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Kommentar 
 
 
Forsidebillederne: Skole start og Børge Meier’s salon 
 
 
Så gik sommerferien atter engang, ganske hurtigt. Det er 
ikke længe siden at ferien startede, synes børnene. ”Skal vi 
allerede i skole igen”: sagde børnene, da de så skiltet. Pas 
på de kære !! 
 

 
 

Børge Meier lukker efter 41 år salonen på Nordborgvej, se 
artiklen inde i bladet.    

 
 
 
Jesper Bloch

Redaktion 
 Lasse Andersen 74 45 62 73 
 Gert Wonsyld 74 45 63 00 
   
 
Kontaktudvalg 
Brandværn 
 Kenneth Svendsen 74 45 63 73 
E’ Svenstruplaug 
 Bente Purup 74 45 65 68 
 e-mail bpurup@mail.dk  
Folkedansere 
 Per Zacho 74 45 62 79 
Nørreskovskolen, Svenstrup afdeling 
 Rasmus Andreassen 74 45 61 42 
  e-mail: slgura@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: Skovgaard2@get2net.dk 
Skolebestyrelsen 
 Jørgen Frølund 74 45 85 40 
  e-mail: jjf@stevning.dk 
Skytteforeningen 
 Kjeld Andersen 74 45 90 20 
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 
 Christensen, Benny Jensen 
Distribution  
 Marianne Møller 74 45 63 01 
Udbringning 
 Elever fra Hjortspringskolen 
 
 
 
 
Svenstrup Hjemmeside 
www.svenstrup-als.dk 
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Svenstrup Frivillige Brandværn  
60 års jubilæum  

___________________________________________________________ 

Åbent hus! 
         Kom og se vores nye brandbil og nye uniformer 

 

Torsdag den 31. august 2006 kl. 14-18:00 
 

på Svenstrup brandstation, Nordborgvej, Svenstrup. 
 

 
I anledning af vores 60 års jubilæum den 31. august 2006,  

inviteres alle byens borgere, vore sponsorer, egnens beredskab og alle  
andre interesserede til åbent hus hos Svenstrup frivillige brandværn.  

 
Sæt kryds i kalenderen i dag J 

 
VIND EN FLYVETUR I HELIKOPTER  
Ved tombola – helikopteren ankommer ca. kl. 17:00. 
I tilfælde af dårligt vejr udleveres gavekort til vindere! 

 
Så mød op med dit gode humør, og få nogle hyggelige timer sammen med os. 

 
 

Skulle du være interesseret i at blive brandmand, så har vi i øjeblikket nogle ledige 
pladser. Brug dagen til at få en snak med brandfolk fra dit lokale område.  

 
 

Der vil blive serveret lidt til ganen fra ca. kl. 15, og så længe lageret rækker. 
 

 
Vel mødt! 

 
 

Svenstrup frivillige brandværn 
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Nørreskov-skolen 
 
Velkommen til et nyt skoleår 
Efter en dejlig lang – og varm – sommerferie, er vi nu startet på et nyt skoleår. Det bliver helt 
sikkert et skoleår med mange nye udfordringer, ikke mindst set i lyset af, at vi til årsskiftet 
kommer ind i den nye storkommune med alle de forandringer, som det vil medføre. I stedet for 
de 3 skoler, som vi har i Nordborg kommune, skal vi til at samarbejde med 26 skoler i den nye 
kommune, og det bliver en stor og spændende opgave. 
Om- og tilbygningen på begge skoler i Svenstrup og Guderup er nu afsluttede, og vi synes selv, 
at vi har fået nogle meget bedre omgivelser at undervise i. 
På Nørreskov-Skolen vedtager vi hvert år en række indsatsområder, som vi vil arbejde med i 
det kommende skoleår. 
 
Elevplaner 
Én af de første opgaver, som vi skal i gang med, er at føre en netop vedtaget lov om elevplaner 
ud i livet. Undervisningsministeriet har netop vedtaget, at alle elever skal have en elevplan, som 
er skriftlig og som skal indeholde oplysninger om resultater af den løbende evaluering af 
undervisningen i alle fag. Elevplanen skal ligeledes indeholde oplysninger om den besluttede 
opfølgning på resultaterne af den løbende evaluering. 
Formålet med elevplanen er at styrke grundlaget for undervisningens planlægning og 
tilrettelæggelse og den skal styrke samarbejdet mellem skole og hjem. Elevplanen skal indgå i 
den regelmæssige underretning af eleven og forældrene og elevens udbytte af skolegangen. 
Vi vil på Nørreskov-Skolen forsøge at få elevplanerne indført så hurtigt som muligt og 
forhåbentligt, så vi kan præsentere dem ved den første skole/hjem samtale i efteråret. 
 
Evaluering 
Indsatsplanen indeholder også et udviklingspunkt omkring evaluering, og med indførelsen af de 
nye elevplaner vil det være et vigtigt fokuspunkt. Vi skal være bedre til at evaluere 
undervisningen og resultaterne heraf. I dette skoleår bliver der indført nationale tests, og disse 
indgår selvfølgelig som en del at evalueringen. 
 
Bedre undervisningsmiljø 
Under overskriften: ”Nørreskov-Skolen – et godt sted at være – et godt sted at lære” sætter vi 
ved skoleårets start gang i et nyt projekt omkring skolens undervisningsmiljø. Vi vil alle gerne 
have, at Nørreskov-Skolen er et godt sted at være, og at man også lærer noget her. 
 
