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Kommentar 
 

Bidrag til E SvenstruPPe’ …..? 
 
10 dugfriske numre af E SvenstruPPe’ er blevet leveret til din 
bopæl, siden vi i oktober 2006 bad om en økonomisk hånds-
rækning til at dække udgifterne primært til papir og trykning. 
Forhåbentlig har du fundet nyttige oplysninger og interessan-
te artikler i de fleste af E SvenstruPPe’ udgaver. 
 
Vi trykker ca. 5.200 blade fordelt på 10 forskellige numre 
hvert år. Det bliver årligt til ca. 100.000 sider tryk. 
 
Som alt andet stiger omkostningerne til udgivelsen også lidt 
hvert år. De senest år har bidrag fra læserne, - foreningerne, 
- menighedsrådet og - reklamer ikke helt kunnet dække om-
kostningerne, så vi tærer i disse år lidt på bladets opsparing. 
 
Hvis du vil hjælpe os lidt med den økonomiske side – så vil 
vi bede dig give dit årlige bidrag til bladets fortsatte eksi-
stens. Et bidrag på 60 kr. eller en anelse mere pr. husstand 
vil hjælpe os gevaldigt. 
 
Du kan overføre dit bidrag direkte til E SvenstruPPe’ bank-
konto nr. 8011 1028371,, men du kan også bruge det indlag-
te girokort eller kuverten. Kuverten med dit bidrag kan afle-
veres i ”Lissie’s Butik”, - til formand Lasse (Kirketoften 4) el-
ler til bladets kasserer Birte (Kløvertoften 19). 
 
På forhånd tak! m.v.h. Kaj Nielsen 

 
Hvis du synes du har læst denne ”smøre” før, så er det rigtigt 
– det er faktisk en gentagelse fra sidste år – undskyld! 
 
 

Lokale forsidebilleder? 
En af vore trofaste læsere har bedt om, at vi i større ud-
strækning udvælger forsidebilleder til bladet her fra lokalom-
rådet i stedet for foto fra udlandet, som det er sket på 3 af de 
7 numre, vi har udgivet i 2007. 
 
Det vil vi gerne forsøge at efterkomme, så hvis du har gode 
billeder fra lokalområdet, gerne med markante ”store” moti-
ver og i ”højkantformat” (portræt) i god opløsning, så send 
dem venligst til os. Landskabsbilleder med små detaljer bli-
ver dårlige med vores trykketeknik. Send venligst pr. e-mail 
til E SvenstruPPe’. Redaktionen forbeholder sig ret til at fra-
vælge mindre egnede billeder. 
 

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 
 Bente Purup 74 45 65 68 
  e-mail: bpurup@mail.dk 
E Si Skå 
  Eva Tagesen 74 45 63 57 
  e-mail: tagesen21@privat.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@sonderborg.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 
 Torsten Larsen 74 45 95 07 
Svenstrup Cykelklub 
  Ole Tagesen 74 45 63 57 
  e-mail: tagesen21@privat.dk 
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, John Dahl, Peter 
 Meier, Claus Nicolaisen, 
 Hans Petersen, Benny Jensen 
Distribution  
 Marianne Møller 74 45 63 01 
Udbringning 
 Elever fra Hjortspringskolen 
 
Svenstrup Hjemmeside 
www.svenstrup-als.dk 

mailto:bpurup@mail.dk
mailto:tagesen21@privat.dk
mailto:slgura@nordborg.dk
mailto:ejvind@sonderborg.dk
mailto:pru@km.dk
mailto:Skovgaard2@get2net.dk
mailto:jjf@stevning.dk
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E’ Svenstruplaug 
 

Svenstruplauget inviterer til nogle aktive dage 
i forbindelse med Landdistrikternes uge 42 

Vi har i samarbejde med mange gode kræfter i Svenstrup følgende aktiviteter. 
 
