD´ én spilles stadig flittigt, 
og børnene synger stadig de mange sange. 
 
Vi har stadig vores projekt ” spis grønt - lev 
sundt ”. Det daglige frugt- og brødtilbud 
fungerer fint. 
 
Skolegruppen får fortsat deres 
gnavemadpakker en gang om ugen, og 
børnehavebørnene får et måltid mad om 
fredagen. Vi har været uheldige, at 2 
ansatte er blevet langtidssyge, så nu er det 
dejligt at Hanne har kunnet overtage denne 
tjans. 
 
Vi vil fortsætte med at sætte fokus på 
dreng/pige pædagogik. Til vores 
forældremøde med valg til bestyrelsen har vi 
derfor valgt at få en foredragsholder, som 
har ideer og viden på dette område. 
Forældremødet afholdes den 2. oktober. 
 
Vi fastholder vores skovdage for 
børnehavegrupperne i Sandvig . 
 
Arbejdsdage 
Støtteforeningen indbyder til arbejdsdag i 
Sandvig fredag den 23. august kl. 16:00. 
Der skal laves forskelligt rengøringsarbejde 
og reparationsarbejde. Der afsluttes med 
fællesspisning. 
 
Abegruppen indkalder til arbejdslørdag 
med arbejdsopgaver både ude og inde. 
Dette forgår den 14. september. 
 

Venlig hilsen 
Søsser
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Svenstrup Forsamlingshus Støtteforening 
afholder Høstfest på  Svenstrup Forsamlingshus 

Lørdag den 12. oktober 2002  kl.19.00. 

Program:  
Velkomst. 
Spisning menu:  Forret. 

Carvery Buffet.  
(udførlig menu i næste nr.) 
Kaffe med småkager. 

  
Amatørteatret leverer sketch fra omegnen. 
Dans med musik leveret af: Egon Kristensen, Havnbjerg 

 
 
Pris: 135 kr.  pr. person 
Tilmelding og bordreservation, samt betaling til : 
 
Arne Buch. 
Kirketoften 17, Svenstrup. 
Tlf.: 7445 6150 
 
Sidste frist for tilmelding  1. oktober 2001. 
 

Vel mødt til en festlig aften. 
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Nyt fra spejderne 

Så starter et nyt spejderår. Vi har været på 
en rigtig god sommerlejr for hele gruppen 
ca. 40 – små og store – ved spejderhytten i 
Toftlund, hvor vi lå i telt. 
 
Sct. Hans-aften gik vi i fakkeltog med 
spejderne i Toftlund, der blev bygget med 
rafter, vi var på byløb, de store spejdere var 
på kanotur, mens bævere og ulve var på 
hike, vi var i Gram Lergrav, hvor vi fandt 
fossiler og sneglehuse, der var 6 mio. år 
gamle, der blev hygget og badet i 
Friluftsbadet, lejrbål med snobrød og 
pandekager. Kort sagt en god uge med 
mange gode spejderminder. Der var også 
en hel del forældre med på skift. Tag for 
jeres deltagelse og hjælp. 
 
Gruppen har været heldig at få 3 nye 
lederassistenter: Rasmus Ruge hos 

bæverne, Karin Stavski hos ulvene og John 
Petersen hos spejderne.  
 
Hanne og jeg har besøgt 0.-3.kl. for at 
invitere på Groggl-jagt søndag den 25. 
august kl. 12-17 ved spejderhytten. Vi håber 
rigtig mange møder op og får en smag på 
spejderlivet og får lyst at være med hos os. 

Håber vi ses. 
 
Spejderhjælpsugen er i år fra lørdag den 21. 
– lørdag den 28. september. Vi håber, at 
man også i år vil tage imod spejdernes 
tilbud om at udføre et lille job for en skilling. 
Pengene går til trængte børn ude i verden. 
 

Med spejderhilsen fra 
Mona Boysen 
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Budbringer 
 

SE HER, SUPER TILBUD !! 
Ny Terrassedør sælges 

 
På grund af fejlkøb, sælges 1 stk. 
splinter ny terrassedør, udført i SIPO 
MAHOGNI med lavenergiglas. Døren 
har følgende mål : Brede = 88,0 cm, 
Længde = 215,0 cm. Døren åbner til 
venstre og ud. Prisen er, ved hurtig 
handel, - dkr. 4000,- !!! - En virkelig 
pæn dør som skal ses. 

 
Henvendelse til 

Arne Hansen, Kirketoften 6, 
6430 Nordborg, Tlf. 74 45 64 55 

 
 
 
 
 
 

Sælges… … . 
? ? Fire gamle spisebordsstole i 

mørkt træ og med udskæringer i 
ryglænet sælges. 100 kr. pr. styk. 

? ? Et ældre køleskab, der fungerer 
fint sælges for 200 kr. 

 
Henvendelse til 

K. Nielsen 
Apotekergade 8, Svenstrup 

Tlf. 7445 6409 
 

Havesten kan afhentes 
Ca. 20 m2 Kløversten, 9 cm. tykke, 
kan afhentes. 
 

Henvendelse til 
Jesper Bloch 

Sandvej 31, Svenstrup 
Tlf. 7445 6585 

 

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 
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Aktivitetskalender 
… ..september 2002 

 
 
Søndag d.  1. sept. Kl. 19:30 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Tirsdag d.  3. sept. Kl. 19:30 Menighedsrådsmøde Præstegården 
 
Lørdag d.  7. sept. Kl. 11 –16 ”Kreativ weekend”  Stolbroladen 
 
Søndag d.  8. sept. Kl. 10:30 Gudstjeneste (Ole W. Sørensen)  Svenstrup Kirke 
 Kl. 11 –16 ”Kreativ weekend”  Stolbroladen 
 
Søndag d. 15. sept. Kl. 10:00 Familiegudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Tirsdag d. 17. sept. Kl. 19:30 Vandværkets Generalforsamling Forsamlingshuset 
 
Søndag d. 22. sept. Kl. 10:00 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Søndag d. 29. sept. Kl. 14:00 Høstgudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Søndag d.   6. okt. Kl. 10:00 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Lørdag d. 12. okt. Kl. 19:00 Høstfest Forsamlingshuset 
 
Søndag d. 13. okt. Kl. 10:00 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 

(......uden ansvar) 
 
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…  
 

 
 


