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K om m ent ar 

 
28. årgang og ”fuldt hus”  

Er du livsnyder, så får du muligvis allerede smagsløgene til 
at reagere ved at læse overskriften, og forestille dig en rigtig 
god fyldig årgangsrødvin til en god middag med 
stemningsfyldt skær fra stearinlys i denne mørke vintertid. 
………..Men glem det, det er ikke det overskriften henviser til 
!  

Det er derimod et udtryk for, at det er det tiende og sidste 
nummer af E SvenstruPPe’ 28. årgang, som du nu sidder og 
læser i.  

Den årlige indsamling af økonomiske midler til den fortsatte 
drift af E SvenstruPPe’, som vi har gennemført de seneste 
par måneder, er gået rigtig godt. Det vælger vi at opfatte 
som et tegn på, at den form for lettilgængelig lokal 
information, trods de moderne tider med masser af 
elektroniske informationskilder, stadig har sin berettigelse.  

Vi vil hermed gerne sige tak til de mange, der støtter bladet 
med økonomiske bidrag og redaktionelle indlæg. Så glæd 
dig, for vi har besluttet, af vi forsøger med 10 nye numre af 
bladet som den 29. årgang til næste år.  

Holdet bag E SvenstruPPe’ vil gerne hermed ønske alle 
læsere en rigtig Glædelig Jul og et godt Nytår.  

…….så var der lige det med rødvinen og den gode middag, 
måske skulle du prøve det alligevel ?  

m.v.h. Kaj Nielsen  

Mon nu julemanden når frem i tide ? 
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Nørresk ov-Sk olen 

 
Lys på cyklen 
Så er tiden kommet, hvor man skal have lys på cyklen om 

morgenen. Vi oplever alt for mange elever, der 
kommer drønende om morgenen uden lys på, 
og med de farlige vejkryds, som vi har ved 
begge skoler er det nok ikke lige den 
smarteste måde at ankomme på. Jeg vil 
opfordre alle forældre til at checke, om deres barn har lys på cyklen. Vi skal 
nok gøre vores bedste her på skolen, men det er altså i sidste ende 

forældrenes ansvar.  

Refleksbrikker 
Også i år har alle elever fået uddelt refleksbrikker, og vi opfordrer 
forældre til at se efter, om børnene husker at tage refleksbrikken på. 
Det er en ekstra sikkerhed i denne mørke vintertid, hvor det er svært 
at se de svage trafikanter.  

I løbet af december kommer politiet måske på besøg i en tilfældig 
klasse. Hvis alle i klassen bærer refleks på deres overtøj, får 
klassen 500 kr. til klassekassen. Hvis bare 1 elev ikke har refleks 
på, får man ingen penge. Dette kan yderligere være en grund for 
forældre til at se efter refleksbrikken, for det er altså ikke sjovt at 
være den ene elev, der er skyld i, at klassen går glip af 500 kr.  

 

JULEFEST 
Tirsdag den 7. december 2004 kl. 18.30-20.30 

på Nørreskov-Skolen i Svenstrup. 
Program:  

Kl. 18.30 Velkomst i skolegården.  
Kl. 18.35 Dans om juletræet i skolegården. 
Kl. 18.45  4. klasse spiller juleteater, Salg i boder begynder 
Kl. 19.00 5. klasse starter med at dele juleposer ud. 
Kl. 19.15 4. klasse spiller juleteater. 
Kl. 20.00 Piger fra 5. og 6.klasse går Luciaoptog. 
Kl. 20.30 Fælles julesang som afslutning i gymnastiksalen  

Julemanden og hans nissehjælpere vil gå rundt 
på skolen og dele juleposer ud til artige børn, 
og forældreforeningen sørger for, at de voksne kan nyde en kop kaffe i 
de små julecafeer rundt om på skolen.  

Kort sagt, det vil blive en aften i den gode gamle juls tegn, så derfor 
mød op med nissehue og julehumør.  

Med venlig hilsen Nissegruppen  
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Forældreforeningen på 
Svenstrupafdelingen i gang igen.  

Så har skolen endelig fået vores 
uundværlige Forældreforening tilbage på 
banen efter et års pause, hvor vi klarede 
arrangementerne ved hjælp af mange søde 
hjælpsomme forældre, som frivilligt trådte til, 
når det kneb. Vi nåede rigtig at opleve, hvor 
dejligt det er at have en fast 
forældreforening til at hjælpe os med alt det 
praktiske omkring vores fester og øvrige 
traditioner på skolen.  

Nu har foreningen konstitueret sig sådan: 
Formand:   Lone Petersen 
Næstformand:  Jørgen Frølund 
Kasserer:   Ulla Herbst 
Sekretær:   Birgitte Bay  

Forældreforeningen står som sagt for alt det 
praktiske arbejde i forbindelse med skolens 
arrangementer: Indkøb, borddækning, kaffe- 
og tebrygning, oprydning og meget mere. 

