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K om m ent ar 

 
Meddelelser  

STOP FOR BRÆNDSTOFSALG I SVENSTRUP

  
Efter 48 år er det slut med brændstofsalg i 
Svenstrup. Senest den 1. april 2005 lukker vi 
tanken.  

Nu var tiden igen kommet til en større 
miljøinvestering i benzinanlægget, og da vort 
benzinselskab UNO-X ikke vil investere mere i 
anlægget (……….selvom vore kunder de seneste 3 
år har betalt 10 øre pr. liter benzin til 
miljøinvesteringer på vor station, har UNO-X en 
anden opfattelse af dette) lukker vi. I løbet af året 
bliver beholderne gravet op og anlægget fjernet.  

Lissie’s Butik

  

Butikken har fået nye åbningstider fra 10. januar 
2005  

Mandag – torsdag kl. 8:00 – 18:00 
Fredag   kl. 7:00 – 18:00 
Lørdag, søndag  
og Helligdage  kl. 7:00 – 20:00  

Åbningstiderne gælder foreløbig til påske, derefter 
vil vi tage dem op til overvejelse igen.  

Hilsen Lissie og Gert   

 

Kim stopper  

Kim Christiansen, som nu gennem en årrække har 
medvirket til at fremstille E SvenstruPPe’, har på 
grund af mange andre aktiviteter valgt at stoppe ved 
bladet. Vi vil gerne hermed takke Kim for hans 
indsats ved E Svenstruppe’. 

m.v.h. Lasse Andersen & Kaj Nielsen   

Redaktion 

 
Lasse Andersen 74 45 62 73 

 
Gert Wonsyld 74 45 63 00 

    
Kontaktudvalg 
Brandværn 

 
Kenneth Svendsen 74 45 63 73 

E’ Svenstruplaug 

 
Kim Christiansen 74 45 64 97 

Folkedansere 

 
Per Zacho 74 45 62 79 

Nørreskovskolen, Svenstrup afdeling 

 

Birgitte Bay 74 45 61 42 
  e-mail: SLHJBB@Nordborg.dk

 

Nørreskovskolen, Guderup afdeling 

 

Ejvind Bojsen 74 45 82 06 
  e-mail: Ejvind@Nordborg.dk

 

Hjortspring Børnehus 

 

Inge Jørgensen 74 45 86 37 
Jagtforeningen 

 

Hans Jakob Møller 74 45 63 01 
KFUM Spejderne Hjortspring Gruppe 
  Carsten Davidsen 74 45 95 50 
Lokalhistorisk Forening 
  Jørgen Valentin 74 45 61 65 
Menighedsrådet 

 

Peter Ruge 74 45 62 05 
  e-mail: pru@km.dk

 

Riecks Arkæologiske samling 

 

Anni Thy 74 45 61 23 
Ringriderforening 

 

Dorthe Johansen 74 45 62 50 
  e-mail (formand) skovgaard1@tiscali.dk

 

Skolebestyrelsen 

 

Lone Damm 74 45 86 22 
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 
  e-mail: bibi@andersen.mail.dk

     

Tekst & layout 

 

Kaj Nielsen 74 45 63 67 
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

 

http://www.svenstrup-als.dk
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Nordborg K om m une 

 
Kirkealléen på Sandvej  

Træerne vokser ikke ind i himlen, og de 
lever altså heller ikke for evigt. Den gamle 
lindeallé for enden af Sandvej er ikke så 
sund, som den har været og Vej & park har 
planer om at fælde et eller to af træerne, 
som er angrebet af råd.  

Man kunne også overveje at fælde dem alle 
og plante en helt ny allé, men inden det 
kommer så vidt vil vi gerne høre byens 
beboere, om det nu også er en god ide. 
Alléen har jo stået der i mindst et par 
generationer og der er sikkert mange, som 
har minder fra en køretur gennem alléen til 
kirken.  

Træerne er omfattet af nogle 
fredningsbestemmelser, som omhandler 

indsigten til - og udsigten fra kirken. De må 
godt fældes hvis de bliver rådne og udgør 
en fare, men det er også tilladt at fælde dem 
alle på én gang og genplante en ny allé så 
træerne kommer til at følges ad i 
højdevæksten.  

Et evt. fældningsarbejde vil tidligst ske i 
slutningen af februar. Hvis der er nogen 
”Svenstruppere”, som har bemærkninger til 
dette arbejde, så kan man skrive til Vej & 
Park, Skolevej 53 eller sende en e-mail til 
Ebbe@nordborg.dk. 

Ebbe Enøe 
Vej- og parkchef 

Nordborg Kommune  

Ny t f ra K i rk en 
Gospelkoncert i Svenstrup Kirke med Lillian Boutté  

Søndag den 6. februar 2005, kl. 19:30 er der 
gospelkoncert i Svenstrup Kirke med Lillian Boutté 
& Burich - L´Etienne New Orleans Ensemble. 
Lillian Boutté og hendes musikere har tidligere 
med stor succes besøgt en totalt fyldt Svenstrup 
Kirke.  