Vi oplever i dagligdagen, at der er forhold som ikke fungerer.  

Ø Upassende sprogbrug og mobning 
Ø En del elever mangler interesse for undervisning og læring. 
Ø At vi på skolen ikke er gode nok til at følge op på aftaler, der laves vedr. regler etc. 
Ø Forældreopbakningen i de ældste klasser er vigende – om overhovedet til stede. 

 
Alt sammen forhold, som truer vores ønske om, at Nørreskov-Skolen skal 
være et godt sted at være & et godt sted at lære. 
 
Det er endnu ikke et kæmpeproblem på Nørreskov-Skolen, men vi hører ofte 
om skoler, hvor det tager overhånd, og det vil vi gerne undgå. 
 
Så kort sagt drejer det sig om en generel opstramning, og at vi får 

præciseret, hvorfor det nu lige er, at man går i skole. 
 
Ejvind Bojsen 
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Hjortspring børnehus 
Så er alle i Hjortspring Børnehus og Naturbørnehave i gang efter endt sommerferie – 
børnehavebørnene er i gang – fritidsbørnene er i gang og børnene i naturbørnehaven er i gang. 
 
Børnehavebørnene nyder gensynet med kammeraterne. Der er mod sædvane kun startet 2 nye 
børnehavebørn, så det lader ikke til, at der er så mange 3-årige i området lige nu.  
Vores tre børnehavegrupper vil på skift, i dette efterår, en gang om ugen, blive kørt med bus, til 
Naturbørnehaven i Nørreskoven – bl.a. fordi Naturbørnehaven ikke er fyldt op, men også for at 
bruge vores personaleressourcer bedst muligt, - dog allermest, for at give børnene en rigtig god 
naturoplevelse. I skoven er der rig mulighed for at lære med alle sanser og det der opleves af 
sanserne huskes - så naturoplevelser er et vigtigt element i Hjortspring Børnehus` pædagogiske 
arbejde. Derfor vil børnene fra Børnehuset da også igen tage til Sandvig, når Naturbørnehaven 
har fået flere børn. 
 
Fritterbørnene, de 7 – 10 årige, vil også tage i skoven. I de tre kommende uger vil vi lave 
cykelprøver med dem, og når de er rigtig gode, vil vi tage i skoven på 
cykel. Vi fortsætter vores mål omkring daglige fysiske aktiviteter for vores 
skolebørn.  
 
Børnene i Naturbørnehaven kan godt bruge lidt flere legekammerater, 
selvom de ser ud til at nyde den gode tid, der er til hver enkelt. I skoven er 
der er tid til at nyde nuet – ingen jag og stress, når man har lyst til at kaste 
sten i vandet, ingen jag og stress når man vil kigge på biller, frøer eller andet småkravl i 
skovbunden – skovens dybe stille ro er eliksir for både børn og voksne.   
Alle, der er interesseret i at se, hvad der foregår i en naturbørnehave, er velkommen til at 
besøge os. Lige nu står de tre pavilloner, som er Naturbørnehavens base, for enden af 
Sjellerup Grusvej i Nørreskoven. 
 
Her til sidst, lige en lille episode fra børnenes leg i skoven i dag. Simon og Jens leger krig – 
Simon løber forrest og råber ” jeg må flygte for livet!  , jeg må flygte for livet! ” - Jens er lige i 
hælene på ham – pludselig falder Simon pladask på maven, han vender hovedet rundt til Jens 
og råber ”vi stopper lige krigen! ” – (ja, så nemt kan det gøres ) 
 
Hilsen Connie Buch, leder af Hjortspring – børnehus og naturbørnehave tlf.74 45 86 37/ 26 84 
27 79  
 

Spejderne 
 
Årets sommerlejr fandt allerede sted i pinsen. 
Da var vi nemlig 21 fra Hjortspring-gruppen på MUS-lejr i Houens Odde ved Kolding, hvor vi 
skulle kæmpe for tiden mod tidsrøveren.  
Vi besøgte Amerika, Asien, Afrika og Europa og lavede bl.a. totempæle, byggede drager, skød 
tigre med pusterør, byggede det Skæve Tårn i Pisa, klatrede ”over” Berlin-muren og var til 
MPG. 
Og de store var på kanotur.  
En dejlig lejr, men nogen syntes for kort. 
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Spejderlejr i Svenstrup 9.-10 september 2006 
Nu starter det nye spejderår op – og i weekenden den 9.-10. september 2006 kan I møde os på 
”City-lejr” i Svenstrup på Ringriderpladsen, hvor I alle – små som store – er velkommen til at 
besøge os og være med. Kom når du har tid, og vær med så længe du har lyst. Der bliver rigtig 
lejrstemning med rafter, bål og sjove aktiviteter. 
 
Spejderhjælpsugen: 
Og i uge 39 fra 16.sept.-24. sept. 2006 er der igen spejderhjælpsuge. Ulvene vil gå rundt og 
tilbyde at udføre små opgaver for lidt penge, der går direkte til spejderhjælpen. Bidragene går til 
fattige og syge børn i u-lande. Vi håber, I vil tage godt imod, så vi igen kan sende et pænt beløb 
til spejderhjælpen. 
 
Og så håber vi på mange nye spejderbørn, da vi har mange gode ledere, der står klar til at lave 
nogle gode oplevelser for gamle som nye spejdere. 
Husk at der er 4 gratis prøvegange, så du kan finde ud af, om det er noget for dig. 
Kontakt gerne Mona Boysen – tlf. 74 45 83 61 – for at høre nærmere. 
 