En af de ting, de gerne vil have hjælp til af 
andre forældre, vil I få en lille seddel hjem 
om, nemlig BAGNING. Til skolefesterne i 
marts måned får vi brug for et antal 
pladekager, og til forårskoncerterne i april 
bliver der traditionen tro serveret lagkager. 
Disse ting plejer et korps af forældrebagere 
at sørge for - mod at få deres udgifter betalt 
eller en gratis "kaffebillet" til selve 
arrangementet. Vi håber meget på, at denne 
tradition kan fortsætte, så jeg opfordrer 
således alle, der har mulighed for at give en 
hånd med, om at kontakte os, når sedlen 
kommer med jeres barn hjem. Jo flere, der 
melder sig, des mindre arbejde!  

Det første arrangement, som 
Forældreforeningen skal kaste sig ud i, er jo 
skolens julefest den 7. december, som vi 
glæder os meget til.  

Velkommen til Forældreforeningen 
- og god arbejdslyst. 

Birgitte Bay  

Fi rs t Lego League 

 

RoboGenius vandt begge titler  

RoboGenius fra den sydlige del af Nordborg 
Kommune gjorde det fantastisk.  

RoboGenius fra Stevning-Svenstrup-
Guderup-området var ganske enkelt 
overlegne i robotkørslerne og vandt med 
suveræn kørsel i finalen over Hell Robots.  

RoboGenius' samlede score på 738 points i 
finalerunden fortæller noget om god 
programmering, kreative løsninger og 
stabilitet på banen. Holdet vandt også 
programmeringsprisen og opfinderprisen, og 
var desuden nomineret til andre priser. Det 
var derfor fuldt fortjent, at RoboGenius også 
blev FLL Champions, stærkt forfulgt af 
Frøslev 2 der havde lavet en hel fantastisk 
teoretisk opgave.  

RoboGenius har tidligere vundet mange 
præmier i Nordborg under navnet 

Hjortspringskolen, og de har allerede 
deltaget i den skandinaviske finale to gange, 
sidste år med en flot samlet 7. plads.  

Så det bliver et erfarent hold der kommer af 
sted. Ydermere leverede holdet i finalens 1. 
runde den bedste kørsel i hele Skandinavien 
med en score på 372 ud af 400 mulige. Hvis 
alt går vel har vi her et hold, der nok vil gå 
efter det helt store.   

RoboGenius' sejr i den store pris betyder, at 
robotkonkurrencens anden finalist, Hell 
Robots skal med til den skandinaviske finale 
i Bergen den 27. november. Hell Robots 
arbejdede sig igennem mellemrunderne 
med stadig bedre kørsler, men desværre fik 
holdet store problemer i finalens 2. runde 
hvor tekniske problemer betød, at robotten 
slet ikke ville køre. 
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Der bliver knap 14 dage til at få tingene på 
plads til den skandinaviske finale, og da Hell 
Robots vandt både konstruktionsprisen og 

samarbejdsprisen kan der forventes en 
forbedring af robottens stabilitet.

H jor t spr ing Børnehus 

 

Nye børn 
Første oktober modtog Børnehuset 5 små 
2½-3 år gamle børn fra dagplejen. Vi lavede 
en lille mini-gruppe for børnene om 
formiddagen, så de stille og roligt kunne 
lære, hvordan det er at være i børnehuset. 
Efter middagssøvnen var de sammen med 
de andre børn.  

Det er så meningen, at børnene til 
december kommer på ”elefantstuen”. For 
øjeblikket har Børnehuset 104 indskrevne 
børn.  

Forældremøde. 
Den 27. oktober havde Børnehuset 
forældremøde med valg til bestyrelse. 
Forældremødet startede med formandens 
beretning, herefter var der valg til 

bestyrelsen, valget var hurtigt overstået, da 
de medlemmer, der var på valg, ønskede 
genvalg.  

Efter valget kom institutionsleder Svend 
Aage Petrat fra 
Alssund 
Børnehave og 
holdt foredrag om 
”de mange 
intelligenser”, 
som børnehuset 
bruger i det 
daglige arbejde 
med børnene, og 
de bliver også 
brugt i forbindelse 
med 
forældresamtaler.  

Her er det samlede RoboGenius hold med hjælpere. 
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Lanternefest. 
Den 4. november arrangerede Børnehuset 
Lanterne fest for børn, søskende og 
forældre, der var 249 meldt til. Vi startede 
med kakao og boller kl. 17:00 i Børnehuset, 
bagefter gik vi gennem Stevning, børnene 
med deres selvgjorte lanterner, et flot optog.  

Vi vil gerne takke alle dem, der bakkede os 
op bl.a. ved at deltage, eller de der havde 
sat lys i deres vinduer/dør.  

Sandvig. 
”Naturbørnehaven Sandvig” stopper med 
udgangen af december, vi har ikke kunnet 
finde noget nyt i det område. Men vi er nu i 
gang med Egen Produktionsskole om at 
flytte derud, hvor der er eng, skov og lidt 
vand. Personalet har været ude at se på 
herlighederne og er meget begejstrede for 
ideen.  