Lillian Boutte´ er født, opvokset og uddannet i 
New Orleans. Hun er i dag en verdens mest 
efterspurgte gospel og jazzsangerinder, ligesom 
musikerne i hendes band alle er meget 
fremragende musikere.  

Billetter á 100 kr. sælges på Nordborg Bibliotek og 
i Lissie’s butik. Evt. overskydende billetter sælges 
ved kirkedøren.  

"Assisi - fred og forsoning" 
Onsdag den 23. februar kl. 19:00 er der foredrag i 
præstegården af den fransiscanske munk Pater 
Max Mizzi fra Assisi.  
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Den italienske by Assisi er centrum for 
franciskanerne. En orden, der er grundlagt 
af Frans af Assisi (1182-1224), og præget af 
hans måde at forstå kristendommen på, 
hvor vægten ligger på at ligne Jesus i 
holdning – fred og forsoning – og livsform, 
det vil sige fattigdom.  

I de senere år har Assisi været centrum for 
dialog mellem forskellige religioner, hvor 
man forsøger at finde en fælles forståelse af 
fredens og forsoningens væsen.   

Pater Mizzi, der er franciskanermunk i 
Assisi, har spillet en central rolle i disse 
samtaler, og han vil denne aften fortælle om 
de franciskanske idealer, og om hvilken 
betydning det har for samtalen mellem 
religionerne.  

Foredraget foregår på et meget let 
forståeligt engelsk.  

Alle er velkomne.  

Foredraget arrangeres i samarbejde med 
Sct. Marie Sogn i Sønderborg.  

ENKELTDAGS RETRÆTE: 
LÆNGSEL OG MENING 

Retræte betyder tilbagetrækning – og er en 
gammel betegnelse for at trække sig tilbage 
fra det daglige livs uro – og fordybe sig.    

Man kan fordybe sig ved blot at være stille 
med sig selv og trække vejret langsomt. 
Man kan fordybe sig i en kunstnerisk 
proces, hvis man f.eks. holder af at male. 
Og man kan fordybe sig i sit forhold til tro – 
og søge at blive mere opmærksom på, hvad 
det betyder i ens liv.  

En almindelig retræte varer flere dage, for at 
man når at komme ordentlig væk fra 
dagligdagens travlhed. Og i reglen rejser 
man længere væk for ikke at blive forstyrret.  

Retræte kan imidlertid også gøres kortere – 
og som hér udstrækkes over en enkelt dag. 
Er man opmærksom, behøver man heller 
ikke at rejse langt bort for at opleve 
forfriskelsen ved at give forsømte sider af 
sig selv mere opmærksomhed.  

På en retræte med tro som tema vil vi søge 
at lade den længsel, som lever i mange 
mennesker få mere opmærksomhed. Det 
kan være en længsel efter mere mening. 
Eller en savn af de følelser, der er knyttet til 
tro: – medfølelse, frihed og hjertets 
åbenhed. Eller måske er det en længsel 
uden ord.   

Fordybelsen får form gennem stilhed, 
gennem udveksling af erfaring og den kan få 
form gennem meditation med Bibel eller 
salmebog.   

Det er vigtigt at retræte ikke bliver et 
undervisningssted eller en diskussionsklub. 
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Retræte er et fristed. Hensigten er i 
fællesskab at skabe et rum for kontakt til 
egne dybe erfaringer.  

Vi har flere gange afviklet retrætelignende 
kurser over flere dage i tilknytning til kirken. 
Med denne retræte over en enkelt dag vil vi 
godt give et tilbud til mennesker, som enten 
ikke er fortrolige med formen eller finder det 
vanskeligt at sætte flere dage af til et sådant 
projekt.  

Retræten afvikles lørdag den 12. marts 
2005 fra kl. 10:00 – 21:00 dels i kirken dels i 
mødelokalet ved Præstegården.   

Deltagelse er åben for alle interesserede. 
Pris 50 kr. dækker frokost og aftensmad.  

Tilmeldingsfrist den 1. marts 2005. Der 
skal være minimum tolv deltagere for at vi 
gennemfører.   

Er man interesseret i nærmere oplysning, 
kan man henvende sig til Peter Ruge tlf. 74 
45 62 05.  

Gårde og huse på Als 
Torsdag den 7. april 2005, kl. 14:00 er der 
foredrag i præstegården ved Museumsleder 
Peter Dragsbo, Sønderborg Slot, om ”Gårde 
og huse på Als”. Peter Dragsbo vil fortælle 
om byggeskik gennem århundrederne og 

om hvordan påvirkning fra syd og nord 
mødes og brydes på Als såvel som i hele 
det sønderjyske område.  

Foredraget arrangeres i samarbejde med 
”Lokalhistorisk Forening.”  