 
   Med spejderhilsen Hjortspring-gruppen 
 

Kirkenyt 
 
Ikon til Svenstrup Kirke 
 
Menighedsrådet i Svenstrup Sogn har anskaffet en ikon 
til kirken, som vil blive overdraget til kirken ved 
gudstjenesten d. 27. august kl. 10.30.  
Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved et lille 
traktement, hvor det vil være muligt at tage ikonen 
nærmere i øjesyn og møde Sofie Hansen, der har malet 
den. 
Ikonen forestiller Marias bebudelse og viser situationen, 
hvor englen Gabriel fortæller Maria, at hun skal føde 
Jesus.  
Ikon betyder egentlig blot ”billede” på græsk, men ordet 
er blevet den almindelige betegnelse for religiøse 
billeder fra den græske og den russiske kirke.  Ikoner 
maler man ikke bare – man kopierer dem - fordi man 
antager, at det oprindelige billede er en åbenbaring fra 
Gud. Derfor må der ikke ændres i dem. Det er også 
grunden til at ikoner i reglen ser ud til at høre til i en 
anden tid, selvom de er malet indenfor de seneste år. 
Kirkens nye ikon blev malet første gang for omkring 700 
år siden på i munkerepublikken Athos i Grækenland. 
Førhen har traditionen med at male ikoner kun har 
eksisteret i den ortodokse kirke. Men nu om dage er 
man i andre kristne lande blevet optaget af ikonernes verden og smukke billedsprog, og 
mennesker begynder at bringe dem med ind i deres hjem.  
Det kræver en minutiøs omhu at male en ikon, fordi den skal være nøjagtig ned til mindste 
detalje. Sofie Hansen er begyndt at male ret sent i livet, men har arbejdet intensivt med at 
uddanne sig i de senere år og er under fortsat uddannelse på ophold i Grækenland. Sofie 
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Hansen er født og opvokset op i Svenstrup, og er knyttet til kirken. Derfor er det faldet 
Menighedsrådet meget naturligt at bede hende bidrage til kirkens udsmykning på denne måde.  
Menighedsrådet har valgt netop denne ikon, fordi den både er et let forståeligt billede og 
samtidig bringer en enkel højtidelighed ind i kirken. Sådan som billedet gerne vil vise os, der 
betragter det, at der er et skjult guddommeligt nærvær i vores verden.  
Ikonen er lidt over en halv meter høj, og skal hænge ved døbefonten. 
   
 
Konfirmander 2007 
De børn, der skal konfirmeres Palmesøndag 2007 vil begynde konfirmationsforberedelsen i 
starten af september. I lighed med de senere år er det nødvendigt at undervisningen foregår 
sammen med konfirmanderne fra Guderup, fordi syvende klasse jo er flyttet til 
Nørreskovskolens Guderupafdeling og fordelt på tre klasser. Den første måned af 
undervisningen og de sidste to, vil alle konfirmander blive undervist i Svenstrup præstegård Den 
øvrige tid i Egen Præstegård. 
Konfirmanderne og deres forældre vil blive inviteret til konfirmandopstart ved høstgudstjenesten 
d. 17. september kl. 10.30 med efterfølgende frokost i Mødelokalet ved Præstegården. 
 
HØSTGUDSTJENESTE 
Der er høstgudstjeneste 17. september kl. 10.30   
Traditionen med høstgudstjeneste er vel ikke mere end halvandet hundrede år gammel. 
Skikken er opstået i sidste halvdel af 1800-tallet i en tid, hvor landbobefolkningen var blevet sig 
selv mere bevidst og havde fået mere indflydelse – også på kirkens forhold. Derfor har man 
dengang fundet det naturligt at fejre det vigtigste punkt 
på året, nemlig når høsten var i hus. Den høst der var 
forudsætningen for, at man havde et livsgrundlag i det 
kommende år. 
Dengang var man reelt udleveret til naturens luner – 
ganske anderledes end i dag. Så der var nok at glæde 
sig lettet over – når værket var afslutte vel. Og der var 
brug for et sted at vende sin taknemmelighed hen. 
Derfor høstgudstjeneste! 
I dag er vi jo langt færre der er direkte afhængige af en 
vellykket høst, og de, der er det, har langt bedre 
redskaber til at styre både vækst og høst. Så 
taknemmelighed over en vellykket høst ligger nok de 
fleste fjernt i dag.  
Hvorfor så høstgudstjeneste i vore dage? 
Ja, det er jo lige fuldt underligt at det kan – spire, gro, sætte kerne – og hvis man ikke lige føler 
sig tilfredsstillet af gode videnskabelige forklaringer på, hvordan det hele hænger sammen m- 
men bliver ved med at undre sig over at det levende er til. Så er der vel ikke noget bedre sted at 
undre sig og glæde sig over at livet er til for os – end i kirken. Kirken hvor vi i fællesskab søger 
at huske, at kilden til alt levende, ja alt, hvad der er til – er en kraft uendelig anderledes og 
større end os – og huske at den holder os som tanker og billeder i et sind – og glæde sig over 
det med taknemmelighed. 
 