Personale nyt. 
01.08.04 startede pædagogstuderende Anja 
Wind i Børnehuset.  

Pædagog Mona Knudsen har den 14 
november født en dreng, han vejede 4240 
gr. og var 55 cm. lang. Som vikar for Mona 
Knudsen, er pædagog Anne Marie Jensen, 
Anne Marie er tilflytter fra Odense.  

Praktisk medhjælp Lisa Preuss, har været 
ude for en ulykke, hvor hun var så uheldig at 
brække ryggen, hun har det efter 
omstændighederne godt. Som vikar for Lisa 
Preuss har vi ansat Lars Rohde fra Holm.  

Venlig Hilsen Inge Jørgensen

 

K FUM - Spejderne 

 

Siden sidst har mange haft besøg af 
ulveunger fra Hjortspring-gruppen til gavn 
for Spejderhjælpen.  

Der blev arbejdet for kr. 3.656,00, det 
største beløb, vi har kunnet sende til 
Spejderhjælpen fra Hjortspring-gruppen. 
Tak for den positive modtagelse og for de 
mange bidrag.  

Den 6. og 7. nov. var hele gruppen så på 
”samhørigheds”-weekend i spejderhytten.  

Vi var 49 små og store og ledere og havde 
en herlig weekend i skønt vejr. Den første 
opgave var at være med til indvielsen af 
vores dejlige Stevningnor-sti. Vi gik fra 
spejderhytten til Sandvig og deltog aktivt i 
indvielsen – også med snobrødsbagning for 
alle. Derefter gik vi tilbage til hytten, hvor 

spejderne og 4 seje ulveunger overnattede i 
telt – tæt på frysepunktet om natten.  

Der var selvfølgelig også aftenløb – 
missionen for Mister X – og med den ikke 
helt ærlige fru Mangepenge.  

Søndag blev der samlet naturmaterialer til 
de mange fine juledekorationer, som 
gruppen sælger på bestilling i julecaféen i 
klubben i Stevning den 21. november.  

Det var en rigtig god fællesweekend, som 
også er med til at styrke kendskabet til 
hinanden og sammenholdet.  

Til sidst ønskes I alle 
en glædelig jul og godt nytår 

fra Hjortspring-gruppen. 
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Svenst rup Fr iv i l l ige Brandværn 

  
Julet ræsf est  

 

Svenstrup Frivillige Brandværn afholder juletræsfest 
Søndag den 12. december 2004, kl. 14:00 til 16:30.   

Vi mødes til en hyggelig eftermiddag på brandstationen, hvor 
Julemanden kommer forbi med godteposer.  

Der er mulighed for at købe gløgg og æbleskiver.  

 Tilmelding mht. godteposer senest den 9. december!

  

Godteposterne koster 15 kr. 
Tilmelding kan ske til: 
Bent Byllemos         tlf. 74 45 62 63  
René Christiansen tlf. 74 49 15 70 
Michael Asmussen tlf. 74 45 06 04  

Vel mødt!     

 

Information fra brandværnet

 

Gr undet pladsmangel modt ages ikke

 

flere lopper til brandvær net!  
Med venlig hilsen 

Svenstrup frivillige brandværn  
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Nyt f ra K i rk en 
MENIGHEDSRÅDET 2004-2008 
Vi har fået nyt menighedsråd. Det er valgt for 
fire år og tiltræder den 1. søndag i advent, 
den 28. november 2004. Menighedsrådet har 
konstitueret sig således:  

Formand og sekretær:  Thomas Damgaard, Rypevej 42, 1. tv., Langesø,  74491574 
Næstformand:   Ejvind Bojsen, Skolevænget 12 A, Stevning,   74458359 
Kasserer (udenfor menighedsrådet): 

Mia Bendorff, Ugebjergvej 26, Svenstrup,   74456247 
Kontaktperson:   Maja Jørgensen, Vestermarken 25, Stevning,   74459116 
Kirkeværge:    Carl Chr. Schink, Nordborgvej 163, Paragraf 5,  74459378 
Medlem:    Solveig Herborg, Kløvertoften 12, Svenstrup,   74456146 
Medlem:    Karin Melchior, Vestertoften 8, Svenstrup,   74456474 
Medlem:    Bente Purup, Sandvej 30, Svenstrup,    74456568  

Ud over disse valgte er Peter Ruge som sognepræst og Ole Andersen som 
medarbejderrepræsentant også medlemmer af Menighedsrådet.  

 

Juleafslutning for 
Børnehuset og Skolen 

Børnehuset har sin juleafslutning torsdag 
den 16. december kl. 10 og Nørreskov-
Skolen har sin onsdag den 22. december kl. 
10.   