Tilmelding til Christian Schmidt, tlf. 74 45 84 
18, Hans Peter Johansen, tlf. 74 45 61 58 
eller Jacob Christensen tlf. 74 45 62 12 
senest onsdag den 6. april.  

KIRKEBIL 
Kirkebilen bestilles hos GF-Taxi på telefon 
74 45 95 45 senest dagen før 
gudstjenesten. "Kirkebil" er til rådighed for 
enhver, der ikke selv kan skaffe sig 
transport til kirke  

MENIGHEDSRÅDET 
Kommende møder: 8. februar og 15. marts 
begge dage kl. 19:00  

Menighedsrådets møder er offentlige og 
afholdes i Mødelokalet ved Præstegården.   

KIRKEGÅRDEN 
Graver og kirketjener Torben Nielsen 
træffes i arbejdstiden på kirkegården og på 
telefon 74 45 63 02.  

WWW.SVENSTRUPKIRKE.DK. 
Kirkens hjemmeside giver alle relevante 
oplysninger om kirken, menighedsrådet, om 
gudstjenestetider, møder osv.  

Peter Ruge  

Døbte 
Nikolaj Bomberg Kock,  Svenstrup 
Katrine Marie Bonde Sørensen,  Stevning 
Nina Maria de Churruca-Colon,  Stevning 

 

Døde og begravede 
Arne Pedersen,  Svenstrup 
Helle Malling,  Stevning 
Anna Maria Lang,  Stevning 

http://WWW.SVENSTRUPKIRKE.DK
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Spejderne 

 
Ulvenyt – Januar 2005  

Så er vi startet igen efter 
juleferie og nytår.  

I november havde vi en rigtig 
hyggelig julecafé i 
klublokalerne i Stevning, hvor 
også mange fra Stevning 
kiggede ind til en kop kaffe og 
det store kagebord.  

Og så er den årlige nytårsappel i kirken med 
gruppefotografering og hygge i 
spejderhytten godt overstået.  

I løbet af foråret skal vi lære om Mongoliet, 
hvor KFUM-spejderne i Danmark har et 

samarbejdsprojekt med 
spejderne i Mongoliet. Vi skal 
bl.a. lære om natur, lege, tro, 
mad.  

I løbet af foråret skal de ældste 
ulve også forberede sig til den 
store korpslejr ved 
Guldborgsund til sommer.  

Men først skal vi sammen med 
hele gruppen holde fastelavn den 5. februar. 
Vi hygger os, når vi alle er sammen, og der 
er nogle store spejdere at se op til.  

Ulvehilsen fra Hjortspring-ulve og ledere.  

Lok a lh is t or isk Foren ing 

 

Gener alf or samling  
Lokalhist or isk f or ening f or Svenst r up sogn indkalder her ved t il 
generalfor samling: Mandag d. 7. marts 2005 kl. 19:00 i Svenst rup 
Præstegård.  

Dagsor den if lg. vedt ægt er ne. For slag skal vær e best yr elsen i hænde senest 
14 dage før Generalforsamlingen.  

Efter generalforsamlingen:  
Pet er Ruge og Pet er Møller vil f or t ælle om de spændende hist or ier , der 
knyt t er sig t il kir ke/ klokkest abel samt pr æst egår d - et t ilbageblik t il en hel 
anden tid - ledsaget med billeder.  

Foreningen er vært ved et lille traktement. 
Vel mødt til en yderst interessant generalforsamling m.v..  

 



Februar 2005 Side 7 af 20 E SvenstruPPe’ 

Bestyrelsen 

En J ernalder landsbys h is t or ie 

 
Beretning ved Peter Møller, Himmark    

Beretning for udgravning af bebyggelse fra 
slutningen af Keltisk jernalder til 
begyndelsen af Romersk jernalder dateret 
ca. 70 år før - til ca. 150 år efter Kristi 
fødsel.  

Ved etableringen af det biologiske 
slamanlæg ved renseanlægget ved 
Himmark i sommeren 2003, havde 
Haderslev Museum en udgravning af 
området ud fra de oplysninger, som fandtes 
om at der i 1950’erne blev fundet en 
møllesten og en del potteskår i området.  

Man startede med en prøveudgravning, og 
under dette kom der en del keramik og 
forarbejdet flint frem, som var spredt over 
hele området, samt dele af to huse i den 
nordvestlige del af graveområdet. På 
baggrund af dette blev det besluttet, at der 
skulle foretages en egentlig udgravning.  

Men først lidt historie, der gik forud for 

denne landsbys tilblivelse.  

Bronzealderen gik forud for den Keltiske 
jernalder, ca. 1.800 til 500 år før Kristi 
fødsel. I Bronzealderen var klimaet meget 
mildt og man kunne klare sig med simple 
huse til at værne sig mod vejr og vind. 
Efterhånden som årene gik og den Keltiske 
jernalder tog sin begyndelse skete der over 
årene en temmelig stor ændring af klimaet, 
som blev kold, grå og trist. Da der samtidig 
blev mere regnfuldt ifølge klimatologerne, så 
man heri forklaringen på, at jernalderens 
huse blev bygget mere solide end 
bronzealderens.  