NYT FRA KIRKEGÅRDSUDVALGET. 
Kirkegården er, som mange allerede har bemærket, under en omfattende renovering. 
Vi har mange spændende projekter i gang. 
Vildtvoksende buskads er fjernet hele vejen rundt om kirkegårdsmuren. Denne er flere steder 
ret beskadiget af indgroede buske, så omlægning er nødvendig nogle steder. 
De mange nedlagte gravsteder bliver gradvist omlagt til bl.a. en fredfyldt plet med en bænk, nye 
urnegravsteder, stedsegrøn beplantning. 
Flisegangene og adgangsforholdene til urnekirkegården skal gøres mere handicapvenlige. 
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Træerne skal beskæres hele vejen rundt. 
En fredfyldt plæne bliver anlagt i det lille skovområde ved urnekirkegården. 
Desuden skal der bygges et mindre maskinhus, og personalerummene skal friskes op. 
 
På kirkegårdsudvalgets vegne, Solveig Herborg, Svenstrup 
 
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 
 
  
KIRKEGÅRDEN 
Graver og kirketjener Torben Nielsen træffes i arbejdstiden på kirkegården og på telefon 74 45 
63 02. 
 
Kirkens hjemmeside findes på: www.svenstrupkirke.dk. 
Her finder man alle relevante oplysninger om kirken, menighedsrådet, om gudstjenestetider 
møder osv. 
 
Viede 
Karina og Tommy Frandsen, Nordborg  
  
Døbte 
Mille Fischer Reese, Himmark 
Jane Dorthea Secher Requate, Stolbro 
 
 
GUDSTJENESTELISTE 
 
Sønd. 27.8  10:30 Ikonmodtagelse 
Sønd  3.9  09:00 Kitty H. Jensen 
Sønd 10.9  10:30   
Sønd 17.9  10:30 Høstgudstjeneste 
Sønd. 24.9  09:00 Preben Holm 
Sønd 1.10  10:30 Gudstjenesteværksted 
Sønd 8.10  19:30   
Sønd. 15.10  09:00 Annette Sloth 
Sønd. 22.10  10:30   
Sønd. 29.10  10:30 Konfirmandgudstjeneste 
Sønd. 5. 11  10:30 Alle Helgen Gudstjenesteværksted 
Sønd. 12.11  14:00 Kitty Hovgaard Jensen 
 

http://www.svenstrupkirke.dk
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Svenstrup Børge lukker salonen 
 
Den 31. august er den sidste dag Børge Meier klipper, så lukker 
han nemlig salonen.  
Salonen har eksisteret i 41 år, og Børge har fulgt flere 
generationer komme igennem salonen. Denne dag har Børge en 
ung mand i stolen, med langt hår ligesom det var moderne, da 
Børge var ung. Moden kommer og går, tiderne skifter, i dag går 
også herrer til damefrisøren. Men den konkurrence har salonen 
længe overlevet. Børge lukker ikke forretningen fordi han ikke har 
lyst til at drive den videre, men han lukker, dels fordi han har en 

arbejdsskade, det ses på 
højre håndled, og dels 
fordi han gerne vil dyrke 
sine hobbies. Her er det 
duerne der især trækker, 
derudover er det jagt og haven. Det bliver ikke nemt at 
være den der overtager huset og skal leve op til den 
høje standard som haven har.  
 
Det bliver vemodigt for Børge og Gurli at flytte fra byen, 
men det bliver også vemodigt for os andre 
Svenstruppere at sige farvel til Børge og endnu en 

forretning i byen og dermed også det liv der altid er/var når man gik forbi salonen og Børge 
hilste ud ad vinduet.   Jesper Bloch  
 
 

Klublokaler i Stevning 
 
UDLEJNING AF KLUBLOKALERNE i Stevning. 
  
Udlejning af klublokalerne er overdraget til fritidsklubberne så frem over skal man kontakte 
Susanne Zimmermann for betaling og afhentning af nøgle. 
  
Susanne Zimmermann 
Østermarken 23 
Stevning 
tlf 74 45 98 85 / 28 80 03 96. 
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Svenstruplauget 
 
Nyt fra Svenstruplauget vedr. ESS Bredbånd, eller rettere sagt SYD Energi ! 
Siden borgermødet i februar har vi i lauget været i tæt kontakt med SE. 
Situationen lige nu er den, at der kører pilotprojekt i Ketting, hvilket selvfølgelig medfører 
tilrettelser i systemer.  
Du kan få mere information om bredbåndet og se hvad det kan og hvordan 
det  
virker hos SE, Elholm 1 i Sønderborg, hvor der er indrettet et show-room. 
SE melder på nuværende tidspunkt ud, at det sandsynligvis kan blive aktuelt, 
at starte med bredbånd her i Svenstrup i 1. halvår af 2007. 
Skulle der være nye interesserede til bredbåndet kan man stadig tilmelde sig  
på bpurup@mail.dk 
 
Venlig hilsen Svenstruplauget  
 

Svenstrup Vandværk 
 
Nyt fra Svenstrup Vandværk 
 
De sidste par måneder har vandværket registreret et forbrug på gennemsnitlig 230 m3 i døgnet 
mod normalt ca. 190 m3. Det kan skyldes de varme og tørre måneder vi har haft, men det kan 
også skyldes et uopdaget læk et eller andet sted. Har du set et sted, der mod forventning, har 
været grønt og frodigt vil jeg gerne vide det, da det måske kan skyldes en læk på 
ledningsnettet. 
Den større vandgennemstrømning i ledningsnettet, har løsnet en del urenheder i rørene og 
givet beskidt vand, hvilket en del forbrugere har mærket. Dette skulle dog forsvinde igen, når 
forbruget falder til det normale. I modsat fald, kan vi blive nødt til at skylle ledningsnettet. Sker 
dette vil andelshaverne blive orienteret her i bladet ang. tidspunkter for skylning. 
 