Vi starter søndag den 14. oktober 
2007 med Åbent Landbrug og Åbent Hus 
på Forsamlingshuset 
 
Åbent Landbrug  
Der er åbent landbrug på Skovgården 
søndag den 14. oktober, klokken 13 – 16. 
Kør mod Himmark strand, og kom til 
Åbent Landbrug. På Skovgaard - Skær-
veagervej 5 - kan du se og høre om slag-
tekyllinger, svin, køer, heste og maskiner. 
 
Hvis vejret tillader det, kommer Kjeld 
Jørgensen med hest og vogn, og så er der 
mulighed for en køretur. 
 
På Skærveagervej 15 kan du se og høre 
om bison okser. Ved Himmark strand kan 
du se og høre om dådyr. 
 
Der vil være mulighed for at køre med 
traktor og vogn mellem de tre steder. 
Kørsel sker efter behov. I tilfælde af 
regnvejr er der åbent fra klokken 13 – 15 
hos bison okser og dådyr. 
 
Åbent Hus 
Forsamlingshuset har åbent hus med kaf-
fe og udstilling i tidsrummet kl. 13 – 16. 
 
Mandag den 15. oktober 2007 
Cykelklubben 
Starter vi med en god formiddagstur, 
sammen med cykelklubben. Cykelklubben 

inviterer til en rigtig familietur ud i det 
blå for hele familien. Vi mødes på parke-
ringspladsen over for forsamlingshuset kl. 
9:00   
 
Ungdomsforeningen 
Om eftermiddagen fra kl. 15 - 17 har 
Svenstrup Ungdomsforening aktiviteter 
på skolen, hvor alle fra 0-100 år er vel-
kommen. Her vil der være mulighed for at 
opleve, hvad SUF har at byde på, indenfor 
idrætten. 
 
KOM FORBI OG PRØV VORES AKTIVI-
TER  
I gymnastik salen er Team Track stillet 
op, så her er der mulighed for at prøve de 
forskellige øvelser på en Team Track, 
spring osv.… Der vil også være mulighed 
for prøve de andre gymnastik redskaber 
SUF har. 
 
På fodbold banen er der en oppustelig 
fodbold bane, så kom og prøv kræfter 
med andre spillere. Der vil også være for-
skellige øvelser, flere forskellige skud på 
mål øvelser, 
samt en masse 
andet fodbold 
sjov. SUF er 
vært med en 
lille forfrisk-
ning. 
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Tirsdag den 16. oktober 2007, kl. 
14-17 
Stolbroladen har åben 
Så sker der igen noget i Stolbroladen for 
hele familien. Stolbroladen slår dørene op. 
Her er det farver og fantasi der er sat i 
højsæde. Så kom og lad jer udfordre og 
inspirerer. 
 
Farveladen vil denne eftermiddag også 
gerne hellige os dig, der eventuelt tænker 
på at male eller på anden vis arbejde 
kunstnerisk. Du får her mulighed for at 
prøve om billedkunst og meget mere er 
noget for jer. Kom og vær med. 
 
Onsdag den 17. oktober 2007  
Lokalhistorisk Forening 
Tag på forsamlingshuset fra kl. 15:00 til 
17:15 og bliv lidt klogere på Svenstrup Bys 
historie. Lokalhistorisk forening kommer 
og fortæller om handel og håndværk i 
Svenstrup gennem tiderne. 
 
Vi viser gamle og nye billeder. Vi fortæl-
ler om priser og andre ting fra hverdagen 
i datidens Svenstrup. Hvis vejret tillader 
det, går vi en tur langs "strøget" og ser, 
hvad der er tilbage fra den tid. 
 
Der vil også være en lille udstilling af bil-
leder og effekter fra den tids handel og 
håndværk. 
 
Brandværnet 
Kl. 17:15 sker der noget på parkerings-
pladsen over for forsamlingshuset. Sven-

strup Brandværn holder brandøvelse. De 
vil demonstrere hvor galt det kan gå, når 
ulykken er ude.  
 