Bondegårdene skulle være tætte og varme, 
når mennesker og dyr søgte ly for kulde og 
regn.  

Husene var bygget af græstørv og var 
meget rummelige. Der var stald i den ene 
ende af huset og beboelse i den anden. Ved 
udgravningen af bopladser andre steder, har 

man ligefrem kunnet tælle båsestolperne i 

 



Februar 2005 Side 8 af 20 E SvenstruPPe’ 

jorden og deraf skønne sig frem til den 
enkelte gårds velstand.  

Til at bearbejde jorden havde man endnu 
kun den enkle plov – et tykt naturligt 
krumbøjet stykke træ – så jorden blev ikke 
vendt men blot kradset op.  

Denne dårlige blanding af jorden kunne vel 
også godt resulterer i, at næringsstofferne i 
jorden ikke fuldt ud blev udnyttet. Så efter 
en kort årrække var agrene blevet så udpint, 
at der ingen ydeevne var tilbage i jorden.  

Dette kan udmærket være forklaringen på, 
at landsbyerne ikke blev liggende hvor de 
nu engang var anlagt, men blev flyttet fra 
sted til sted, ofte kun nogle få hundrede 
meter af gangen.  

Kigger man på de fund af flinteredskaber 
som kan gøres i retning af Himmark, kan 
denne landsby godt være en udløber af den 
jernalderlandsby, som er fundet ved 
renseanlægget. Den har langsomt flyttet sig 
ned til vandløbet Fæbrobæk, som den 
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kaldes i dag, og her har det været nemt at få 
masser af vand både til mennesker og dyr.  

Ved udgravningen blev der afdækket et 350 
m2 stort område fordelt på 2 felter. Herved 
fremkom der 7 treskibede langhuse.  

Hus nr. 1

 
var 17 meter langt og 4,5 meter 

bredt og havde seks sæt tagbærende 
stolper og en enkelt bevaret indgangsstolpe. 
Et tilhørende kvadratisk samt et firestolpe 
anlæg ved siden af.  

Hus nr. 2

 

var en brandtomt af et 14 meter 
langt og 4,5 meter bredt treskibet langhus. 
Der var seks sæt tagbærende stolper og to 
udgangsstolper på begge sider. Til denne 
brandtomt er knyttet et kvadratisk firestolpe 
anlæg.  

Hus nr. 3

 

var et 17 meter treskibet langhus, 
4,7 meter bredt. Der var seks sæt 
tagbærende stolper. Et rektangulært 
firestolpet anlæg kan knyttes til hus nr. 3.  

Hus nr. 4

 

var et 11 meter treskibs langhus 
med fire sæt tagbærende stolper og en 
bredde på 4 meter. Sandsynligvis har dette 
hus været en økonomibygning. Det vil sige 
et hus med tag og stolper men uden vægge.  

Hus nr. 5

 

var et mindre treskibet hus på 
knap 10 meter med to indgangsstolper 
bevaret på sydsiden. Til denne ejendom 
kunne knyttes et kvadratisk firestolpet 
anlæg.  

Hus nr. 6

 

var et 15 meter treskibet langhus 
med seks sæt tagbærende stolper, ligesom 
et kvadratisk firestolpet hus kunne knyttes til 
denne ejendom.  

Efter opmålingerne er hus 1, 3 og 6 muligvis 
den samme gård, der er flyttet rundt på 
pladsen.  

Ligesom de øvrige huse ligger hus nr. 7 i 
retningen øst – vest. Det er et treskibet 
langhus, der består af fem fag bærende 
stolper. Afstanden mellem de yderste sæt 
stolper er 13 meter. Går man ud fra, at 
vægforløbet mindst har været placeret en 
meter fra yderste stolpesæt har længden 

været 15 meter. Afstanden mellem de 
enkelte stolpesæt er helt ens 2,7 meter 
igennem hele husets længdeakse.  

Tilbage står en omtale af hus nr. 2, som er 
den omtalte brandtomt. Her skiller dens 
dimensioner sig ud fra de andre, og i vest 
enden sås tæt stillede stolper. Dette leder 
tankerne hen på båse skillerum, men det er 
næppe tilfældet. Båsene skulle i så fald 
være mellem 50 – 75 centimeter bredde, 
hvilket virker for snævert.  

I stedet kan det opfattes som en slags 
”mellemstolper”, som også kan iagttages på 
en anden alsisk lokalitet ”Dohøj ved 
Guderup”. Husene er tæt ved at være ens, 
og da der andre steder på Als er fundet 
bygninger i samme stil, er der muligvis her 
tale om en ”lokal alsisk byggeskik” i ældre 
jernalder.  

