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Kommentar 
 
E SvenstruPPe’ har brug for din håndsrækning. 

 
Tro det hvem der vil, men et helt år har sneget sig forbi, si-
den vi i oktober sidste år gennemførte den årlige indsamling 
af økonomiske midler, der gør det muligt fortsat at udsende 
10 nummer af E SvenstruPPe’ hvert år i ca. 520 eksemplarer 
hver gang. 
 
Selv om den elektroniske tidsalder med direkte Internetad-
gang har fundet ind i de fleste afkroge af vort liv, så har vi vel 
aldrig fået så meget papir i form af blade, aviser, reklamer 
m.m. ind gennem brevsprækken. De trykte informationer fyl-
der fortsat meget i vor hverdag. 
 
De tidligere år har den årlige indsamling blandt læserne, - 
foreningsbidrag, - bidrag fra Menighedsrådet og reklameind-
tægter som regel kunnet betalt de årlige udgifter til E 
SvenstruPPe’. Vore udgifter - primært til trykning af bladet og 
til papir - er steget de seneste år, så hvis du synes, at E 
SvenstruPPe’ fortsat skal udkomme, så vil vi bede dig og alle 
øvrige modtagere af bladet om at give et årligt bidrag på 50 
kr. eller mere. 
 
Hvis du bruger netbank på Internettet, så kan du overføre dit 
bidrag direkte til E SvenstruPPe’ bankkonto nr. 8011 
1028371 
 
Du kan også bruge det indlagte girokort eller kuverten. Ku-
verten med dit bidrag kan afleveres i ”Lissie’s Butik”, - til for-
mand Lasse (Kirketoften 4) eller til bladets kasserer Birte 
(Kløvertoften 19). 
 

På forhånd tak, m.v.h. Kaj Nielsen 
 

Ny Svenstrup Hjemmeside 
 
Hvornår har du sidst været på Svenstrup’ hjemmeside på 
Internettet www.svenstrup-als.dk ? 
 
Torben Sprenger har pustet nyt live i siderne og givet dem et 
mere moderne layout. Desuden har han tilføjet et par nye 
sider med meget god og opdateret information fra SUF. 
 
Han har også medvirket til at flytte siderne til en ny og billige-
re udbyder af Internetservice. Prøv at surfe forbi næste gang 
du er på Internettet. 

m.v.h. 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 
 Per Jacobsen 74 45 64 83 
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 
  Jesper Bloch Olsen 74 45 65 85 
Trykning 
 Lasse Andersen, Claus Nicolaisen, 
 Hans Petersen, John Dahl, Peter  Chri-
stensen, Benny Jensen 
Distribution  
 Marianne Møller 74 45 63 01 
Udbringning 
 Elever fra Hjortspringskolen 
 
 
 
 
Svenstrup Hjemmeside 
www.svenstrup-als.dk 
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Aktiviteter for vintersæsonen 2005/2006 i ”E-Si-Skå” 
22. sept. 2005 Opstart Efterår 2005 / div. Kortspil/ dart/ andre aktiviteter 
29. sept. 2005  Minilotto 

  
6. okt. 2005 Div. Kortspil, dart, andre aktiviteter 

13. okt. 2005 Knud Skov Rasmussen fortæller om ”E klejnban” 
20. okt. 2005 Efterårsferie 
27. okt. 2005 Minilotto 

  
3. nov. 2005 Div. Kortspil, dart, andre aktiviteter 

10. nov. 2005 Hr. Frederiksen (Politiet), emne frit. 
17. nov. 2005 Div. Kortspil, dart, andre aktiviteter 
24. nov. 2005 Minilotto 

  
1. dec. 2005 Div. Kortspil, dart, andre aktiviteter 
8. dec. 2005 Marie Finne kl. 14:00 & Juleafslutning ca. kl. 18:00 

 

2006 à 
12. jan. 2006 Div. Kortspil, dart, andre aktiviteter 
19. jan. 2006 Minilotto 
26. jan. 2006 En politiker fortæller om kommunesammenlægningen 

  
2. feb. 2006 Div. Kortspil, dart, andre aktiviteter 
9. feb. 2006 Minilotto 

16. feb. 2006 Vinterferie 
23. feb. 2006 Div. Kortspil, dart, andre aktiviteter 

  
2. marts 2006 Emne finder vi i fællesskab 
9. marts 2006 Div. Kortspil, dart, andre aktiviteter 

16. marts 2006 Minilotto 
23. marts 2006 Div. Kortspil, dart, andre aktiviteter 
30. marts 2006 ? ? ? kl. 14:00 & ca. kl. 18:00 Afslutning 
 

Husk: 
at gemme denne side 

Undskyld – men denne 
side udeblev i forrige nr. af 

E SvenstruPPe’. 
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Hjortspring Børnehus 
 
Ny leder igen 
Vi er igen i den kedelige 
situation, at må søge ny 
leder. Inge Jørgensen har 
været sygemeldt igennem 
en længere periode og 
kommer ikke tilbage til 
huset igen. 
 