De går virkelig tæt på, vi får her en mu-
lighed for at se, hvor vigtigt det er for 
os, at vi har et lokalt beredskab. Efter 
denne meget realistiske øvelse vil et par 
af vore lokale brandfolk fortælle om for-
løbet.  
 
Afslutning 
Kl. ca. 18:30 har vi afslutning på forsam-
lingshuset med fællesspisning . 
 
Efter nogle begivenhedsrige dage kan man 
nok trænge til noget at spise. Derfor hol-
der forsamlingshuset åbent med mulighed 
for, at vi alle kan spise aftensmad sam-
men. Forsamlingshusets Støtteforening 
står for dette arrangement. Prisen for et 
måltid mad er 20 kr. per person – børn op 
til 10 år dog kun 10 kr. Der vil endvidere 
være mulighed for at købe drikkevarer 
ved siden af. 
 
Støtteforeningen vil gerne vide på for-
hånd hvor mange gryder, de skal have i 
brug. 
 
Tilmelding sker til Støtteforeningen på 
telefonnummer 74 45 62 73 (Lasse An-
dersen) eller via e-mail til lasse@ebrev.dk 
senest lørdag den 13. oktober 2007. 
 

Hilsen Svenstruplauget 
Ret til ændringer forbeholdes

 
 
 

mailto:lasse@ebrev.dk
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 Svenstrup Forsamlingshus 
 Søndag d.14.10.2007 
 Kl. 13.00 – 16.00 

 
 
Nu er der mulighed for at komme og se forsamlingshusets nye 
tag, og hvad forsamlingshuset kan tilbyde jer, i form af: 

• Festlokaler 
• Køkken 
• Værelser til overnattende gæster 

 
Af andre aktiviteter fremvises: 

• Forskellige bordopdækninger  
• Zoneterapeut  
• Lissies Butik 
• Maleriudstillinger 
• Bisson og Dådyr farmen 
• Og meget andet 

 
  

Forsamlingshuset byder på en kop kaffe, 
med lidt mundgodt til. 

Arrangør: Støtteforeningen 
 

Åbent hus  
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Forsamlingshusets 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 2007 
  
Uge 38, lørdag den 22. september  familien Bent Rasmussen   tlf. 74 45 65 26 
Uge 40, lørdag den 6. oktober  Hans Henrik Bay    tlf. 74 45 64 44 
Uge 42, lørdag den 20. oktober   familien Helmuth Buss   tlf. 74 45 62 84 
Uge 44, lørdag den 3. november  Gunnar Poulsen   tlf. 74 45 63 96 
Uge 46, lørdag den 17. november  familien Flemming Thomsen  tlf. 74 45 65 03 
Uge 48, lørdag den 1. dec.(julepynte)  familien Arne Buch    tlf. 74 45 61 50 
 
På forhånd tak og god fornøjelse med årets oprydningsdage 
 

På bestyrelsens vegne 
Lasse Andersen, Tlf. 74 45 62 73. 

 

Nyt fra Kirken 
ALLE HELGENS DAG 

 

Gudstjenesten på ”Alle Helgens Dag” bru-
ges mange steder til at mindes de afdøde - 
både mennesker, der er døde i årets løb, og 
de døde, man i det hele taget savner og 
længes efter. Ved gudstjenesten her i kirken 
den 4. november kl. 10:30 vil navnene blive 
læst op på de mennesker med tilknytning til 
sognet, som er døde i året løb. Vi forsøger 

at gøre gudstjenesten lidt mere højtidelig og 
andagtsfuld end til daglig. 
 
KIRKEBIL 
Kirkebilen bestilles hos GF-Taxi på telefon 
74 45 95 45 senest dagen før gudstjene-
sten. "Kirkebil" er til rådighed for enhver, der 
ikke selv kan skaffe sig transport til kirke. 
 