Forud for etableringen af Danfoss 
oplevelsespark blev der også her foretaget 
en udgravning med et resultat, at man fandt 
en lignende landsby af samme størrelse 
som den i Himmark.  

Så konklusionen tyder på, at dem, der for 
hundreder af år siden anlagde disse 
landsbyer, er meget nært beslægtede med 
os, der lever i området i dag, og som kun 
har flyttet sig lidt fra deres oprindelige 
tilblivelsessted.  

Kilder: 
1. Uddrag af rapport fra udgravningen 

udarbejdet af Gunver Christiansen, 
Haderslev Museum. 

2. Tegning af gård udarbejdet af J. 
Andersen, Haderslev Museum 

3. Oversigtstegning udarbejdet af Hans 
Peter Jørgensen, Haderslev Museum 

4. Egne fund og iagttagelser – Peter 
Møller, Himmark  
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Nørresk ov-Sk olen 

 
6. h laver avis. 
6. H laver hver måned en 
avis, som de kalder 
”MÅNEDSAVISEN”. 
Forskellige grupper af 
elever sørger for at avisen 
udkommer til tiden, så den 
kan nå rundt til klassens 
elever og forældre. Avisen 
handler om hvad de har 
lavet i løbet af en måned. 
Eleverne arbejder 
selvstændigt med 
opgaven – der må bruges 
ca. 4 timer. Forsiden ser 
flot ud, med et billede af 
den nye tilbygning samt 
teksten: 
Ombygningerne. Så er 
den nye bygning næsten 
færdig. Og 1.,  2. og 3. 
klasse er kommet derover. Håndværkerne 
er også i fuld gang med biblioteket, det skal 
bygges om så det bliver større. Så meget 
arbejde bliver man sulten af, så mange af 
dem har købt minipizzaer. (tilføjet: - i 
elevernes kiosk som bestyres af 6.kl) 
Skrevet af Monica 6.kl.  

Dansk. 
Vi har om Eventyr og Digte. Den hedder 
Eventyrbogen. Der er der eventyr fra hele 
verden. Vi skal til at begynde på et 
læsekursus, hvor vi skal læse en bog og 
svare på spørgsmål om den bagefter. Mere 
ved vi ikke endnu. Vi har fået en ny 
diktatbog om fredagen. Vi har ikke skrevet i 
den endnu. Altså os fra denne avis.   

Matematik. 
Vi har om Primatal nu, det er ikke alle der 
synes det er lige sjovt. Før havde vi om 
brøker. Før det, havde vi om en cirkels 
diameter, radius, omkreds og areal.   

Engelsk. 
Vi har lavet gloser til et nyt afsnit i Ghost 
Stories. ”Haloween” hedder afsnittet og det 
handler om: Mat som holder en fest, og der 

kommer en gæst tidligt, Becky, og han viser 
hende et spejl, derinde er Bloody Mary, en 
heks som er en af Mats forfædre, spærret 
inde. Fordi det er Haloween kommer hun fri, 
og hun vil tage hævn over Mat. Becky 
redder dem ved at sige Yram Ydoolb. 
Bloody Mary baglæns. Hun er væk men vil 
komme tilbage.Spændende ikke, vi så den 
selvfølgelig på engelsk uden undertekst 
Skrevet af Mie.  

Kristendom. 
Vi læser i ”Kirker i Danmark 2”,  
Den er om reformationen, det er der, hvor 
danskerne går fra at være katolikker til at 
være protestanter. Det er Martin Luther der 
satte bevægelsen i gang, en revolution. Det 
er også om ”Grevens fejde”. Skrevet af 
Nick! 

  

Musik. 
Vi synger jo som altid, og nu har vi fået et 
par sange fra vores skolekomedie, som vi 
skal øve os på. Så skal vi til klasse MGP, 
hvor vi skal synge Proud Mary, ellers er alt 
som det plejer at være.  

Historie. 
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I historie har vi lige fået nye historiebøger, 
som Anne ikke kunne finde, men vi skal 
heldigvis først bruge dem nu, hvor hun har 
fundet dem, for vi er i gang med emnet: 
Udvandring til Amerika. Skrevet af Martin 
Alexander Krickau Wind.  

Natur og Teknik 
I Natur og Teknik har vi om lande fx 
Spanien, Portugal og Frankrig osv. Vi har 
brugt mange timer på det! Skrevet af Peter 
Appel!  

Husk en ting. Kan I holde jer muntre!!  

ROBOGENIUS 

    

Her er det stolte RoboGenius hold
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RoboGenius i Bergen 

Det var med stor forventning og spænding vi 
tog til Bergen, for at deltage i den 
Skandinaviske finale i FIRST LEGO League, 
som vi havde kvalificeret os til i Nordborg d. 
13. november.  