"Vi synger julen ind” 
Gudstjenesten søndag den 19. december kl. 
16:00 kalder vi: "Vi synger 
julen ind". Vi skal synge 
nogle af julens salmer. 
"Renæssanceorkesteret" 
under ledelse af Ole 
Andersen spiller. Kirkens 
kor går i Lucia-optog, og 
vil synge noget af den 
musik, det har øvet her op 
til jul. Der vil ikke være 
prædiken, men læsning af 
nogle af de stykker i 
Bibelen, som er knyttet til julen. Når vi ser 
på de mange, der har gjort denne 
gudstjeneste til en fast skik, ser det ud til at 
være en smuk optakt til juletiden  

Gudstjeneste julenat 
Der er igen i år gudstjeneste julenat kl. 
23:30. Det vil blive en stilfærdig 

gudstjeneste med julesalmer, læsning af 
juleevangeliet og en kort periode med stille 
musik.  

”Julens indre ro” 
2. juledag har vi en stilfærdig 
julegudstjeneste kl. 19:30.   

Bag ved alt det ydre og forvirrede omkring 
julefesten gemmer der sig en hjertets og 

sindets dybde, som kun kan 
blive levende i ro og fred. Vi 
kan kalde det julens indre liv - 
det som næsten er trængt bort 
fra vores fælles 
opmærksomhed, fordi handel 
og underholdning har fået så 
stærk en magt over juletiden.  

Så julens indre ro ---- det er en 
højtidelig længsel efter en ro og 

fred, som i hvert fald nogen af os forbinder 
med juletiden: et højt stjernebesat 
himmelhvælv som rum for et guddommeligt 
nærvær og menneskers enkle lykke. 
Spejdernes nytårsparade 
Spejderne holder nytårsparade ved 
gudstjenesten søndag den 16. januar 2005, 
kl. 10 

 



December 2004 Side 9 af 18 E SvenstruPPe’ 

 
Fælles prædikenforberedelse 
Søndagene den 23. januar og den 30. 
januar 2005 laver vi som forsøg en fælles 
prædikenforberedelse umiddelbart forud for 
gudstjenesten. De som har lyst at være 
med, mødes i konfirmandstuen kl. 9:00, og i 
den følgende time ser vi på det stykke fra 
Bibelen, som der skal prædikes over ved 
gudstjenesten.  

Hensigten er ikke at diskutere sig frem til 
nogle bestemte synspunkter og holdninger, 
men i fællesskab at lytte til og søge at 
forstå, hvad teksten har på hjerte – og 
præstens opgave ved gudstjenesten er så at 
sammenfatte det, man når frem til, i en 
prædiken  

Vintermøde med visesang 
ved Tim Hansen, 

Fredag den 21. januar kl. 14:30 er der møde 
i Præstegården med Tim Hansen, der er 
lærer ved Nordborg Slots Efterskole.  

Tim Hansen har nu efterhånden i mange år 
turneret med guitar og akkompagnerer sig 
selv til viser af mange slags. Han har et stort 
repertoire af både rigsdanske og 
sønderjyske viser – nogle er kendte og 
indbyder til fællessang – andre er hans egne 
- og til hver vise hører der som optakt en 
god historie.  

Der venter os en underholdende 
eftermiddag i godt selskab – og alle er 
selvsagt velkomne.  

Tilmelding til Christian Schmidt, tlf. 
74458418, Hans Peter Johansen 7445 6158 
eller Jacob Christensen 74456212 senest 
onsdag den 20. januar.  

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  

MENIGHEDSRÅDET 
Kommende møder: den 11. januar 2005, kl. 
19:00.  

Menighedsrådets møder er offentlige og 
afholdes i Konfirmandstuen ved 
Præstegården.   

KIRKEGÅRDEN 
Graver og kirketjener Torben Nielsen 
træffes i arbejdstiden på kirkegården og på 
telefon 7445 6302.  

WWW.SVENSTRUPKIRKE.DK. 
Kirkens hjemmeside får nyt navn. Den vil 
kunne findes på : www.svenstrupkirke.dk. 
Her finder man alle relevante oplysninger 
om kirken, menighedsrådet, om 

gudstjenestetider møder osv. 
Peter Ruge  

Døbte 
Andreas Jordt Bendorff, Svenstrup 

 

Døde og begravede 
Peter Rasmussen, Nordborg

   

http://WWW.SVENSTRUPKIRKE.DK
http://www.svenstrupkirke.dk
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Lok alh is t or isk Foren ing 

 
Beretningen omkring arbejdet med Spiret på 
Svenstrup Kirke, som har været bragt i vore 
”2 sogneblade” er nu afsluttet, og vi håber at 
læserne har fulgt artiklerne om dette, 
dengang, store projekt.   

Vi har læst om den store frivillige indsats 
som blev støttet af hele sognets beboere. 
Kunne et sådant arbejde gentages i dag, – 
ja, det vil vi lade den enkelte læser afgøre.  

Denne måneds beretning er fra krigens tid. 
Den omtaler det flystyrt, der skete ved 
Karlsminde udfor Traneodde Fyr den 23. 
april 1944. Oplysningerne stammer fra en 

avisartikel fra 1972 skrevet af John V. 
Christensen, Sønderborg og Erik 
Agergaard, Henne Strand, begge har 
skrevet om denne begivenhed.  