Vi har fået renset iltningsbakkerne for at få et større iltindhold i vandet. Dette øger kvaliteten af 
drikkevandet. 
 
Der bliver i øjeblikket handlet en del huse, der er tilsluttet Svenstrup Vandværk. Har du et hus, 
der skal sælges, beder vi om, at vandmålerstanden ved fraflytning bliver indberettet til værkets 
kasserer, da det vil lette arbejdet, når der skal afregnes med de nye ejere. 
 
På bestyrelsens vegne 
Flemming Christiansen 

 

mailto:bpurup@mail.dk
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Svenstrup Forsamlingshus 
Støtteforening 
 
Som tidligere år vil vi bede om hjælp til vedligeholdelse af arealerne omkring forsamlingshuset, 
arbejdet består af: Fortov og fliser fejes, bed foran huset luges og rives, areal ved bagindgang 
renholdes og rives. 
Jeg har lavet en turnusliste og håber I vil afse tid. Hvis I ikke ønsker at medvirke vil jeg gerne 
have besked. 
 
Arbejdskalender for resten af året 2006. 
 
Uge 32, Lørdag den 12. august   familien Per Jacobsen    tlf. 74456483  
Uge 34, Lørdag den 26. august  familien Carl Chr. Schink   tlf. 74459378  
Uge 36, Lørdag den 9. september   familien Henrik Schmidt  tlf. 74456057 
Uge 38, Lørdag den 23. september  familien Bent Rasmussen  tlf. 74456526 
Uge 40, Lørdag den 7. oktober    Hans Henrik Bay    tlf. 74456444 
Uge 42, Lørdag den 21. oktober   familien Helmuth Buss   tlf. 74456284 
Uge 44, Lørdag den 4. november  Gunnar Poulsen     tlf. 74456396 
Uge 46, Lørdag den 18. november   familien  Flemming Thomsen  tlf. 74456503 
Uge 48, Lørdag den 2. dec.(julepynte) familien Arne Buch    tlf. 74456150 
 
På forhånd tak og god fornøjelse med årets oprydningsdage 
 
På bestyrelsens vegne 
Lasse Andersen 
Tlf. 74 45 62 73.    
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Høstfest 

 
Svenstrup Forsamlingshus Støtteforening 

 

 

Indbyder til festaften på Svenstrup Forsamlingshus 
lørdag den 16. september 2006 kl. 19.00. 

Program: 
Velkomst  
Spisning menu:  

Røget laks m/ agurkecrem lagt på salatblad, pyntet med  
grønne asparges og stenbiderrogn, ristet toastbrød. 
Buffet med krydret kalvefilet og marineret kalkunbryst. 
Halve kartofler m/olie og krydderier stegt i ovn, grøn bagt 
kartoffelmos.  
Avocadosalat, kold broccoli souffle, halve bagte tomater m. oregano 
og bønnesalat. 
Islagkage og kaffebar.  

 
 
Dans med musik leveret af: Jan Tårnqvist, Sønderborg. 
Pris: 150 kr. pr. person 
Tilmelding og bordreservation, samt betaling til : 
Arne Buch. 
Kirketoften 17, Svenstrup. Tlf: 74456150/ 23312117 
eller 
Lasse Andersen  
Kirketoften 4, Svenstrup. Tlf: 74456273. 
 
 Sidste frist for tilmelding 10.september 2006. 
 
Vel mødt til en festlig aften. 
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Svenstrup cykelklub 
Svenstrup Cykelklubs tur til Ribe, fra den 7. til den 11. august 2006.  
 
Mandag 
 
Veloplagte startede vi kl. 9:00 fra Svenstrup parkeringsplads. 18 personer kunne finde plads i 5 
biler. Forbi Aabenraa og Gram stoppede vi ved Gelså parkeringsplads, hvor vi drak vores 
formiddagskaffe. 
 
Kl. 11:30 nåede vi vandrehjemmet i Ribe, parkerede biler og trailere og cyklede straks til 
Kammerslusen. Vejret var godt og næsten ingen vind. Ved Kammerslusen spiste vi madpakken. 
Heldigvis blev ingen stukket af de mange hvepse, som plagede os. Og så kunne vi se slusen i 
funktion. Vi cyklede ca. 16 km. den dag. 
 
På vandrehjemmet igen om eftermiddagen blev vi indlogeret. Kort tid efter nød vi den 
velfortjente eftermiddagskaffe med hjemmebagt kage. 
 
Kl. 20:00 gik vi med vægteren rundt i byen, en oplevelse vi ikke ville undvære. 
Han var iført en gammel dragt og udstyret med en lampe og morgenstjerne. 
 
Tirsdag 
 
Turen skulle gå til Mandø. Altså cyklerne frem, tværs gennem Ribe mod syd 
forbi Lustrup, over vejen nr. 11 (retning Tønder) og så til Vester Vedsted. 
 
Vi havde god tid, derfor besøgte vi kirken, som er en af landets yngste tufstenskirker. Lidt efter 
nåede vi stedet hvor Mandøbussen allerede stod og ventede på os. Desværre måtte vi finde os 
i stærk vind fra vest. Afgang kl. 12:00. 
 
Da vi nåede Vadehavet fulgte Mandøbussen ebbevejen, som er afmærket med grene. 
Strækningen er ca. 12 km., men selve ebbevejen er kun 6 km. lang. Det var en speciel 
oplevelse, især for dem, som ikke havde besøgt Mandø før. 
 
