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Kommentar 

 
 

Costa del Svenstrup 
 
Det er ikke så afgørende hvor sommerferien holdes, men 
hvordan den holdes. Om det er i egen have mellem blomster 
og træer, - på en sandstrand i et turistparadis i sydens sol, - 
på kulturopdagelse i fjerne lande eller - på bjergbestigning i 
Himalaya, er ikke så afgørende, blot hver enkelt af os føler 
tilfredsstillelse ved det vi vælger, - får oplevelser ud af det, - 
giver os mulighed for at tænke på andre ting end 
dagligdagen, og derigennem samle ekstra energi til det 
kommende efterår og vinter. 
 
Ingen ferie kan siges at være mere ”rigtig” end en anden, det 
er alene op til hver enkelt af os at vurdere, hvordan vores 
egen oplevelse af sommerferien har været, når vi igen 
mødes til en ny hverdag..  
 
Dette nummer af E SvenstruPPe’, som du nu sidder med, er 
det sidste før en lang sommerpause inden vi kommer igen 
med et nyt nummer i slutningen af august, så redaktionen vil 
hermed ønske dig en rigtig god sommerferie, ……………..og 
husk, du er sandsynligvis selv ansvarlig for om den bliver 
god eller dårlig. 
 

m.v.h. Kaj Nielsen 
 

 
 
Annonce: 

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 
KFUM Spejderne Hjortspring Gruppe 

  Carsten Davidsen 74 45 95 50 
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 

 Mona Boysen 74 45 83 61 
Skytteforeningen 

 Kjeld Andersen 74 45 90 20 
Spareforeningen 

 Jørgen Hansen 74 45 64 13 
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 

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… 
 

  

http://www.svenstrup-als.dk/
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Svenstrup Forsamlingshus 

 

 
(foto Hans Henrik, 2003) 

 

En søndag i juni mødtes medlemmer af Forsamlingshusets Støtteforening for at 
gå i gang med den årlige hovedrengøring. 
 
Der blev knoklet med pensler og klude og nu er huset altså FLOT! 
 
Gennemsnitsalderen i støtteforeningen er efterhånden blevet lidt høj, så skulle der 
sidde nogle unge mennesker der savner lidt knokkelarbejde må de meget gerne 
melde sig. 
 

Go’ sommer fra Støtteforeningen, Hans Henrik 
 
 
 

Men det er ikke ”knokkel” det hele, der bruges også avancerede hjælpemidler  
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(foto Hans Henrik, 2003) 

 

Lokalhistorisk Forening 

 
Til vores historiske aften i Stevning skole 
den  6. maj fik vi den glædelige 
overraskelse, at der mødte 82 mennesker. 
Da vi havde dækket til 48 var der nogen, der 
fik travlt med at finde stole og borde m.m. 
frem. 
 
Heldigvis tog alle det med godt humør, og 
alle fik en stol at sidde på. Det blev en fin-fin 
aften med et spændende foredrag af Jørgen 
Hvid, Guderup. Efter kaffen viste Vagn og 
Dines billeder fra projektet " Vi og vore 
huse" og der blev fortalt om ejendommenes 
historie. 
  
Den 3. juni havde vi byvandring i Himmark. 
Her mødte der 54 personer op og de fik en 
spændende og interessant rundvisning af 

Peter Møller. - Hvad Peter ikke ved om 
Himmark, er ikke værd at vide – 
Vi sluttede hos Hans Peter og Ellen Marie i 
Karlsminde, hvor der blev grillet og snakket i 
hyggeligt samvær. Også her kunne Peter 
fortælle om stedets oprindelse. 
 
Stor tak til Peter, Hans Peter og Ellen Marie. 
 

Med venlig hilsen Ingrid. 
  

 
Da E' SvenstruPPe ikke udkommer i August 
vil vi allerede nu annoncere vores næste 
arrangementer. 
  