Historien er nu aktuel igen, da en kreds af 
personer / foreninger vil rejse en mindesten 
på stranden ved Karlsminde, Da det hele 
endnu er i opstartfasen, vil du nok senere i 
dagspressen få de endelige data – men vi 
vil gerne bringe historien her og nu, idet vi 
tror, at der må være en del her i området, 
der kan huske noget fra dengang, og som vil 
fortælle os om deres oplevelse af denne 
begivenhed. 

 

Flystyrtet ved Karlsminde. 
Flight Lieutenant E. N. (Ted) Thompson fra 
Royal Air Force var ikke nogen nybegynder i 
sit job som bomberpilot, da han mødte sin 
skæbne over Als. Han havde fløjet mange 
operationer med sin ”Halifax” Mk-II maskine, 
og den sidste tur han tog med den, - 5 uger 
før styrtet ved Traneodde, blev også den 
sidste for et par af hans 
besætningsmedlemmer.   

Den 16. marts 1944 deltog Thompson og 
hans besætning i en operation over 
Frankrig, her blev deres fly ramt så 
voldsomt, at to af maskinens i alt syv mand 
blev såret, den ene så hårdt, at han døde, 
mens flyet endnu fløj over Frankrig, den 
anden blev ramt i ansigtet. Thompson traf 
hurtigt et valg, han bestemte sig for at prøve 
at nå tilbage til England med det 
beskadigede fly. Han ville have ham til 
behandling på et engelsk hospital, og sin 
omkomne kammerat hjem, så han kunne 
blive begravet i engelsk jord. Det ville have 
været lettere for Thompson at nødlande flyet 
i Frankrig, og gå i fangenskab, for derfra 
senere at vende hjem, men Thompson traf 
sit valg for at redde kammeraterne. Han 
kom derved fem uger senere til at gå fra 
asken og i ilden.  

Thompson kom godt hjem med det ødelagte 
fly, og for denne præstation modtog han kort 
tid efter den engelske orden, Distinguished 
Flying Cross.  

Thompson og de fire resterende af den 
gamle besætning fik nu to nye mand med, 
nemlig pilot officer Mc Clelland og flying 
officer Robbins – de var så klar til aktioner 
igen. Den ødelagte maskine blev erstattet af 
en ”Halifax” Mk-V, en nyere version af den 
velkendte flytype, men i det store og hele 
identisk med Thompsons gamle fly.  

Hvor mange ture, de tog med flyet vides 
ikke, men den 23. april fik Thompsons 
Squadron til opgave at droppe miner i 
Østersøen, på et område sydøst for Møn. 
Men flyet nåede aldrig Østersøen, andre 
deltagende fly måtte også ned på turen over 
Danmark. Thompson startede fra sin base i 
England ca. kl. 20 den omtalte aften og 
satte kursen over Nordsøen for via 
Sønderjylland, at gå ud over Østersøen. 
Men Luftwaffe var på tæerne den aften. De 
engelske flys radar-warning systemer 
fortalte besætningerne, at tyske natjagere 
søgte dem, og et af de fly, hvori alarmen 
lød, var Thompsons. En Messerschmitt Bf-
110-jager fra NJG-3 fangede Halifaxen et 
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sted vest for Als, og en luftkamp mellem de 
to begyndte, kampen endte med, at 
Halifaxen brød i brand, og blev over 
Svenstrup By ramt af en eksplosion.  

Flyet styrtede i Lillebælt ca. 200 meter 
nordøst for Traneodde Fyr kl. 23.20.  

Samme aften havde Svenstrup 
Ungdomsforening afslutningsfest for vinter 
sæsonen, festen blev holdt i 
forsamlingshuset og dansen var godt i gang 
da der ved 23 tiden blev meldt om 
overflyvninger.  

Holger Back og Erik Agergaard deltog i 
festen, de var interesseret i at se hvad der 
foregik så de gik udenfor. Det var ret mørkt 
og overskyet, men med livlig aktivitet over 
skyerne. Pludselig brød et brændende fly 
gennem skydækket med kurs mod havet. 
Det tabte hurtigt højde og de mente at det 
måske var havnet tæt ved den alsiske kyst. 
Back og Agergaard sprang på cyklerne og 
kørte direkte til Karlsminde, da de kom 
derned så de straks en mand gå på 
stranden med en flagermuslygte.  

Det var en af de tre husmænd som boede 
dernede. Han råbte ”Ohøj” og ude fra havet 
lød råbet ”Help”. De talte sammen om, hvor 
langt han var ude og skønnede mellem 100 
og 200 m.  