KIRKEGÅRDEN 
Graver og kirketjener Torben Nielsen træf-
fes i arbejdstiden 8-14 på kirkegården og på 
telefon 74 45 63 02. 
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www.svenstrupkirke.dk 
Kirkens hjemmeside findes på: 
 www.svenstrupkirke.dk. Her finder man alle 
relevante oplysninger om kirken, menig-
hedsrådet, om gudstjenestetider møder osv. 

Menighedsrådet 
Der er menighedsrådsmøde den 23. oktober 
kl. 19.00 i mødelokalet ved Præstegården. 
Menighedsrådets møder er offentlige og alle 
interesserede er velkomne. 
 
Referater fra menighedsrådsmødet er frem-
lagt i kirkens våbenhus. 

 
Menighedsrådets medlemmer er. Thomas 
Damgaard (formand), Carl Chr. Schink (kir-
keværge), Ejvind Bojsen, Maja Jørgensen, 
Solveig Herborg., Karin Melchior, Ole An-
dersen (medarb. repr.), Peter Ruge (sogne-
præst). Kasserer Mia Bendorff (udenfor me-
nighedsrådet). 
 
Døbte 
Cecilie Thy Petersen,  Svenstrup 
 
Viede 
Hanne og Claus Kliver Anker,  Stevning 
Majbrit og Timmy Larsen,  Tårup 
 
Døde og begravede 
Anna Grethe Møller,  Havnbjerg 
Jørgen Christensen,  Himmark 
Jørgen Jessen,  Svenstrup 

 
 
 
 

Svenstrup Ungdomsforening 
 
 
 
 
 

 

 
 
Bestyrelsen:  Telefon: 
 
Formand:   Bibi Andersen  30207483 
Næstformand: John Herbst   50591516 
Kasserer:   Inger-Marie Lyhne 74425283 
Sekretær:   Louise Andersen  20763407 
Fodbold:   Karin Frost Jensen 20848856 
Gymnastik:   Dorith Sprenger  61734811 
Badminton:  Jan Jørgensen  61602238 
 
Mail: bibi@andersen.mail.dk 

 

http://www.svenstrupkirke.dk
http://www.svenstrupkirke.dk
mailto:bibi@andersen.mail.dk
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Her billeder fra vores Indvielse af vores Team Track fredag den 7. september i Nør-
reskovskolen i Svenstrup. Der var ca. 40 børn, som fejrede indvielsen. 
 
Tak for den store opbakning, det var dejligt, at der kom så mange friske børn. 
 
Vi vil hermed, meget gerne takke vore mange sponsorer; TUBORFONDET, Danfoss, Linak, 
Folkeoplysningsområdets puljer og Idrætsfonden og en masse privatpersoner - Til stor 
glæde for vore gymnaster i SUF, 
 - det kan hvis ses… 
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Nørreskov-Skolen 
 

Læringsdag i Svenstrup 
I forbindelse med, at vi blev en del af den 
nye storkommune blev det et krav, at alle 
elever skulle gå i skole mindst 25 timer om 
ugen. Det betyder, at vi på Svenstrupafde-
lingen har indført en læringsdag hver fredag, 
hvor eleverne bliver undervist hele dagen i 

forskellige emner – i blandede aldersgrup-
per. 
 
En gruppe har arbejdet med emnet ”Livet på 
landet”, og her er nogle indtryk fra de mange 
store oplevelser, som ungerne har haft. 
 
I forbindelse med læringsdagen i indskolin-
gen har vi de sidste 5 fredage haft emnet 
”Livet på landet” på skemaet. Her et udpluk 
fra vores besøg på Skovgården, Skærvea-
gervej 5 i Himmark. 
 