Der er en lille gruppe, som i  vinterens løb 
har arbejdet med emnet "Landbrug i 
Stevning". Som vi har nævnt i 
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årsprogrammet vil de den  11. september 
fortælle om deres arbejde med at registrere 
landbrugsejendommenes historie. Det bliver 
i Stevning skole.  
  
Som indledning til denne aften vil vi den 28. 
august besøge Jørgen Valentins 
landbrugsmuseum i "e hoel" på 
Nordborgvej. Jørgen har samlet en anselig 
mængde genstande, både fra før og efter 
mekaniseringen.  
  
Der bliver specielt til denne aften lavet en 
udstilling af 100 genstande, som foreningen 
har fået fra Hjortspringskolen. Disse ting er 

samlet af skolebørn og stammer fra 
børnenes respektive hjem i sognet. 
Der er desværre ikke navn og adresse på 
tingene. Det ville derfor interessere os at få 
at vide, hvorfra tingene stammer. 
  
Næste vinter vil vi forsøge at få en 
landbrugsgruppe om Svenstrup i gang. Det 
ville være fint, hvis nogle landmænd fra 
Svenstrup ville være med. Inge Johansen 
og Jørgen Valentin, som har været ledere af 
gruppen, vil selvfølgelig også være med her. 
 
Bestyrelsen ønsker alle vore medlemmer 
GOD SOMMER, Ingrid Dall 
 

 
 

 

Lokalhistorisk forening arrangerer 

 

I kølvandet på a damper 

 

En tur med damperen fra Stevningnor kan vi desværre ikke byde på,  MEN vi 

har lejet færgen Bitten Clausen til at følge i dens kølvand. 

(Detaljer vil vi ikke røbe her) 

Mandag d 1. september kl. 20 fra Hardeshøj. 
 

Tilmelding nødvendig: (Der er et begrænset antal pladser) 

 

Pris: 75 kr. for medlemmer  

Gyldigt medlemskort skal forevises ved afhentning af billet. 

Tilmelding pr telefon: 7345 8022 (Ingrid), 7445 8812 (Dines) eller 7445 

9421 (Vagn) 

Bestilte billetter skal afhentes mellem kl. 15 og 17 

mandagen efter bestillingen på Lokalhistorisk forenings tilholdssted: 

”1. sal af Riecks Stensamling ved kirken” 

 

Med venlig hilsen bestyrelsen 
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Nyt fra Kirken 

 
Kirkens indre 
renovering 
Kirkens istandsættelse er 
kommet i gang. Kirkerummet er 
rømmet. Orgel og altertavle er 
overdækket, så nedvaskningen af 
vægge og siden kalkningen kan 
komme i gang. Lysekronerne er 
taget ned til oppudsning i Ribe. I 
løbet af sommeren vil elektrikerne 
sætte de nye varmeapparater op 
under bænkene og malerne vil gå 
i gang. De mest spændende bliver 
farvesætterens arbejde med at sætte nye 
farver af på kirkebænkene. Konservator 
Jens Johansen fra Odense, og han vil i 
dialog med menighedsrådet søge at finde 
nogle farver, som  matcher de andre farver i 
rummet – på altertavle, prædikestol og ikke 
mindst loft. 
 
Det er endnu for tidligt at sige noget om 
tidspunkt for færdiggørelse af arbejdet, men 
det er nok ikke urealistisk at vente kirken 
parat igen med udgangen af oktober. 
 

Kirken i Stevning 
Vi er kommet til rette med en kirkesal i 
Stevning. Det er et enkelt gudstjenesterum 
med et alterbord, en læsepult, som gør det 
ud for prædikestol, og værkstedte Egen 
Mark har fremstillet en døbefont af træ til 
kirkens dåbsfad – og de første børn er 
allerede døbt. 
 
Selvsagt er rummet meget anderledes end 
Kirken, men et nyt rum giver jo også 
mulighed for at opdage, hvad der gør en 
gudstjeneste til gudstjeneste: at det ikke er 
rummets indretning, men den 
opmærksomhed og højtidelighed, som 
deltagerne bærer med sig. 
 