Stillingen er slået op internt 
i den ny Sønderborg 
kommune. 
 
Naturinstitution 
Fra august 2006 skal vi have en naturinstitu-
tion tilknyttet huset. Det vil betyde en op-
normering med 25 børn. De børn, der bliver 
indskrevet i naturinstitutionen, skal fast afle-
veres i Nørreskoven, hvor institutionen vil 
komme til at bestå af 3 skurvogne, der vil 
blive flyttet 4 gange årligt.  
 
Personalet vil også blive ansat til kun at va-
retage opgaverne i naturinstitutionen. 
 
Det bliver spændende og vi håber som insti-
tution også at kunne få et godt samarbejde, 
så vi kan bruge de muligheder, de har i sko-
ven. 
 
Høstfest 
Vi har på tværs af børnehavegrupperne haft 
emneuge omkring høst. Det mundede ud i 

en høstfest, hvor ”høsten” 
blev spist - i form af 
frugtkager og en lækker 
kartoffelsuppe samt grønt-
sagstærter. 
 
En gruppe var på Egen 
Mark, hvor de købte frugt 
og grøntsager fra deres 
gårdbutik, en anden gruppe 
gik ned på Stevning gård, 
hvor de hentede æbler og 
pærer, og den sidste 
gruppe tog til Havnbjerg 

mølle for at se, hvordan kornet blev lavet til 
mel. Der blev også plukket brombær og la-
vet syltetøj. 
 
Skovdag 
Skolegrupperne har i denne periode en 
ugentlig skovdag, hvor man ser på, hvad 
man finder i skovbunden. Det skal munde 
ud i en udstilling herhjemme. 
 
De har også en ugentlig båldag, hvor de la-
ver varm mad over bål. 
 
Den nye legeplads 
Vi havde fået lovning på at vores nye lege-
plads skulle have været sat op, men på 
grund af sygdom har firmaet måttet udskyde 
det. Vi håber at de snart vil komme. Alle 
venter spændt. 

 

Budbringer 
 

Job søges 
Jeg er en pige på 15 år som søger et job 
som barnepige. I kan ringe efter kl. 16:00, 
for der er jeg næsten kommet hjem fra sko-
le, og i weekenden kan I ringe efter kl. 
11:00. 

Diverse sælges 
Jeg har en DVD, som jeg gerne vil sælge for 
150 kr. og 2 computerspil til 500 kr.. Det er 

”The Sims 2” og ”The Sims 2 University”. 
Det var et fejlkøb. 
 

Mit nummer er 74 45 64 65 
eller 28 59 34 74 

 
Med venlig hilsen 

Vicky Nedergaard Andersen 
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Børneklubben i Svenstrup 
 
Den 26. oktober 2005, Kl.14:30 starter vi op igen i klubloka-
lerne på skolen. Alle børn fra 0-6 klasse er velkommen. 
 
Hver gang laver vi en aktivitet, hvor alle kan deltage. 
 
Det er gratis for alle børn at komme i klubben. Der er altid 
voksne til stede, men børnene er der på eget ansvar. 
 
Der er mulighed for at købe slik og drikkevare. 
 
På gensyn Gunhild Brunke og Karin Frost Jensen  
 
 
Hjælp, hjælp ……….. 
 
Hjælp søges til børneklubben i Svenstrup.  
 

Vi er i børneklubben onsdag kl.14:30 -16:30 fra efterårsferien indtil påske. Kunne du tænke dig 
at bruge et par timer sammen med nogle herlige unger, er du meget velkommen, og der er brug 
for nogle flere hænder. Det gør ikke noget, hvis du har mulighed for at komme hver gang, al 
hjælp er velkommen.  
 
Kontakt:  Gunhild Brunke,  Tlf. 74 45 60 63 
eller   Karin F. Jensen  Tlf. 74 45 65 45  
 
Du kan også bare kigge forbi børneklubben en onsdag eftermiddag, vi starter i uge 43  
 

Nyt fra Kirken 
 
Kirken har haft besøg af 
klovnen Fønix  
 
Klovnen Fønix dumpede uforvarende og 
uventet ned i en gudstjeneste, da konfir-
manderne og deres forældre var inviteret 
til “Konfirmandopstart” søndag d. 21. 
august om eftermiddagen. 
 