På grund af mørket kunne de ikke se ham, 
men regnede med at han måske kunne 
svømme ind til land. Der skete dog ikke 
noget, så de blev enige om at ringe fra et af 
husmandsstederne til Chr. Hansen ved 
Torup Strand, han var fisker og havde en 
motorbåd. Han blev sat ind i situationen og 
han lovede at komme straks, på havet flød 
brændende vragdele fra flyet, han kom så 
hurtigt forholdene tillod ham at sejle, men på 
vej ind mod kysten, stødte båden på en 
sandrevle og sad fast. Der var efterhånden 
kommet ret mange ned til Karlsminde, 
deriblandt en dyrlægesøn fra Bro. Han og 
Agergaard vadede nu ud til båden og fik den 
skubbet fri, de kravlede ombord og sejlede 
så i den retning, hvor de mente flyveren 
befandt sig.  

De fandt ham hurtigt og løftede ham op i 
båden. Han så ret forkommen ud, så kursen 
blev straks sat mod land og lidt efter sad 
båden igen fast på sandrevlen. Agergaard 
sprang i vandet og bar flyveren ind på 
stranden, hvor andre tog imod og bar ham 
op til nærmeste husmandssted. Her fik han 
uniformen af og blev frotteret. Der var en der 
kom med Cognac, som han fik en slurk af.  

Hans armbåndsur var gået i stå godt en time 
tidligere. Flyveren var sergent D. Harris.  

I en tilkaldt ambulance ville man føre ham til 
hospitalet i Sønderborg. Daværende 
politibetjent Hans Lind fra stationen i 
Sønderborg var kommet til stede og tog 
med Harris i ambulancen, men soldater fra 
den tyske garnison i Sønderborg var på vej 
mod Traneodde. De stoppede ambulancen 
ved Bro, Harris blev ført til Sønderborg 
Kaserne. Betjent Lind måtte gøre Harris 
følgeskab ind på kasernen, da tyskerne 
åbenbart havde lidt svært ved at forstå den 
iver, der havde været for at få Harris på 
hospitalet, i stedet for at udlevere ham til de 
tyske myndigheder. Lind fik dog lov til at gå 
efter en times forløb.  

Harris overlevede fangenskabet i Tyskland, 
og har senere besøgt nedstyrtningsstedet.  

Thompson blev fundet druknet d. 27. april i 
vandet ved nedstyrtningsstedet, og sergent 
Redalls lig blev fundet d. 31. maj på 
stranden ved Himmark. De blev begge 
begravet i Aabenraa. Mc Clellands lig drev i 
land ved Assens, og flight sergent Harwey 
ved Fåborg, de blev begravet i disse byer. 
Sergent Armstrong aldrig fundet, og 
Robbins officielt heller aldrig. Forskelligt 
tyder dog på, at Robbins lig drev i land ved 
Havnbjerg Skov, og blev begravet i 
Aabenraa som uidentificeret, da tankeløse 
personer, i deres iver efter souvenirs, havde 
fjernet hans identifikations mærker.  

Dele af vraget blev straks hævet, inkl. de 
ombordværende miner. Men der menes 
stadig at være vragdele at finde på 
havbunden. 

 



December 2004 Side 12 af 18 E SvenstruPPe’ 

Beretningen er sammenfattet af Inge 
Johansen i samråd med Jørgen Valentin 

efter at have læst begge artikler.

Lokalhistorisk forening - Aktiviteter

  
Efteråret 2004: 
Vi holder åbent 1. mandag i hver måned fra 
15 - 17. (Over Riecks Stensamling ved 
siden af kirken)  

Fremtid. 
Lokalhistorisk forening er med ved 
etablering af Stevning Kulturhus.  

Vi arbejder i den forbindelse på at få lokaler, 
så vi får plads til at arbejde med 
lokalhistoriske tiltag samt plads til alle de 
ting (arkivalier) vi indsamler.   

Vi har så mange ting i tankerne, som vi 
gerne vil i gang med, men vi har ikke plads 
nok over Riecks Stensamling.  

Stevning skoles historie. 
Vi er i færd med at samle materiale, så vi 
kan skrive Stevning skoles historie.  

Vi efterlyser klassebilleder, udflugtsbilleder, 
historier og andet der har tilknytning til 
Stevning skole.  

 

Der har været en skolebygning, før den 
gamle skole fra 1832, hvor Ejvind Bojsen 
bor. Er der nogen, der ved, hvor den lå? 

 
Er der nogen, der kan huske, hvem der 
var lærere ved Stevning skole, fra 
hvornår til hvornår? 

 
Hvis du eller dine børn har gået på 
skolen, har I sikkert et klassebillede. Det 
vil vi gerne låne til affotografering, og 
helst med et stykke papir ved siden af 
med navnene. 

 

Ligger I inde med noget om skolen, så 
kontakt en af os.  

Anledningen til, at vi vil skrive historien er 
selvfølgelig, at Stevning skole næste 
sommer ikke vil være skole mere.   

Det er en passende anledning til at skrive 
skolens historie.   

Vi vil bruge vinteren til at samle materiale, 
så vi næste sommer kan udgive en bog om 
Stevning skole og håber at I også vil 
bidrage. På forhånd tak.  