Se en række billeder fra besøget på de næ-
ste sider. Hvis du vil se billederne i god kva-
litet og farver, så kan du finde en elektronisk 
udgave af dette blad - E SvenstruPPe’ på 
www.sventrup-als.dk 
 

 

 

 

http://www.sventrup-als.dk
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Forventningsfulde står vi 
foran Skovgården. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Den ene gruppe går med 
Dorthe, den anden med 
Gert, for det er bedst. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Det er godt at være kalv 
på Skovgården. Den bli-
ver ca. 6 mdr. hos sin 
mor. Koen får lov til at bli-
ve gammel, modsat tyren. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Oktober 2007 Side 11 af 24 E SvenstruPPe’ 

 
 
 
 
 
 
 
Her i stalden er køerne 
om vinteren. Risten i gul-
vet er til alt det, der kom-
mer ud i den anden ende. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Når koen trykker på 
”knappen” med mulen 
kommer der vand i truget. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
En ko drikker ca. 80 liter 
vand om dagen. 
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I gylletanken samles 
køernes afføring, der i 
efteråret spredes ud på 
markerne. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Skovgården har masser af svaler, 
der bygger deres reder af jord og 
mudder under tagene. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Gården har bl.a. grise, 
der bliver kørt til slagte-
riet, når de er omkring 4 
måneder gamle. 
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Skovgården har udover 
køer med kalve og grise 
også 3 heste, en hund, 
nogle katte og kyllinger. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Den store traktor er altid 
et hit. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Mejetærskeren kan det 
hele. Den klipper kornet 
på marken og tærsker 
det, så halm og korn skil-
les ad. 
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Majsene skal vi da også 
smage på. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Denne fredag er en lille markmus 
gået i fælden. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Hvordan ser hvede, 
raps, havre og rug 
egentlig ud og hvad la-
ves der af det? 
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38.000 kyllinger går i den store, sto-
re hal i 38 dage. 
 
 
 

 
 
Kyllingernes trivsel styres elektronisk på 
Gert`s lille kontor.  
 
 
 
Vi siger alle, store som små, tusind tak 
til familien Johansen for deres gæstfri-
hed og nogle meget spændende timer.  

Hilsen 0 – 3 h. 
 
 
 
Børnehaveklassen har fået store venner.  
6.h er vores venner. De er så mange, så nogle af 0.h er så heldige, at de har fået 2 venner. Her 
er vi ude for at se, hvor man må lege. De store var gode til at fortælle hvordan det er, når man 
går i skole. 
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Fra læringsdagen 
De 2 billeder er fra Vores lærings-
dag om Landbrug, hvor 0-3 kl. har 
arbejdet sammen. 
 
Vi har Læringsdag hver fredag. 
Børnene er delt ind i 4 gr. på tværs 
af 0-1-2-3 kl. Det har været en for-
nøjelse at arbejde på den måde, 
alle arbejder godt sammen og 
stemningen har været god. Samti-
dig har vi lært noget om landbrug. 

Vi sluttede vores emne med at holde en 
høstfest. Den indledte vi med en fin 
høstgudstjeneste i kirken. Gymnastiksa-
len var pyntet med blomster og blade(og 
halm). Vi dansede og sang, det var rigtig 
hyggeligt. 
 
 
 
 

 
TØJ TIL TANZANIA 
Hej. Før sommerferien lavede jeg en indsamling af børnetøj i den klasse som nu er 1h. Vi fik 
samlet 32 kg tøj, fra børn og forældre i 1h. Vi fik 4 tasker fra Sydbank. Derefter var Martha og 3 
veninder klar, til at tage ned for at besøge de børnehjem som 2 af pigerne havde arbejdet på. 
Der var stor glæde ved at modtage tøjet og jeg skulle hilse og sige mange tak.  
   