Fønix var noget forvirret over 
gudstjenesten og over at være i kirke i det 
hele taget - og var parat til at forlade kirken 
helt, da hun jo slet ikke var vant til at gå i 
kirke. Hun bekendte højlydt at hun hverken 
kendte til at synge salmer, eller vidst noget 
om Gud, eller var særlig god, eller kunne 

lide at sidde helt stille og bare lytte. Men hun 
lod sig overtale, da præsten havde forsikret 
hende om, at gudstjenesten og kirken var 
åben for alle - og at man også godt måtte 
være sig selv, bare man ikke generede de 
andre i kirken. 
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Det gav noget uro, for Fønix havde det 
svært med at sidde helt stille på samme 
plads og havde en hel del både spørgsmål 
og kommentarere til det præsten sagde. 
 
Fortællingen om Jesus, der kom på besøg 
hos Zakæus og skaffede ham nye venner, 
fik Fønix til at forstå, at Jesus måtte have 
haft et meget stort hjerte - og at Jesus gerne 
ville lære os alle at huske at leve sådan, 
som hjertet fortæller os. Derfor uddelte klov-
nen til alle i kirken et rødt hjerte i til at hæfte 
på tøjet - så vi kom til at ligne Jesus - og 
mange fik et ekstra i hånden til afsked i kir-
kedøren, til hvis de nu på vejen hjem skulle 
møde en, som havde brug for hjælp til at 
huske hvordan det er at have sit hjerte på 
rette sted. 
 
Spillemandsgudstjeneste 
på Forsamlingshuset 
 
Menighedsrådet flytter søndag den 23. ok-
tober gudstjenesten til Svenstrup Forsam-
lingshus kl. 19:00. Ved samme lejlighed har 
vi inviteret et spillemandsorkester til at sørge 
for musikken 
  
Det bliver en ”koncertgudstjeneste” med 
meget musik, med sang og med oplæsning. 
Sangen vil være salmer, der hører efteråret 
til. Læsningerne vil udtrykke noget af efter-
årets stemning. Og musikken leveres af 
spillemandsorkesteret ”Færd” 

 
Orkesteret ”Færd” består af tre musikere 
fra Norden og England og spillermusik fra 
de samme egne. Selv beskriver de deres 
samarbejde som et grænseoverskridende 
musikalsk møde mellem nationaliteter og 
forskellige genrer. Hver mand spiller flere 
instrumenter, og vi vil 
blive præsenteret for 
både violin, bratsch, 
guitar, bouzouki, 
saxofon og 
harmonika. Gruppen 
har turneret over 
hele Europa og de 
enkelte musikere vil 

være kendt fra Tønder-
festival. 
 
Efter gudstjenesten byder menighedsrådet 
på ”kirkekaffe”, hvor musikerne fra ”Færd” vil 
fortsætte med en mere traditionel koncert. 
Så mon ikke der venter os en spændende 
og underholdende aften? 
  
Døbte 
Jeppe Lumbye Mikkelsen,  Nordborg 
  
Viede 
Henriette Bomberg 
og Helge Harmundal Kock,  Svenstrup 
 
Døde og begravede 
Jacob Hollender,  Stevning 
 
MENIGHEDSRÅDET 
Kommende møder: 25. oktober kl. 19.00.  
 
Menighedsrådets møder er offentlige og af-
holdes i Mødelokalet ved Præstegården.  
 
KIRKEGÅRDEN 
Graver og kirketjener Torben Nielsen træf-
fes i arbejdstiden på kirkegården og på tele-
fon 74 45 63 02. 
 
WWW.SVENSTRUPKIRKE.DK. 
Kirkens hjemmeside giver alle relevante op-
lysninger om kirken, menighedsrådet, om 
gudstjenestetider, møder osv.

 

http://www.SVENSTRUPKIRKE.DK
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Lokalhistorisk Forening 
 
Arrangementer 
• Åbent hus i de nye lokaler i Stevning 

Kulturhus. Mandag den 3. oktober 2005, 
kl. 15 – 17. 

 
• Alsisk Aften 

Lokalhistorisk forening indbyder til en af-
ten med historier og sang på alsisk. – 
Onsdag den 12. oktober 2005, kl. 19:30 
på Svenstrup Forsamlingshus. Denne af-
ten får vi besøg af formanden for ”Alsin-
gergildet” Hans J. Clausen samt piani-
sten Anne M. Jørgensen. De vil på festlig 
vis tage os med igennem den alsiske 
dialekt, både i tale og sang. Det vil blive 
en ”gemytle åwten” 

 
• En gammel Svenstruppe kommer for-

bi. 
Sammen med ”E Si Skå” får vi torsdag 
den 24. november 2005 besøg af en 

gammel svenstruppe, nemlig Steen Bis-
gaard. Nærmere om arrangementet i 
næste nummer af E SvenstruPPe’. 