Så det skal nok blive nogle gode måneder 
på skolen i Stevning. 
 

Begravelser eller bisættelser vil foregå fra 
en af nabokirkerne efter nærmere aftale – 
og det samme gælder bryllupper. 
 

Konfirmand-opstart 
Den kommende vinters konfirmander skal jo 
fra kommende skoleår gå til forberedelse 
sammen med konfirmanderne i Guderup, 
således at Sognepræst i Egen Kitty 

Hovgaard 
Jensen og jeg 
deles om 
undervisningen.  
 
For at markere 
undervisningens 
start er 
konfirmanderne 
fra Svenstrup 
Sogn inviteret til 
opstart sammen 
med deres 
forældre søndag 
d. 17. august kl. 
10 i Kirkesalen i 
Stevning Skole. 
 

 
 
 
 

Udflugt til Egeskov 
Fredag d. 22. august er der udflugt til 
Egeskov Slot på Fyn. Vi skal med færgen 
fra Fynshav kl. 12, så der er opsamling i 
Svenstrup ved Forsamlingshuset kl. 11. Vi 
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kører via Ugebjergvej til Stevning, hvor vi er 
ca. kl. 11.10. Fra færgen kører vi direkte til 
Egeskov. Deltagerprisen bliver 100 kr. Det 
dækker entré til de mange forskellige 
museer i slottets park, samt 
eftermiddagskaffe. Vil man tillige se slottet 
indvendig, må man købe særskilt 
billet (35 kr.). Vognmuseet vil 
selvfølgelig være et vigtigt mål. Her 
opbevarer de den gamle ligvogn fra 
Svenstrup Sogn, og vi skal se til, at 
de holder den ordentligt. Vi kører fra 
Egeskov kl. 16 - ser lidt af Sydfyn og 
tager færgen hjem kl. 17. 
 
Tilmelding til Christian Schmidt 7445 
8418, Hans Peter Johansen 7445 
6158 eller Jacob Christensen  7445 
6212 
 
….senest  onsdag den 20. august. 
 

Menighedsrådet 
Thomas Damgaard (formand), Carl 
Chr. Schink (Kirkeværge)   
Kommende møde 9. september,  kl. 19.00 
Menighedsrådets møder er offentlige og 
afholdes i Konfirmandstuen ved 
Præstegården.  

 

Kirkegården 
Graver og kirketjener Torben Nielsen 
træffes på hverdage indtil kl. 14.30 på 
kirkegården og på telefon 74 45 63 02.  

 
Peter Ruge 

 

DØBTE 
Emilia Bækmand Bredall,  Svenstrup

 
 

Dagplejerne i Svenstrup 

 
Dagplejens Dag onsdag den 14. maj 2003. 
 
Vi mødtes hos Bente med pyntede barnevogne, og 
gik i optog ned til Lissies Butik, hvor Gert kom ud 
med en pose "Bom" til alle børnene. Det gjorde stor 
lykke hos vores børn, og vi andre fik en kop kaffe til 
at hygge os med. Bagefter gik vi alle op til Jytte, 
hvor vi nød hendes boller, derefter fik vi alle 
sammen is, som Børge, vores frisør i Svenstrup, 
havde sponsoreret. Børge havde sendt rigeligt 
med, så vi voksne også kunne få en. Da vi gik hjem 
til middag, var børnene godt trætte. 
 
Svenstrup Gruppen 
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Svenstrup Vandværk 

 
Udskiftningen af det først prøvede parti 
vandure er nu ved at være overstået, og vi 
er nu gået i gang med at udtage 20 ure af 
næste parti. Disse ure bliver som de 
foregående sendt til afprøvning på Ringe 
Vandværk. 
 
Der har været flere, der har været usikre på, 
om deres nye vandur virkede som det 
skulle. Da de nye vandure er vådløbere, 

skal der være vand at se i urene ligesom de 
nye ure kun tæller hele kubikmeter.  
 