Arbejdsgruppen består foreløbig af: 
Signe Møller, Stevninghjørn  7445 8463  
Ester Pedersen, Stevning Gade  7445 8454 
Bertel Bonde, Stevningnorvej 7445 8423 
Christian Schmidt, (tidl. Brandsbøl Mark)   

7445 8418 
Vagn Hesselager, Stevningnorvej, 

7445 9421 

Riec k s Ark æolog isk e Sam l ing 

 

Her ved årets slutning kan vi se tilbage på 
et godt år. Vi fik lov til at blive i den gamle 
skole på Egebjergvej, og det glæder os 
alle. Nu håber vi så, at der bliver penge til 
en tiltrængt vedligeholdelse.  

Vi har haft besøg af en del interesserede 
gæster, - skolebørn som lærer om fortiden 
og arkæologer på studietur. Alle er 
imponerede over den store samling.  

Vi ønsker alle en Glædelig Jul og et Godt 
Nytår.  

Tak til vagter og nøglemænd for en god 
sæson.  

På gensyn næste år, hvad det så end vil 
bringe !  
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På bestyrelsens vegne Anni Thy

Svenst rup Vandværk 

 
Deadline for indberetningen af 
vandforbruget er overskredet, og vi må i 
vandværksbestyrelsen med glæde 
konstatere, at det har virket at sende 
aflæsningsskemaerne ud med posten. Vi 
kan se, at der ”kun” mangler 9% besvarelser 
mod sidste års 20%. Selv om det har kostet 
porto, sparer kassereren meget tid på at 
sende rykkere ud.  

Renoveringen af murværket på vandværket 
er godt i gang.  

Vi arbejder med at indhente tilbud på 
pumper til udpumpningen af rent vand. Ved 
at skifte til nye pumper kan vi spare en hel 
del i strøm.  

Vi har fået lavet en spredeplade, der skal 
monteres over det ene filter. Giver det en 
bedre iltning af vandet, bliver der også 
monteret sådanne på de øvrige tre filtre. 
Dette for at sikre en bedre vandkvalitet.  

På bestyrelsens vegne 
Flemming Christiansen  

                                     

   

                                                  

 

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

 

Bestyrelsen:

      

Afdeling:

 

Formand: Allan Andersen  tlf. 74451762 Gymnastik: Peter Nissen  tlf. 73452010 
Næstform.: Bibi Andersen  tlf. 74451762 Teater: Anne Marie Duus tlf. 74456090 
Kasserer: Inger-Marie Lyhne tlf. 74425283 Fodbold: Karin Frost Jensen tlf. 74456545 
Sekretær: Karin Melchior  tlf. 74456474 Badminton: Jan Jørgensen  tlf. 74459770 

 

Email:  bibi@andersen.mail.dk

  

Budbr inger 

 

Sælges - Diverse 

 

Fyrretræskiste med buet låg, 125 cm. 
lang og 60 cm. bred. Pris 300 kr. 

 

Zinkbalje, rund, meget stor. Pris 100 kr. 

 

Tre store gamle lerkrukker. Pris 300 kr. 

 

En kuglegrill, næsten ny. Pris 100 kr. 

 

Henvendelse til Helene Lund 
Vestertoften 20, Svenstrup 

Tlf. 7445 6256 

 

Skibsbriks kan afhentes 

 

Velholdt skibsbriks af fyrretræ med magasin 
kan hentes gratis. 

 

Henvendelse til Ilse Buss 
Kløvertoften 17, Svenstrup 

Tlf. 7445 6284
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Budbr inger 

 
Friskrøgede ål, ørreder m.m. sælges. 

 
Ring og bestil mellem kl. 17:00 og 18:00 

Handles fra kl. 10:00 til 14:00 

 
den 11. og 12. december 

 

den 18. og 19. december 

 

Henvendelse til 
Claus F. Hansen 

Apotekergade 1, Svenstrup 
Tlf. 7445 6055 

       

Annonce:      

  

Hudpleje:  

 

Kosttilskud:  

 

Personlige plejeartikler:  

Hvorfor køre langt væk for at købe julegaver, 
når de kan købes her i Svenstrup. 

Besøg os eller ring, vi kan sammensætte nogle gode julegaver.     

Zita Hansen   Nordborgvej 74    tlf. 74456413,  zitahansen@ofir.dk 
Tania Hollænder  Nordborgvej 111    tlf. 73451272,   taniah@get2net.dk 

ve Jensen   Nordborgvej 113   tlf.61670950/ 74456110, agove@mail.tele.dk  

 

Ideerne kan være til

  

De der ikke ved hvad de skal give? 

 

Eller dem der har alt. 

 

Eller dem der ingenting ønsker. 