Susanne Kampp. 
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Forældrespilleregler 
 
I Sønderborg kommunes blad, ZOOM IND, 
kan man læse flg. artikel af journalist Herdis 
Thomsen om de tiltag, som vi har gjort for at 
forbedre undervisningsmiljøet – og dermed 
indlæringen på Nørreskov-Skolen: 
 
Nørreskov-Skolen syntes, der var for 
meget, der stjal tid fra og ødelagde den 
daglige undervisning. Nu skriver de kon-
trakt med forældrene, så børnene hjem-
me og i skolen møder de samme krav til 
hjemmearbejde, skolegang og social ad-
færd. 
 
Vi ved godt, at det ikke ændrer sig med et 
fingerknips, det er et langt træk. Men hvis 
det for børn i de yngste årgange bliver en 
selvfølge, at man kommer til tiden, har lekti-
erne i orden til tiden og opfører sig ordentligt 
over for kammeraterne, så tror vi på, de ta-
ger det med videre op i de højere klasser. 
 
Skoleinspektør Ejvind Bojsen forklarer om 
baggrunden for, at Nørreskov-Skolen i Gu-
derup og Svenstrup for et års tid siden tog 
fat på projekt ”forældrekontrakt”. Viceinspek-
tør Jens Erik Henriksen nikker og supplerer: 
 
- Men forleden fik jeg at vide, at en nogle 
forældre til en gruppe drenge havde lavet en 
skovtur for drengene og sig selv. Det var en 
gruppe, som havde det lidt svært med hin-
anden og andre i skolen. Det gjorde godt at 
høre, og det er den slags, der skal til, og det 
er med til, at vi tror på ideen, siger han. 
 
Frustrerede lærere var årsag til, at det hele 
begyndte. Forældrene svigtede forældre-
møderne, de var ikke fagligt ambitiøse på 
deres børns vegne, syntes bare, det var vig-
tigt, at de havde det godt, karaktererne var 
ikke gode nok, og de syntes, de skulle bruge 
alt for meget tid på at opdrage i stedet for at 
undervise. 
 
Krav og forventninger 
Vi tog en snak om, hvad der påvirkede ni-
veauet negativt og fandt frem til, at foræl-
drenes opbakning til lærerne og skolen var 
helt nødvendig for at komme videre. Deref-
ter inviterede vi sidste efterår alle forældre til 

møder, og der var en god opbakning – vi 
havde meldt ud, at det var alvorligt, dette 
her. Reaktionen var positiv på, at når foræl-
drene vil stille krav til skolen – så vil vi også 
stille krav og have forventninger til forældre-
ne, fortæller Ejvind Bojsen. 
 
Efterfølgende er der holdt forældremøder 
klassevis, og der er i hver klasse formuleret 
en forældrekontrakt med otte-ti spilleregler. 
Kontrakterne er således ikke ens, men til-
passet hver enkelt klasse. Efterhånden har 
forældrene i de fleste klasser skrevet under 
på kontrakten. 
 
- Kontrakten er god for os, men også for 
forældrene. Nu kommer børnene ikke langt 
med, at de behøver ikke at lave de lektier 
eller møde til tiden, ”for det gør de andre 
heller ikke”. Nu har alle forældre skrevet un-
der på, at børnene laver lektierne, at de gør 
det til tiden, go at de møder til tiden. Det gi-
ver forældrene støtte, og det virker langt 
bedre, når børnene møder ens beskeder i 
skolen og derhjemme. Der er ingen signal-
forvirring d’er, siger Jens Erik Henriksen. 
 
- Når Sønderborg vil have et af landets bed-
ste skolevæsener, så er forældrene helt 
nødvendige medspillere i læringsmiljøet, si-
ger Ejvind Bojsen. 
 
 
Når børn krydser vejen 
Der har været en forældrehenvendelse til 
skolen angående krydset i Svenstrup. Pro-
blematikken går på, at der er enkelte biler 
som kørte over for rødt og derved kan der 
opstå farlige situationer når børn krydser ve-
jen. Sagen har derfor været oppe at vende i 
skolebestyrelsens trafikudvalg.  
 