Selve øen er 763 hektar stor og omkranset af et dige. Øen har 2 seværdigheder. En lille mølle 
som lige er blevet restaureret, og en kirke. Vi tog med bussen på en ørundtur, hvor vi fik fortalt 
øens historie og lidt om folk og fugleliv. 
 
Om aftenen gik vi en tur til slotsbanken, som ligger nord for Ribe. På banken findes 
fundamenter til det mægtige Riberhus anlagt ca. år 1100 af kong Niels og ødelagt i det 17. 
århundrede. Vi opsøgte et mindesmærke for dronning Dagmar udført af Annemarie Carl 
Nielsen. 
 
Vi cyklede 28 km. den tirsdag. 
 
Onsdag 
 
Efter morgensang svingede vi os op på cyklen igen og kørte nordpå. Vejret var fint og næsten 
ingen vind. Vi benyttede os af de små veje for at undgå den store trafik. Vi passerede Kæbøl, 
Kirkeby, Hillerup, Jedsted, Ilslev, Hunderup og Darum, hvor vi spiste vores medbragte mad. Her 
besøgte vi også kirken. 
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Derefter cyklede vi sydpå og kunne nyde turen bag diget. Ca. 8 km. natur pur!. Et par gange var 
vi oppe på diget for at se Vesterhavet. Over Kammerslusen, her købte vi os en is inden turen 
gik tilbage til vandrehjemmet. 
 
Vi havde cyklet ca. 50. km. 
 
Torsdag 
 
Ole ledte os denne gang østpå. Fra turistbureauet havde vi fået en færdigpakket tur med 
detaljeret beskrivelse. Og det var godt, fordi en del af de veje havde vi nok ikke fundet af os 
selv. 

 
Efter Ribe fulgte vi en smal grusvej op på diget. Den blev anlagt for at beskytte 
området når Ribe å blev oversvømmet. Vi mødte Ribe å flere gange hvor den 
slynger sig gennem landskabet. 
 
Efter Varming passerede vi Obbekjær, og efter Harreby passerede vi et bakket 
hedelandskab. Et meget smukt naturområde. Ved Gelså parkeringsplads nød 
vi vores mad. 
 
Så fortsatte turen og vi lavede stop ved ”aftægten”. Her siges det, at man i 

gamle dage skaffede sig af med aftægtsfolk ved at spænde dem fast mellem 2 vognhjul og 
efterfølgende sende dem ned af en stejl skrænt direkte i åen. Enten døde de af turen, eller 
druknede de i åen. 
 
En dejlig tur gennem en plantage med forskelligartet skov fulgte efter. Nogle af os så kronvildt. 
Den sidste strækning fulgte vi landevejen. Vi stoppede ved Seem kirke. Til kaffetid var vi så 
hjemme igen. 
 
Vi havde cyklet ca. 40 km.  
 
Fredag 
 
Hjemrejsedag. Som sædvanlig er vi altid færdig på et meget tidligt tidspunkt. Cyklerne blev 
spændt fast på trailerne og værelserne blev gjort rene. 
 
Vi skulle have tiden til at gå, forbi Ribe Vikingecenter, som vi ville besøge åbnede først kl. 
11:00. Derfor vandrede vi lidt rundt i byen og i byens flotte park. 
 
Så kørte vi til Lustrup, parkerede bilerne og fik billetterne udleveret til at besøge 
vikingelandsbyen. Her mødte vi mange vikinger som dyrkede deres håndværk. Meget 
spændende var den flotte opvisning med falke, ørne og ugler. Her lærte vi noget. 
 
Vi tog afsked med hinanden og kørte hjem. 
 
Vi syntes at det igen var en rigtig god tur. 
 
Som oplevet af T + C 
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Lokalhistorisk Forening 
 
Efter en helt fantastisk sommer er vi nu klar til den kommende sæson. Arkivet åbner igen 
mandag den 4. september 2006 fra kl. 15:00 til kl. 18:00. 
 
Når de forskellige arbejdsgrupper først er startet op, vil der blive flere ”åbningstider” – men det 
vil fremgå af oplysninger i oktoberudgaven af E SvenstruPPe’. 
 
 
 
 

E – si - skå 
 
 

 
 
 
Tiden er inde til at starte vintersæsonen 2006/2007  

i ”E - si - skå” 
 

Edith og Eva har sammensat et program for perioden. 
 
Med lidt ændring i foredragsrækken, som nævnt andets 
steds i bladet er der nu nedsat et udvalg til at styre dette. Udvalget har fået 
navnet ”Sognets foredragsforening”. 
 
Alle nye som gamle medlemmer er hjertelig velkomne  

Torsdag d. 21 september 2006 kl. 14.00 
på Svenstrup forsamlingshus. 

 
Medlemskontingent: 60 kr. for hele sæsonen. 
 