 

Eller dem der bare ønsker at give en 
god og sund julegave. 
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Annoncer: 

       

Trænger du til at få ”Tryk 
på helbredet”   

Så henvend dig 
trygt til  

Vivi Madsen  
Mølletoften 4 

 

Tlf.: 74 45 64 
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udgivelser i år 2005

  
Nummer Sidste frist 

for indlæg 
Trykning af 

bladet 
Samling af bladet 

på skolen kl. 19:00 
E SvenstruPPe’ 

udgives 
1 

(februar) 
Torsdag den 

20. januar 
Mandag den 
31. januar 

Tirsdag den 1. februar 
Nørreskov - Skolens 

Forældreforening 
& Bestyrelse 

Onsdag den 
2. februar 2005 

2 
(marts)  

Søndag den 
20. februar 

Mandag den 
28. februar 

Tirsdag den 1. marts 
Jagtforeningen 

Onsdag den 
2. marts 2005 

3 
(april) 

Søndag den 
20. marts 

Onsdag den 
30. marts 

Torsdag den 31. marts 
Svenstrup 

Ungdomsforening 

Fredag den 
1. april 2005 

4 
(maj)  

Onsdag den 
20. april 

Onsdag den 
27. april 

Torsdag den 28. april 
Svenstrup - Stevning 

Spareforening 

Fredag den 
29. april 2005 

5 
(juni)  

Fredag den 
20. maj 

Mandag den 
30. maj 

Tirsdag den 31. maj 
Trævlerne 

Onsdag den 
1. juni 2005 

6 
(juli / aug.)  

Mandag den 
20. juni 

Onsdag den 
29. juni 

Torsdag den 30.juni 
Svenstrup frivillige 

Brandværn 

Fredag den 
1. juli 2005 

 

Sommerferie     

7 
(september)

  

Lørdag den 
20. august 

Mandag den 
29. august 

Tirsdag den 30. august 
Svenstrup Vandværk 

Onsdag den 
31. August 2005 

8 
(oktober)  

Tirsdag den 
20. 

september 

Onsdag den 
28. 

september 

Torsdag den 29. september 
Skytteforeningen 

Fredag den 
30. september 

2005 
9 

(november)

  

Torsdag den 
20.oktober 

Mandag den 
31. oktober 

Tirsdag den 1. November 
Svenstrup 

Ringriderforening 

Onsdag den 
2. november 2005

 

10 
(dec./ jan.) 

Søndag den 
20. november

 

Onsdag den 
30. november

 

Torsdag den 1. December 
Riecks Arkæologiske 

Samling 

Fredag den 
2. december 2005

  

Juleferie  

…….Efterfølgende nummer udkommer omkring 1. februar 2006 
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Holdet bag  ønsker j er alle 
en Glædelig J ul og et Godt Nyt år .  

…….på gensyn t il f ebr uar 2005 
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Aktivitetskalender 
....dec. 2004 & jan. 2005  

Tidspunkt  Aktivitet Mødested 

 
Søndag d.  5. dec. Kl. 10:00 Gudstjeneste – 2. søndag i advent Svenstrup Kirke 

 

Tirsdag d. 7. dec. Kl. 18:30 Julefest  Nørreskov-Skolen i Svenstrup   

 

Søndag d. 12. dec. Kl. 10:00 Gudstjeneste – 3. søndag i advent Svenstrup Kirke 

 

Kl. 14:00 Juletræsfest – Brandværnet Brandstationen 

 

Søndag d. 19. dec. Kl. 16:00 Gudstjeneste – ”Vi synger julen ind” Svenstrup Kirke 

 

Fredag  d. 24. dec. Kl. 15:00 Gudstjeneste – Juleaften Svenstrup Kirke 

 

Kl. 16:30 Gudstjeneste – Juleaften Svenstrup Kirke 

 

Kl. 23:30 Gudstjeneste – Julenat Svenstrup Kirke 

 

Lørdag d. 25. dec. Kl. 10:00 Gudstjeneste – Juledag Svenstrup Kirke 

 

Søndag d. 26. dec. Kl. 19:30 Gudstjeneste – ”Julens indre ro” Svenstrup Kirke 

 

Lørdag  d. 1. jan. Kl. 16:00 Gudstjeneste – Nytårsdag Svenstrup Kirke 

 

Søndag  d. 2. jan. Kl. 10:00 Gudstjeneste – Hellig tre Konger Svenstrup Kirke 

 

Søndag  d. 9. jan. Kl. 10:00 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 

 

Tirsdag d. 11. jan. Kl. 19:00 Menighedsrådsmøde Præstegården 

 

Søndag  d. 16. jan. Kl. 10:00 Gudstjeneste – Spejdernes nytårsparade Svenstrup Kirke 

 

Torsdag d. 20. jan. ………sidste frist for indlæg til E SvenstruPPe’ februar nummer 

 

Fredag  d. 21. jan. Kl. 14:30 Vintermøde med Visesang ved Tim Hansen Præstegården 

 

Søndag  d. 23. jan. Kl.   9:00 Fælles prædikenforberedelse Præstegården 

 

Kl. 10:00 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 

 

Søndag  d. 30. jan. Kl.   9:00 Fælles prædikenforberedelse Præstegården 

 

Kl. 10:00 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 

 

Onsdag d. 2. feb. ………udkommer E SvenstruPPe’ februar udgave 

 

 (......uden ansvar)  

 