 
Vi mangler klippere! 
Nej. Ikke plæneklippere eller frisører. Men 
personer, der er villige til at klippe i aviser. 
Jydske Vestkysten, Budstikken, AlsPosten 
og Sønderborg Ugeavis samt evt. Der 
Nordschleswiger. 
 
Opgaven går ud på at klippe alle artikler om 
Svenstrup ud. Skrive avisnavn og dato på 
udklippene. Jobbet er ulønnet, men en stor 
hjælp i lokalhistorisk sammenhæng. Husk: 
Det, der stod i avisen i går, er historie i dag. 
 
Vil du hjælpe os eller vide mere, så ring til 
Inge Marie på tlf. 74 45 63 28. 

 
Lokalhistorisk Forening har modtaget en hel unik samling. 
 
Af skolelærer Anton Johnsen har vi modtaget 
hele hans store samling af effekter fra næsten 
100 års skolehistorie. 
 
4 store trailere blev det til – bl.a. læsebøger, 
gamle lysbilledserier, film fra lejrskoler, 
blækhuse, blyantspidsere, kuglerammer osv. 
Vi er meget taknemmelige over at blive denne 
fornemme samling betroet – og håber, at de 
næste mange generationer vil komme her og 
se, hvordan man f.eks. kunne lære at regne 
uden brug af lommeregner. 
 
Desuden blev der også til indvielsen af 
Kulturhuset givet mange spændende ar-
kivalier af bl.a. Doris og Nis Mathiesen og 
Bjarne Brodersen. Vi siger mange tak og 
håber så, at I borgere i det gamle Svenstrup 
sogn vil komme og tage tingene i øjesyn.  
 
Vi glæder os til at se jer! Næste gang bliver 
den 5. september fra klokken 15 til 17. 
 

Lokalhistorisk Forening  
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Svenstrup Ungdomsforening 
 

Træningstider indendørs SUF/BIF i Nordals idrætscenter 
 
 
    Tidspunkt  Træner   Tlf. nr.  
 
Torsdag 
 
Lilleput drenge årg. 92-94 Kl. 17:00 – 18:00 John Herbst   74 45 65 49 
 
Fredag 
 
Mikroput årg. 97 – 97 Kl. 15:30 – 16:30 Dorthe Heesch  74 45 97 35 
 
Poder fra årg. 99  kl. 16:30 – 17:30 Allan Stavski   22 87 16 31 
 
Miniput årg. 96-95  Kl. 17:30 – 18:30 Helle Hansen  74 45 64 81 
 
Lilleput piger   kl. 18:30 – 19:30 Susanne Zimmermann 28 80 03 96 
 
Fodbold for sjov  kl. 19:30 – 21:00 
 
Fodbold for sjov er for alle!! Bare mød op. 
 

I er velkommen til at kontakte trænere 
eller Karin Frost Jensen, tlf. 74 45 65 45 eller Mobil 22 53 18 87 

 
 
 

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

    
 
Bestyrelsen:  Afd. 
Formand:      Bibi Andersen          tlf. 74451762         Gymnastik:   Dorith Sprenger        tlf. 73456505 
Næstform.:   Michael Stærkær    tlf. 74456505         Teater:        Anne Marie Duus      tlf. 74456090 
Kasserer:      Inger-Marie Lyhne  tlf. 74425283           Fodbold:     Karin Frost Jensen    tlf. 20848856 
Sekretær:     Karin Melchior        tlf. 74456474          Badminton:   Jan Jørgensen         tlf. 74459770 
                      

Eller send en mail til:  bibi@andersen.mail.dk 
 

mailto:bibi@andersen.mail.dk
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Svenstrup/Stevning Spareforening 
 

 
”Julens Glæde” 

afholder ekstra ordinær generalforsamling 
 

Tirsdag den 11. oktober 2005, kl. 19:00 
på Svenstrup forsamlingshus 

 
Der skal vælges 2 nye bestyrelsesmedlemmer og en formand for at foreningen 
kan fortsætte, bliver dette ikke opfyldt ophører spareforeningen fra d. 1. januar. 
2006. 

På foreningens vegne Jørgen Hansen og Annette K. Hansen 
 

Svenstrup Forsamlingshus 
 
Ved søgning hos fonde og firmaer, samt til-
skud fra støtteforeningen, er det nu lykkedes 
at få samlet så mange penge ind, at der kan 
komme et højst tiltrængt nyt tag på forsam-
lingshuset. 
 