Vi skulle af sted torsdag eftermiddag d. 
25/11. Hvor vi skulle med bus til Hirtshals, 
og derefter skulle vi sejle til Kristiansand! 
Fredag morgen ankom vi så til Kristiansand, 
hvor vi skulle videre til Bergen! Der er en 
meget smuk natur i Norge, med sne og 
bjerge! Vi ankom til Bergen efter ca. 10½ 
times køretur i bus! Vi havde det alle 
hyggeligt i bussen! Og glædede os bare til 
at komme ind på hotellet i Bergen, hvor vi 
lige kunne slappe lidt af inden vi skulle ud 
og spise! Næsten morgen skulle vi have 
læsset alle vores ting, ind i bybussen. For vi 
skulle videre til Haukelandshallen i Bergen, 
hvor konkurrencen blev afholdt! Da vi 
ankom til hallen, stillede vi alle vores ting op 
i pitten, og var klar til indmarchen!  

Det gik ikke så godt i den første indledende 
runde som vi havde forventet, for vi scorede 
kun 276 point. Men i anden runde kom vi op 
på 336 point, som gjorde at vi kom med i 
den første mellemrunde, hvor vi så kom op 
på 356 point, som derefter gjorde at vi gik 
videre til anden mellemrunde, hvor vi 
desværre ikke havde heldet med os!   

Vi scorede nemlig kun 216 point, som gjorde 
at vi ikke kvalificerede os til finalerunden! 
Men vi kom på en flot tredje plads, ud af 34 
hold! Og vi vandt også programmerings 
prisen! Som en lille krølle på historien blev vi 
også nomineret til opfinder prisen, som dog 
gik til Junkyard Babies, fra Sverige! Sent om 
eftermiddagen skulle vi stolte, glade men lidt 
trætte, hjem igen på en lang køretur, til 
Kristiansand! Hvorefter vi skulle sejle til 
Hirtshals, med færgen. Vi var alle ret trætte 
da vi kom hjem ved 19 tiden søndag aften. 
Og vi glædede os bare til at kunne få en god 
nattesøvn, for vi havde ikke sovet særlig 
godt i bussen på vej hjem igennem det 
smukke norske højland! Og i det hele havde 
vi kørt 1800 km. tur/retur i bus, og ca. 10 
timer med færgen! Så det var en lang, men 
hyggelig tur for os alle! Men en ting er 
sikkert, uden sponsorstøtte var turen til den 
skandinaviske finale i Bergen, aldrig blevet 
til noget, så derfor vil vi gerne sig tusind tak 
til alle de, som har støttet og hjulpet os, og 
en speciel tak til Danfoss, Sauer-Danfoss, 
LINAK, Mærsk Data Defence, Guderup i 
Centrum, Auto Centrum, Bleshøys Optik i 
Sønderborg Centrum Taxi og Bus, Sydbank, 
Nordea Bank, Danske Bank, Arbejdernes 
Landsbank, Stevning Snedker og Tømrer, 
Stevning Idrætsforening, FOBIS, Danish 
Crown, Danfoss Univers, og Nordborg 
Kommune. 

De stolteste hilsner fra RoboGenius 
Nana S. Jensen  

Dagple jerne i Svenst rup 

 

Juletræsfest. 
Fredag den 10. december 2004 holdt vi 
juletræsfest på Alsingergården.  

Vi startede kl. ca. 9:00, hvor vi hyggede med 
boller og kaffe. Derefter pyntede børnene 
juletræet.  

Et lille hvil skulle der også til inden 
forældrene kom. Så blev der danset og 
sunget om juletræet.  

 

Vi vil gerne takke den rare julemand for 
at han havde tid til at besøge os. 

 

En tak til Kesses Malerforretning for 
balloner. 

 

Tak til Ole (SuperBest) for nogle gode 
juleposer og småkager. 

 

Og så en tak til Dorthe, som kunne finde 
tid til at spille harmonika for os, selv om 
hun ingen børn har i dagplejen mere.  

Vi havde alle en rigtig hyggelig eftermiddag. 
Hilsen fra dagplejerne i Svenstrup. 
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Svenst rup Ungdom sforening 

 
Så nærmer tiden sig atter for årets dilletant forestilling, og vi øver os på livet løs. 

I år hedder stykket………  ”Hvor kat ten er skat t en?”  

Vi spiller 2 forestillinger 
på Svenstrup Forsamlingshus  

 

Lørdag den 5. marts 2005, kl. 14:00.

  

Lørdag den 5. marts 2005, kl. 19:30.

  

Til forestillingen kl. 14:00 kan der købes te, kaffe, kage, 
øl og vand. Til forestillingen kl. 19:30 kan der bestilles 
landgangsbrød, eller man kan også selv medbringes 

madkurv. Der kan købes øl, vand og vin samt drinks.   

Efter aftenens forestilling spiller Egon op til dans. Vi håber på god støtte og opbakning, og 
vi glæder os til at se jer.  