De sidste par måneder har været rolig for 
vandværket. Trods et par tordenvejr har 
automatikken fungeret upåklageligt ligesom 
vi har været forskånet for større brud på 
vandledningen. 
 

På bestyrelsens vegne  
Flemming Christiansen

 

Svenstrup Forsamlingshus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svenstrup Forsamlingshus Støtteforening 

afholder Høstfest på  Svenstrup Forsamlingshus 

Lørdag den 27. september 2003  kl.19.00. 

  

Reserver dagen  !!!!!!!! 

Program for festen i næste nummer af E SvenstruPPe’ 
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Nordals Folkedansere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI OPSTARTER NY SÆSON 

PÅ BØRNEHOLDENE I AUGUST 
 

Børn, hold 1: Børnehave – 2kl. 

Alsingergården……torsdag start: 28/8 kl.17 – 17.50 
Sæsonpris: 125 kr. 
 

Børn, hold 2: 2kl. – 9kl.   

Alsingergården…….torsdag start: 28/8 kl.18 – 18.50 
Sæsonpris: 125 kr. 

 

NYT – NYT – NYT – NYT – NYT – NYT – NYT 

 

Familiehold: Barn og Voksen sammen. 

Alsingergården……….Hver anden søndag.  

start: 14/9 kl. 15 - 16.30 

  

Sæsonpris: 1 voksen og 1 barn: 200kr.  
Derudover pr. voksen 100kr. og pr. barn 50kr. 
      

Yderligere information kan fås ved henvendelse til: 

Ib Jensen el. Dorthe Hoffland (Børnehold)  74456433 

Mona Knudsen (Formand)     74452681 
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Aktivitetskalender 
…..juli & august 2003 
 
 

Tidspunkt  Aktivitet Mødested 

Søndag d.  6. juli Kl. 10:00 Gudstjeneste …..henvisning til Egen Kirke 
 
Søndag d.  13. juli Kl. 10:00 Gudstjeneste …..henvisning til Egen Kirke 
 
Søndag d.  20. juli Kl.   9:00 Gudstjeneste (Ole W. Sørensen) Stevning Skole 
 
Søndag d.  27. juli Kl. 10:00 Gudstjeneste Stevning Skole 
 
Søndag d.   3. aug. Kl. 10:00 Gudstjeneste Stevning Skole 
 
Søndag d. 10. aug. Kl. 10:00 Gudstjeneste Stevning Skole 
 
Onsdag d. 20. aug. ……..sidste frist for indlæg til E SvenstruPPe’ september nummer 
 
Fredag d. 22. aug. kl. 11:00 Kirkens ”Udflugt til Egeskov” fra Forsamlingshuset  
 
Søndag d. 17. aug. Kl. 10:00 Gudstjeneste – konfirmand-opstart Stevning Skole 
 
Søndag d. 24. aug. Kl. 19:30 Gudstjeneste Stevning Skole 
 
Fredag d. 29. august …udkommer E SvenstruPPe’ september udgave 
 
Søndag d. 31. aug. Kl. 10:00 Gudstjeneste Stevning Skole 
 
Mandag d. 1. sept. Kl. 20:00 Lokalhistorisk forening – sejltur (se side 5) Hardeshøj 

(......uden ansvar) 
 

                                     

                                                      
Hvem skal du kontakte, hvis du vil i kontakt med SUF . Læs her! 

 

Bestyrelsen:      Afdeling: 

Formand: Allan Andersen  tlf. 74451762 Gymnastik: Peter Nissen  tlf. 73456010 

Næstform.: Bibi Andersen  tlf. 74451762 Teater: Anne Marie Duus tlf. 74456090 

Kasserer: Inger-Marie Lyhne tlf. 74425283 Fodbold: Arne Pedersen  tlf. 20848856 

Sekretær: Karin Melchior  tlf. 74456474 Badminton: Jan Jørgensen  tlf. 74459770 

Email:  suf@mail.dk 

 

mailto:suf@mail.dk