De sidste to storme har blæst tagsten af, 
hvilket betyder regn ind på loftet, og dermed 
ned på scenen og i salen. Derudover er der 
betalt selvrisiko på ca. 7.000 kr. 
 
Arbejdet startes sidst i februar, hvis vejret 
tillader det, og vil vare 5 til 6 uger. 
  
Der er bestilt mange OK benzinkort, og der 
er 17, hvor der er købt benzin, der skal være 
20 kort i aktivering i år, for at forsamlingshu-

set får mest ud af det, så det kan nås end-
nu, kortene kan fås i Lissie s’ butik, der også 
informerer nærmere 
. 
”E-SI- SKÅ” har gennem Mads Clausen fon-
den og ved egen hjælp, fået købt en ny kaf-
femaskine, som står i køkkenet, den kan 
klare op til 20 liter kaffe på 20 minutter. 
  
Der skal gang i ombygning af dametoilettet 
ved bagindgangen til handicaptoilet. Til det-
te har Arne Buck, Ole Rasmussen, Ole Ta-
gesen samt elektriker Jens Johansen sagt ja 
til opgaven, arbejdet går snarest i gang. 
  

Sep.2005, Ole Tagesen 
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Svenstrup Ringriderforening 
 

Ringridning 2005 
 
Et vellykket ringriderarrangement i Sven-
strup blev gennemført før sommerferien. 
Der skal i den forbindelse lyde en stor TAK 
til de lokale erhvervsdrivende som sponso-
rerede præmier. En tak til alle dem som gav 
en hjælpende hånd med, samt til dem som 
hejste flaget. Det er festligt at ride/køre gen-
nem byen, når alle flagene er hejst. 
 
22 børn deltog i cykelringridningen, og hav-
de et par fornøjelige timer. Den flottest pyn-
tede cykel havde Lene Svendsen. Bedste 
cykelryttere fra 4-7år: Frederik Todsen med 
8 ringe, Anna Louise Todsen med 5 ringe og 
Trine Jensen med 3 ringe. Bedste cykelryt-
tere fra 8-10år: Mike Sprenger med 6 ringe, 
Lisa Lykke med 4 ringe og Cecilie Jacobsen 
med 3 ringe. 
 

Ca. 360 betalende gæster besøgte pladsen, 
hvilket er noget under antallet af besøgende 
fra sidste år, men skyldes nok det lidt kolde 
vejr. 
 
119 ryttere deltog i selve ringridningen, her 
blev Simone Nissen, Skelde Konge. Lene 
Clausen, Bovrup Kronprins, og Jacob Ras-
mussen, Almsted Prins. Bedste hold blev 
Guderup som tog 140 ringe af 144 mulige. 
Bedste Svenstrup rytter blev Svend Ove 
Clausen. Der deltog over 30 børn under 15 
år, hvilket vi er meget glade for, så det teg-
ner godt for rytterantallet de kommende år. 
 
Ringriderforeningen vil gerne takke vores 
samarbejdspartnere, SUF og Cykelklubben 
for et vellykket arrangement. 
 
På bestyrelsens vegne 
Dorthe Johansen

 

Svenstrup Cykelklub 
 
Cykeltur 2005, 15-19. august. 

 
E´ SvenstruPPe’ har i cykelklubbens bestå-
en taget vel imod de indlæg, vi er kommet 
med, og vi håber, at læserne stadig gider 
høre om vores årlige sommerudflugt, som 
denne gang gik til Ringe på Fyn. 
 
Mens vi mandag morgen ventede på færgen 
i Fynshav, havde vi en pudsig oplevelse. 
Ved siden af os holdt en dansk bus med 18 
ældre amerikanske turister, hvoraf de fleste, 
i følge guiden, havde danske aner. De hav-
de været i Skagen, var kørt med Vestkysten 
ned til Sønderjylland, og skulle slutte med 
en middag på et hotel i København. Mange 
af os var iført Svenstrup-bluser, og det fik 
dem til, via guiden, at spørge til vore planer, 
og om de kunne købe vore bluser. Det sid-
ste lod sig ikke gøre, så havde vi måttet kø-
re topløse til Ringe! I stedet for stillede vi op 
til fotografering. Om bord på færgen fik vi af 

den dansktalende guide mere at vide om 
arrangementet, bl.a. også at hun aldrig hav-
de lavet så meget dansk mad, som i de 5 år, 
hun havde boet i Oregon. Amerikanerne var 
simpelthen vilde med dansk mad. 
 