Billetter til aftenforestilling kan bestilles og afhentes hos Jytte Schink, Nordborgvej 163, 
tlf. 74 45 93 78. Bestilling af landgangsbrød til aftenforestillingen sker samme sted.  

På teaterfolkets vegne, tak og på gensyn ………….Jytte Schink 
P.S. Hvis der er nogen, der ger ne vil give et nap med på denne af t en, er i velkommen t il at 
ringe til Jytte Schink, tlf. 74 45 93 78.  

                                     

   

                                                  

 

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
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Svenst rup Ungdom sforening 

 
…..afholder Ordinær Generalforsamling  

torsdag d. 10. marts 2005, kl. 19:30 i Klubhuset  
Dagsorden. 

1. Valg af dirigent. 
2. Formandens og udvalgsformændenes beretning. 
3. Regnskabet. 
4. Indkomne forslag. 
5. Valg til bestyrelsen: 

På valg er: Formand (afgår) 
Næstformand 
Kasserer 
Gymnastikformand 
Teaterformand 

6. Valg til udvalg 
7. Valg til revision 
8. Eventuelt.  

Alle er velkomne - Bestyrelsen  

 

Tak ……..Mellem jul og nytår afholdte SUF’s sit årlige julestævne. Der var 142 hold 

tilmeldt, så der skulle bruges mange hjælpere, til at sidde ved tidtagerbord, dommer m.v..  

Derfor vil vi meget 
sige en stor tak til alle 
der hjalp til. Det er 
dejligt, at i tog jer tiden 
til det  

Også en stor tak til 
alle vores sponser og 
annoncer, uden jeres 
hjælp kunne det ikke 
lade sig gøre.  

På SUF’s vegne 
venlig hilsen,  

Karin Frost Jensen        
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SUF Gymnastikopvisning 

Sæt X i kalenderen 
Lørdag d. 5. marts 2005, 
kl. 11:00 i Guderup hallen  

Gymnastikudvalg: 
Peter Nissen  tlf. 24 80 17 66 
Lis Andersen tlf. 73 45 60 66 
Ulla Steimle  tlf. 74 45 64 40 
Nina Hansen  tlf. 74 45 96 28 
Dorith Sprenger tlf. 74 45 65 05 
Vibeke Todsen tlf. 74 45 65 44    

    

.............afholder ordinær  

GENERALFORSAMLING 
Onsdag den 23. februar 2005, kl. 19:30 

på Svenstrup Forsamlingshus  

.......med følgende dagsorden i henhold til vedtægterne: 
1. Valg af dirigent   5. Indkomne forslag 
2. Sidste års protokol  6. Valg 
3. Beretning    7. Eventuelt 
4. Regnskab   

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i 
hænde senest 8 dage før Generalforsamlingen.  

Med venlig hilsen..................Bestyrelsen  
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Annonce

  
Nu har jeg drukket og brugt Aloe Vera i 3 år, 
og jeg syntes, at jeg skylder at fortælle de 
oplevelser, som jeg og min familie har haft 
med Aloe Vera.  

Det var ved et tilfælde, jeg var i Nordborg 
Taekwondo klub, hvor Gunnar Sørensen 
stod og fortalte, at han havde fået sin 
halsbrand og alt hans mave syre til at 
forsvinde. Han fortalte om mange andre 
ting, som Aloe kunne hjælpe med.  

Jeg ville give det en chance, så jeg drak 
Aloe Vera gel. Der gik ca. en uge, så kunne 
jeg mærke, at mavesyren ikke generede mig 
mere, og jeg kunne drikke rødvin med min 
kone igen. Det var en fantastisk oplevelse.  

Min kone lider af colitis ulcerose og har haft 
det i mange år, og hun drak Aloe Vera 
tranebær, nok mest fordi hun ikke kunne lide 
den almindelige gel. Efter ca. kun 14 dage 
var der en mærkbar forbedring, og ½ år 
efter er hendes blodprocent på normal.  

En af vores sønner på 8 år havde 27 ulækre 
vorter på hans hånd. Det må da kunne 
hjælpe på ham også. Efter meget besvær fik 
vi ham til at drikke Aloe Vera gel, og vi 
smurte med Gelly. Der gik 5 uger så var de 
alle væk, og det var uden ar og smerter.  

Så ville han ikke drikke Aloe mere. Efter 3 
måneder fik han 2 store fodvorter, så måtte 
han i gang igen med at drikke og smøre, 
miraklet skete de forsvandt efter 2½ uge. Nu 
drikker hele familien Aloe Vera hver dag, og 
vi har faktisk holdt de almindelige 
sygdomme fra døren nu i ca. 1½ år, så Aloe 
Vera styrker vores immunforsvar.  

Det skulle også komme min mor til gavn. 
Hun lider tit af uro i benene og har tit gået 
mange kilometer ved fodenden af sengen, 
inden hun kunne sove. Nu smører hun Aloe 
Heat og Aloe First på, og hun sover natten 
igennem. Efterhånden har jeg fortalt vores 
historie til mange, og vi har også hjulpet 
rigtig mange af med problemer lignende 
vores.  