Husk at medbringe: En kop og kage, så laver vi kaffen,  
 
Med venlig hilsen 
Edith & Eva 

Ja det er 
ganske vist 

”E
-S

I-S
KÅ

” 
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Aktiviteter for vintersæsonen 2006/2007 i ”E-Si-Skå” 
21. sept. 2006 Opstart 2006 / Div. kortspil/dart/andre aktiviteter 
28. sept. 2006 Mini lotto 

  
5. okt. 2006 Åge Emil Hansen (Danmarks grænsevagt gennem 130 år) 

12. okt. 2006 Div. kortspil / dart / andre aktiviteter 
19. okt. 2006 Efterårsferie 
26. okt. 2006 Mini lotto 

  
2. nov. 2006 Div. kortspil / dart / andre aktiviteter 
9. nov. 2006 Birthe Wilke (Mit liv / Grandprix ) 

16. nov. 2006 Div. kortspil / dart / andre aktiviteter 
23. nov. 2006 Mini lotto 
30. nov. 2006 Div. kortspil / dart / andre aktiviteter 

  
7. dec. 2006 Juleafslutning 

 

2007 à 
11. jan. 2007 Opstart 2007 / Minilotto 
18. jan. 2007 Div. kortspil / dart / andre aktiviteter 
25. jan. 2007 Finn Arve` (Vandring mellem mennesker i latter og gråd) 

  
1. feb. 2007 Mini lotto 
8. feb. 2007 Div. kortspil / dart / andre aktiviteter 

15. feb. 2007 Vinterferie 
22. feb. 2007 Hans Chr. Høyer (Emigranterne / Danske skæbner i USA) 

  
1. mar. 2007 Div. kortspil / dart / andre aktiviteter 
8. mar. 2007 Mini lotto 

15. mar. 2007 Div. kortspil / dart / andre aktiviteter 
22. mar. 2007 Hans Bonde (Hvor blev de af?) 
29. mar. 2007 Afslutning 

 

Husk - at gemme 
denne side 

2006/2007 
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Foredrag denne vinter i Svenstrup 
Forsamlingshus: 

 
 
”E-SI-Skå” har i et samarbejde med 
Lokalhistorisk forening og Kirken 
dannet en lille forening vi kalder 
”Sognets foredragsforening”, som er 
barslet med følgende foredragsrække: 
 
 
Torsdag den 5. okt. 2006 kl. 14:00 

Danmarks grænsevagt i 130 år.  
Et lysbilledforedrag om Grænsegendarmeriets historie fra 1839 til 
1969. Ved fhv. Toldkontrollør Aage Emil Hansen, Kruså 

 
Torsdag den 9. nov. 2006 kl. 14:00  

Mit liv  
Et foredrag om tiden før og efter ”Skibet skal sejle i nat”. Ved v/ Birte 
Wilke 

 
Torsdag 25. jan. 2007 kl. 14:00 

Vandring mellem mennesker i latter og gråd. Ved præst og skuespiller 
Finn Arvé  

 
Torsdag 22. feb. 2007 kl. 14:00 

Emigranterne 
Et foredrag om ”Danske skæbner i USA. Ved Hans Christian Høyer 

 
Torsdag 22. mar. 2007 kl. 14:00 

Andet foredrag i serien ”Hvor blev de af?” 
Denne gang Hans Bonde en gammel Svenstrupperdreng. Ved Hans Bonde 

 
Med venlig hilsen ”Sognets foredragsforening” 
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Opstart i uge 39 for alle hold. 
Børnehold 200 kr./Voksenhold 220 kr. 
(Betales inden den 1. november). 
 
Forældre/Barn( 1- 3 år) 
Så lykkes det, at finde en leder til  
holdet! Anita Knutzen glæder sig til 
at møde børn og forældre og drage nytte 
af den erfaring hun har fået på seminaret. 
Vel mødt. 
Anita Knutzen + evt. en ledere mere… 
Hver mandag kl. 16.30 - 17.30 
 
Spillopperne (4-6 år) 
Vi søger friske drenge og piger. Vi bruger 
meget tid på, at have det sjovt, lege med og 
uden redskaber og lave gymnastik. Stikord; 
Koldbøtter, stå på hænder, jorden er giftig, 
sanglege og ”fræse” redskaber. 
Håber vi ses, -   Hilsen ”Multihopperne”; 
Lederne: Mette Steffensen, Gitte Hansen 
Camilla Jacobsen og Mie Kristensen 
Hver tirsdag kl. 17.00 - 18.00  
 
Drenge fræs og vilde piger (4-6 år) 
Vi vil forsøge, at have fart over feltet. 
Lege med højt aktivitetsniveau, 
Klatre/svinge i torve, stafetter og 
redskabsbaner – kort sagt; 
Det bliver leg og gymnastik på drengenes 
præmisser, 
men piger er selvfølgelig velkomne. 
Vi glæder os til at se Jer;  
Dorthe & Gert Johansen 
Så kom torsdag kl. 16.45-17.45 
 
Krudtuglerne (1-3 kl.) 
Der er krudt i krudtuglerne! Er der krudt i Jer, 
er det her I skal være. Vi har fokus på at have 
det sjovt, samtidig med at vi lærer gymnastik 
fra bunden og at bruge sin krop. 
Det bliver både bevægelse til musik og lidt 
spring. Lederne: Kia Steimle Schmidt, Nicolaj 
Krenzen og En voksen. 
Hver onsdag kl. 16.45 - 18.15  
 

 
 
 
 
 
Mix-spring (4 kl. og opefter) 
Er I friske – det er vi – til at starte op på vores 
gymnastiksæson. Vi ser frem til en masse god 
gymnastik og hygge os sammen med jer. 
Vi ses 
Johnnie & Jette Kristensen og 
Hans Jacob Møller 
Hver onsdag kl. 18.15 - 19.45 
 
 
 
Rytme piger (5-8 kl.) 
Kan Du lide at bevæge Dig til moderne 
musik, så er dette holdet for Dig. Vi lærer 
rytmisk gymnastik helt fra bunden,  
så alle kan være med. 
Vi ses Lea Steimle Schmidt, Kia Steimle 
Schmidt og Vicky Andersen 
Hver torsdag kl. 18.00 - 19.30  
 