Efter overfarten kørte vi gennem de skønne 
Svanninge Bakker, og var ved frokosttid i 
Ringe. På forhånd var der lavet aftale med 
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Hans Egon (HE) fra Ringe, som skulle være 
vor guide de følgende dage. 
 
HE mødte op efter frokost og kørte med os 
til Odense, hvor han havde arrangeret sejl-
tur på Odense Å. Det var strålende solskin, 
så det var en dejlig oplevelse. Som bekendt, 
passerer man Odense Zoo, og girafferne 
kiggede nysgerrigt hen over hegnet! Efter 
landgangen gik vi op til H.C. Andersens 
Hus. Der var ikke plads til os i de små stuer, 
men ude i baggården fik vi fortalt om hans 
liv, hvordan HCA som barn havde siddet og 
leget med sit hjemmelavede legetøj ved 
stikkelsbærbusken i gården, og fantaseret 
om verden udenfor, som han senere kom til 
at opleve i rigt mål. 
  
Der blev tid til et besøg på Odense Rådhus. 
I forhallen var en glas- og beklædningsud-
stilling, hvor kunstnerne havde ladet sig in-
spirere af HCA´ s eventyr. 
 
Efter en varm spadseretur, var det dejligt at 
sejle tilbage. 
 
Dagen sluttede med en god middag, det 
sædvanlige kortspil, og de, der i dagens løb 
ikke havde fået tilstrækkelig motion, gik en 
tur. Senere kaffe med kager. Jo, det var ikke 
så ringe endda - i Ringe! 
 
Ved nitiden, tirsdag morgen, cyklede vi ud i 
det fynske landskab forbi Nordskov Gods, 
på den modsatte side Rynkebygaard. Man 
overraskes over, hvor mange herregårde, 
der ligger på Fyn. Senere kom vi til Søbysø-
gaard, på et skilt stod ”Adgang forbudt”. 
Stedet rummer nemlig et halvt lukket ung-
domsfængsel, hvor mange af de indsatte er 
2. generations indvandrere. Som beskæfti-
gelsesterapi arbejder de med møbelindustri, 
landbrug og gartneri. Forhåbentlig kommer 
de i de smukke omgivelser på andre tanker 
og arbejder sig ud af kriminalitet. 
 
Det gik videre til Nr. Søby, hvor vi besøgte 
en privat have. Fruen i huset tog venligt 
imod. 
 
Haven var præget af blå farver, og nedenfor 
haven lå en eng. Den smukke udsigt over 
engen har efter sigende inspireret Carl Niel-

sen (CN) til kompositionen: ”Når tågen let-
ter”.  

 
Efterfølgende kom vi til CN`s barndomshjem 
i Nr. Lyndelse, som i dag er museum. En 
kvindelig kustode gav os en fyldestgørende 
beretning om CN`s opvækst med mange 
søskende i små kår og med især moderen, 
som en stærk personlighed, der holdt hånd 
om hele familien. Virkelig et besøg værd!  
  
Undervejs var et større motorvejsbyggeri i 
gang, desuden kom vi forbi Ibjerg grusgrav-
område. Ikke langt derfra var en plads, Nau-
tilen, hvor der var udlagt forskellige stenarter 
i et bestemt mønster, heraf betegnelsen 
Nautilen (stenene var fundet i grusgravene). 
Turen fortsatte til Årslev, ad kirkestien til 
Højrup, og vi var ”møre” efter dagens stra-
badser, da vi kom tilbage til Ringe. 
 
Ringe Vandrerhjem er en del af et sports-
center, og håndboldentusiasterne havde sik-
ret sig billetter til aftenens kamp. 
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På tredjedagen gik turen til Egeskov, HE var 
som sædvanlig på pletten, og efter den tra-
ditionelle morgensang førte han os ad små 
veje og stier til Egeskov Slot. Det er et im-
ponerende sted, som mange har besøgt fle-
re gange. Slottet, veteranbil- og motorcykel-
udstillingen var besøget værd. Dagen gik 
hurtigt, om aftenen var der sport på Tv-
programmet, nemlig fodboldlandskamp, så 
efter aftensmaden var der god plads i spise-
stuen. 
 
Torsdag gik det igen derudad - forbi Sødin-
ge friskole, en af de ældste i landet - ud til 
Ravnholt skovene, hvor der tilbage i tiden 
var mange vildsvin. 
 
Det var en meget smuk morgen, solen skin-
nede, og duggen lå endnu tungt i skoven. I 
en lysning dukkede pludselig en flok kron-
vildt op, vi stod ganske stille og iagttog dem, 
et af dyrene var næsten hvidt. 
 