Alle disse oplevelser gør, at jeg gerne vil 
hjælpe mange andre til at få det bedre, 
derved har jeg fået mig en kunde.   

Disse hænder er Tobias, da han var 8 år.  

Hilsen ve Jensen 
Aloe Vera Forhandler 

fra forever living products 
Nordborgvej 113 
6430 Nordborg 

Tlf. 74 45 61 10 / 61 67 09 50 
E.Mail:  agove@mail.tele.dk

  

Drik  Aloe Vera hver dag spørg os hvorfor

  

ve Jensen Nordborgvej 113,  tlf. 61 67 09 50/74 45 6110 agove@mail.tele.dk 
Zita Hansen Nordborgvej 74,  tlf. 74 45 64 13 zitahansen@ofir.dk 
Tania Hollænder Nordborgvej 111, tlf. 73 45 12 72 taniah@get2net.dk    
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Svenst rup – St evn ing Spareforen ing 

 
……..…..”Julens Glæde”  

Afholder Generalforsamling på Alsingergården, 
Søndag den 20. februar 2005, kl. 14:00.  

DAGSORDEN ifølge vedtægter: 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af sekretær 
3. Formandens beretning 
4. Regnskab ved kassereren 
5. Valg – på valg er formanden og 2 

bestyrelsesmedlemmer 
6. Indkomne forslag 
7. Eventuelt  

Spareforeningen er vært ved en kop kaffe. ……….Eventuel indkomne forslag skal 
være bestyrelsen i hænde 8 dage før Generalforsamlingen.   

Vel mødt …Bestyrelsen 
PS. Vi mangler stadig en opkræver til Stevning området. Har du lyst, så mød op til 
Generalforsamlingen.  

Budbr inger 

  

Hjælp i nøden 

 

En stor TAK til Svenstrup frivillige 
Brandværn for hjælpen under stormen 
lørdag den 8. januar 2005. 

 

Venlig Hilsen 
Junko - Skoletoften 7 

       

Rengøringshjælp 
søges i Svenstrup 

 

2 timer pr. uge eller 3-4 timer hver 14. 
dag. 

 

Henvendelse til 
Tove Holm Petersen 

Mølletoften, Svenstrup 
Tlf. 74 45 61 57 

    



Februar 2005 Side 18 af 20 E SvenstruPPe’ 

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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FASTELAV står f or døren, er du klar? 
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Aktivitetskalender 

....februar 2005  
Tidspunkt  Aktivitet Mødested 

 

Søndag d. 6. feb. Kl. 10:00 Gudstjeneste (Fastelavnssøndag) Svenstrup Kirke 

 

Kl. 19:30 Gospelkoncert med Lillian Boutté Svenstrup Kirke 

 

Tirsdag d. 8. feb. Kl. 19:00 Menighedsrådsmøde Præstegården 

 

Søndag d. 13. feb. Kl. 10:00 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 

 

Søndag d. 20. feb. Kl. 14:00 Generalforsamling (Spareforeningen) Alsingergården 

 

Kl. 16:00 Gudstjeneste (Ole W. Sørensen) Svenstrup Kirke 

 

……sidste frist for indlæg til E SvenstruPPe’ marts nummer 

 

Onsdag d. 23. feb. Kl. 19:00 Foredrag – ”Assisi – fred og forsoning” Præstegården 

 

Kl. 19:30 Generalforsamling (E SvenstruPPe’) Forsamlingshuset 

 

Søndag d. 27. feb. Kl. 10:00 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 

 

Onsdag d. 2. marts ……udkommer E SvenstruPPe’ marts udgave 

 

Lørdag d. 5. mar. Kl. 11:00 Gymnastikopvisning – SUF Guderup Hallen 

 

Kl. 14:00 Teaterforestilling – SUF Forsamlingshuset 

 

Kl. 19:30 Teaterforestilling – SUF Forsamlingshuset 

 

Søndag d. 6. mar. Kl. 10:00 Konfirmand Gudstjeneste Svenstrup Kirke 

 

Mandag d. 7. mar. Kl. 19:00 Generalforsamling (Lokalhistorisk Forening) Præstegården 

 

Torsdag d. 10. mar. Kl. 19:30 Generalforsamling (SUF) Klubhuset 

 

Lørdag d. 12. mar. Kl. 10 – 21 Enkeltdags Retræte Præstegåden 

 

Søndag d. 13. mar. Kl. 10:00 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 

 

Tirsdag d. 15. mar. Kl. 19:00 Menighedsrådsmøde Præstegården 

 

Søndag d. 20. mar. Kl.   9:30 Konfirmation (Palmesøndag) Svenstrup Kirke 

 

Kl. 11:00 Konfirmation (Palmesøndag) Svenstrup Kirke 

 

 (......uden ansvar)  

 