Gymnastik M/K 
Kom i form. 
Kom og prøv at træne med store bolde. 
Kom og træn med stepbrætter. 
Kom og få trænet mave, ryg, baller og lår. 
Så kom tirsdag kl. 18.30-20.00 
Jeg glæder mig til at se Dig 
Hilsen Anja Voigt 
 
Ungdommelige Damer 
Næsten som det plejer. :o) 
Vel mødt. 
Hanne Krenzen 
Hver mandag kl. 18.30 – 20.00 
 
Med sportslig hilsen 
            SUF- Gymnastik Udvalg 
 
Pia  Pallumblad 
Ulla Steimle Schmidt 
Dorith Sprenger 
Nina  Hansen 
Lis Andersen 
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Annoncer 
 
Dyrefoder til hunde og katte. Foder til fugle og gnavere.  
Salg af æg. 
 
Henvendelse til: 
Andreas Johan Petersen 
Vestertoften 21 
Tårnby Damecykel, 3 gear-kun lidt brugt. Sælges for kr. 2000. 
Henvendlese til: 
Erna Hansen 
Ugebjergvej 57 
Tlf: 74 45 63 33 
Jeg har en Lexmark x1180 printer til salg, pris 250 kr, den fejler intet. 
Incl. brugsanvisning og ledning. Hvis du/I er interesseret i printeren 
så kontakt mig på 7445 6464. 
Eller har du/I lyst til at komme og se printeren så bor jeg:  
Kløvertoften 46 
Hilsen Vicky Andersen 

Brugt blå herrecykel med 3 gear, sælges for 50,00 kr. 
Kirketoften 4, Svenstrup. 
74456273.  
 

Aloe Vera 
Sundhed og velvære: 

 
Helse: Aloe Vera drikkegel, er en unik nærings cocktail, der renser maven. Med 

en velfungerende fordøjelse optager du flere af de værdifulde 
næringsstoffer. 

Hudpleje:  Huden udsættes til stadighed for angreb og må beskyttes godt. Aloe Vera 
gelly, Propolis, mousturizing, Heat, lips, Tandpasta, o.s.v. 

Skønhed:  Med Forevers skønhedsprodukter ser du rigtig godt ud og føler dig frisk.     
Den som søger naturlig skønhed og kræver kvalitet, finder begge dele i 
vores Aloe Vera sortiment Parfume, aftershave, Shampoo, Make up, osv. 

Dyr: Aloe Vera er ligesom for mennesker velgørende for dyr. Både husdyr, 
konkurrence - og produktions dyr får et rigt næringstilskud af Aloe Vera. 
Anvend Aloe Vera produkter ved rengøring, pleje og massage. 

 

 
Vi har rigtig mange gave ideer, Jul, fødselsdage, jubilæer o.s.v. 

 
Al henvendelse til: din Aloe Vera forhandler: 

Ove Jensen Nordborgvej 113 Svenstrup tlf.: 74 45 61 10 mob: 61 67 09 50 
Du må gerne henvende dig på e-mail, så afleverer jeg en brochure til dig 

agove@mail.tele.dk 

mailto:agove@mail.tele.dk
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• Zoneterapi 
• Laserterapi og øreakupunktur uden nåle 

God til aktuelle skader, forstuvninger, 
fibersprængninger, knæproblemer, led og 
muskler, sår uren hud m.m. 

• Ben-, nakke-, skulder- og rygmassage 
• Ansigtsmassage og akupressur 
• Kranio Sakral Terapi 
 
Trænger du til at få ”Tryk på helbredet”  

Så henvend dig trygt til 
Registreret Alternativ Behandler (RAB) 
Vivi Madsen 
Mølletoften 4, Svenstrup 
Tlf.: 74 45 64 58 
Og bestil en tid… 
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Aktivitetskalender 
  ...september 2006 

 
 

Dag Dato Kl. Aktivitet Mødested 
 August    
Torsdag 31. 14 -

18 
Brandværn ÅBENT 
HUS 

Sv. brandstation 

 31.  Sæsonstart folkedans. 
Se nærmere i bladet 

Alsingergården 

 September    
Søndag 3. 9.00 Gudstjeneste v. Kitty 

Jensen 
Svenstrup kirke 

Mandag 4. 15 – 
18.00 

Lokalhisorisk arkiv 
starter sæsonen 

 

Søndag 9. 10.30 Gudstjeneste v. Peter 
Ruge 

Svenstrup kirke 

 9. - 10.   ”City-lejr”. Spejderne 
holder lejr på 
Ringriderpladsen 

Ringriderpladsen 

Lørdag 16. 19.00 Høstfest Forsamlingshuset 
 16. - 24.  Spejderhjælpeuge. 

Spejderne udfører små 
opgaver, se inde i 
bladet. 

 

Søndag 17. 10.30 Høstgudstjeneste v. 
Peter Ruge. 
Konfirmand opstart 

Svenstrup kirke 

Torsdag 21. 14.00 E-Si-Skå opstart Forsamlingshuset 
Søndag 24. 9.00 Gudstjeneste v. Preben 

Holm 
Svenstrup kirke 

 25. - 29.  Opstart gymnastik Nørreskovskolen 
i Svenstrup 

Torsdag 28.  E-Si-Skå, mini lotto Forsamlingshuset 
     
 Oktober    
Søndag 1. 10.30 Gudstjenesteværksted Svenstrup kirke 

…….(uden ansvar) 