Cykelturen fortsatte, og vi stoppede op for at 
nyde naturen. Snakken gik omkring det hvi-
de dyr, og en udbrød: Det var da vist en al-
fons, nej en albino blev det hurtigt rettet til – 
men for sent – latteren rungede i `skovens 
dybe stille ro`. 
 
Ravnholt gods, som også opdrætter fasa-
ner, har store indtægter fra jagt. Godset 
Lykkesholm, hvor HCA engang opholdt sig, 
fungerer i dag som kursuscenter, men hører 
ind under Ravnholt. 
 
Vi cyklede ad mindre veje til ”Magelund”, her 
holdt vi frokostpause ved foden af et gam-
melt frilagt voldsted, et idyllisk sted, hvor få-

rene græssede på skråningerne. 
 
Det gik videre til Gislev, kendt for rejsesel-
skabet og til Ryslinge højskole for her at 
holde en kort pause. Undervejs har vi også 
besøgt et par kirker. 
 
Og så en afstikker til HesteHaveGaard, som 
tilhører Jens Harrekilde, en tidligere deltager 
i Robinson udsendelsen. En alle´ af elme-
træ-skulpturer førte op til gården, som har 
eget mejeri og gårdbutik. Vi kiggede inden-
for og fik information om gårdens drift og 
ostemejeriet. Det fristede nogle til at købe 
”gammel ost” med hjem – heldigvis godt 
emballeret! 
 
Efter hjemkomsten samledes vi til aftenens 
middag med Hans Egon og hans kone. En 
hyggelig afslutning på fire gode dage og et 
ophold på Ringe Vandrerhjem, der kvali-
tetsmæssigt oversteg vore forventninger. 
 
Tidlig fredag morgen var der almindeligt op-
brud, vi skulle i nærheden af Fåborg se 
endnu en have. Det var ikke nemt at holde 
samling på tropperne, i Svendborg kom vi 
fra hinanden og mødtes igen i Ollerup. Vi 
fandt vej til Strandlyst, hvor en landmand og 
hans kone i løbet af en årrække har inddra-
get en del af gårdens jord til en 7.500 m² 
have. 
 
Udsigten fra Strandlyst er, lige fra man par-
kerer bilen til man når havens udsigtspunkt, 
helt fantastisk. Haven rummer både et væld 
af blomster, vandlandskab, japansk inspire-
ret område med tehus, mange hyggelige 
hjørner, hvor man kan spise sin medbragte 
mad.  
 
Efter et par timer var vi klar til dagens sejltur 
tilbage til vort kære Als.  
  
Til slut en tak til Hans Egon for hans veltil-
rettelagte ture – og tålmodighed med os, 
samt tak til cykelvennerne for godt samvær! 
 
Gruppen var på 26 m/k, gennemsnitsalde-
ren 67,5 år. 
 
/Karen & Hans 
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Spejderne 
 

 
 
Spejderne har i ugen fra d. 17. til 25. sep-
tember samlet penge ind til gadebørn i Ma-
lawi. 
 
Det foregik på den måde at børnene gik 
rundt i grupper, ringede på ved forskellige 
husstande, og spurgte om de kunne hjælpe 
med noget. Så kunne det være at de skulle 
feje blade sammen, slå græsplænen, rengø-
ring mm. Derefter fik de så udleveret et be-
løb, til denne store indsamling. 
 
Her hos os kom der også nogle spejde-

re. Det var en gruppe på fire engagerede: 
Anders, Lisbeth, Anna-Louise og Cecilie. De 
var meget flittige og havde lyst til at lave alt, 
for at indsamle penge til Malawi. Her satte 
jeg dem på opgaver. De prøvede alt lige fra 
havearbejde til cykelvask. De var meget hur-
tige, og gjorde et pænt stykke arbejde. De 
var meget kolde og frøs lidt, så de kom med 
indenfor. Her fik de varm kakao og fransk-
brød. Derefter drog de igen af sted mod nye 
og spændende opgaver.  

Af. Camilla G. Jacobsen.

 
 
 

Husk! Spejdernes julecafe 
 
Søndag den 27. november, fra kl. 14.00 til ca. 16:30 i 
klublokalerne i Stevning. 

 
Der kan købes kaffe, the, gløgg-æbleskiver og flere slags kager. 
 
Tag din mor – far – søskende – bedsteforældre - ven – nabo - o.s.v. med 
til en hyggelig eftermiddag. Der vil også være mulighed for at bestille juledekorationer, som vil 
blive leveret af spejderne i december. 

Mange hilsner fra Hjortspring spejderne 
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Spejdernyt august/september 2005  
 
Et nyt spejderår er opstartet. 
 
I juli deltog 32 spejdere og ledere fra 
Hjortspring-gruppen på den store korpslejr 
ved Guldborgsund på Lolland Falster. 
15.000 grønne spejdere fra hele Danmark 
og udlandet deltog. Vi var af sted i 9 dage i 
sol og regn og blæst og fik en oplevelse for 
livet. 
 
Spejderliv – Virkelighedens eventyr var te-
maet i dette H. C. Andersen år, og der var 
mange rigtig gode aktiviteter hele ugen 
igennem – bl.a.: kæmpebordfodbold, mini-
golf, Tour de Korpslejr, beredskab – alt på 
spejdermanér, H. C. Andersen dag i Nykø-
bing Falster (og den dag var vi i svømmehal 
– ah – dejligt) – mudder og solskinsvejr – 
hike og sms i øsende regnvejr, og alligevel 
finder man en tør plet at spise sin madpakke 
på – ridderduel i Middelaldercentret, at sejle 
på Guldborgsund, besøg af prinsesse Be-
nedikte og ikke mindst de store korpslejrbål 
med spejdersange – nye og gamle - under-
holdning, besøg af ”Baden Powel”, pilgrims-
vandring, musicalen Svanen med Sofie Las-
sen Kalhke (fra Kærlighed ved første hik) 
som oplæser af ”Den Grimme Ælling”. 
 

Og så er det imponerende at se en hel by 
med 15.000 indbyggere skyde op i løbet af 
en uge og en bar mark, når vi forlader plad-
sen, hvor vi har levet 9 dage uden strøm og 
rindende varmt vand og alligevel har lavet 
mad til 32 personer, og alle har overlevet – 
godt og vel – og vi glæder os til næste 
korpslejr om 5 år! 
 
Nu er vi startet op igen 
– bævere (0. og 1. kl.) 

Onsdage kl. 16:30 -18:00 
– ulve (2.- 4.kl.)  
 Onsdage kl. 18:30 -20:00 
– spejdere (fra 5. kl.)  
 Mandage kl. 19:00 -20:30 
 
Det foregår i spejderhytten på Dalvej. Vi har 
altid plads til flere i alle aldre – også voksne 
til grupperådet eller som ledere. Så kom og 
besøg os.! 
 
Der ligger igen mange gode spejdertimer 
forude med leg og sjov og spejderfærdighe-
der – knob, morse, bål, kanoture, spænden-
de emner som Mongoliet, naturen, fælles 
weekendture og spejderhjælpen. 
 

Med spejderhilsen Hjortspring-gruppen
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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 58 
 Og bestil en tid… 
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Aktivitetskalender 
....oktober 2005 

 
Tidspunkt  Aktivitet Mødested 
 
Søndag d.  2. okt. kl. 10:30 Gudstjeneste (Peter Ruge) Svenstrup Kirke 
 
Mandag d. 3. okt. Kl. 15:00 Åbent Hus – Lokalhistorisk Fore. Stevning Kulturhus 
 
Søndag d.  9. okt. kl. 10:30 Gudstjeneste (Peter Ruge) Svenstrup Kirke 
 
Tirsdag d. 11. okt. Kl. 19:00 Ekstra Generalfor. - Spareforeningen Forsamlingshuset 
 
Onsdag d. 12. okt. Kl. 19:30 Alsisk Aften – Lokalhistorisk Fore. Forsamlingshuset 
 
Søndag d. 16. okt. kl. 19:30 Gudstjeneste (Preben Holm) Svenstrup Kirke 
 
Torsdag d. 20. okt. …..sidste frist for indlæg til E SvenstruPPe’ november nummer 
 
Søndag d. 23. okt. kl. 19:00 Spillemandsgudstjeneste Svenstrup Forsamlingshus 
 
Tirsdag d. 25. okt. Kl. 19:00 Menighedsrådsmøde Præstegården 
 
Onsdag d. 26. okt. Kl. 14:30 Sæsonstart - Børneklubben i Svenstrup Nørreskov-skolen 
 
Søndag d. 30. okt. Kl. 10:30 Gudstjeneste (Peter Ruge) Svenstrup Kirke 
 
Onsdag d.  2. nov. ….udkommer E SvenstruPPe’ november udgave. 
 
Søndag d.  6. nov. Kl. 10:30 Gudstjenesteværksted (Peter Ruge) Svenstrup Kirke 
 
Søndag d. 13. nov.  Ingen Gudstjeneste  
 
Søndag d. 20. nov. Kl. 10:30 Gudstjeneste (Peter Ruge) Svenstrup Kirke 
 

 (......uden ansvar) 
 
 
 

 