I udvalget fandt man frem til at den bedste 
og mest realistiske løsning er at forældre 
lærer deres børn at de skal huske at oriente-
re sig, selvom der er grønt. Det er til enhver 
tid farligt i trafikken så derfor er det nødven-
digt at børnene fra start lærere at udvise 
agtpågivenhed. Godt nok har man naturlig-
vis retten på sin side, men det ændre ikke 
ved det faktum, at man som fodgænger sta-
digvæk er den sårbare i trafikken.  
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I den forbindelse har vi haft nogle børn fra 0. 
klasse med ude ved krydset for at se om det 
i praksis kan lade sig gøre. Fra der bliver 
rødt for bilerne og til der biler grønt for fod-
gængerne går der ca. 4 sekunder. Så kigger 
børnene sig for, bilerne bremser og holder 
stille, og så går de over. Tidsintervallet hvor 
det er lovligt at passere vejen for fodgænge-
re er ca. 15 sekunder. I den test vi lavede 
med børn fra 0 klasse kunne alle nå over. 
Men bliver det rødt undervejs har man sta-

digvæk den mulighed, at stoppe ved midter-
rabatten og vente sikkert til det bliver grønt 
igen. Har man passeret midterrabatten og 
der bliver rødt på det sidste stykke kan man 
stadigvæk nå sikkert over i det der ca. går 8 
sekunder før bilerne for grønt lys og må kø-
re igen.  
 
Håber I som forældre vil påtage jer det an-
svar at lære jeres børn at krydse vejen sik-
kert. 

/Rasmus Andreassen     
 

Budbringer 
 

 
KANON TILBUD TIL SEJLERFOLKET !!!! 

 
2 stk. meget velholdte flydedragter, model Mustang Survival str. M. 
2 stk. redningsveste, model XM Quickfit (170 N) Både selv- og manuel udløselig 
1 stk. baby redningsvest, model Compass (50 N) 
1 stk. hunde-redningsvest (Ca. 20 kg.) 
1 stk. UFO-antenne ( Aldrig brugt ) 
 
Alt er i meget fin stand, og sælges samlet til en uhørt pris af Dkr.  2.000,- 
 
SKYND DIG NU!! … Først til mølle…… 
 
Kenneth Svendsen, Skoletoften 5, Svenstrup, Tlf. 74456373 / Mobil 20761216 
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På kryds
og tværs i

sange og viser

Arrangør: Stevning Kulturhus
Skolevænget 14

Torsdag 8. november kl. 19.00

Med Alsingergildets
Oldermand
Hans Jørgen Clausen

og Annemarie Møller

Kultur-aften 

Pris 35 kr.
Inkl.  kaffe/te - et glas vin - en øl eller en vand  
og boller med ost.
Efterfølgende vin 15 kr. - øl 15 kr. - vand 5 kr.
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Annoncer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 næringsstof-
fer. 

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 ago-

ve@mail.tele.dk 
 

• Zoneterapi 
• Laserterapi og øreakupunktur uden nåle 

God til aktuelle skader, forstuvninger, fi-
bersprængninger, 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… 

 

 
 

mailto:ve@mail.tele.dk


Oktober 2007 Side 21 af 24 E SvenstruPPe’ 
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Aktivitetskalender 
... oktober 2007 

 
Tidspunkt  Aktivitet Mødested 
 
Søndag d. 30. sept. Kl. 19:30 Meditativ gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Mandag d. 1. okt. Kl. 15 - 18 Lokalhistorisk forening – ”Åbent Arkiv” 
 
Søndag d.  7. okt. Kl. 10:30 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Søndag d.  14. okt. Kl. 10:30 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 Kl. 13 - 16 ”Åbent Landbrug” Himmark / Himmark Strand 
 Kl. 13 - 16 ”Åbent Hus” Forsamlingshuset 
 
Mandag d. 15. okt. Kl.  9:00 Cykelklubben inviterer Parkeringspladsen 
 Kl. 15 - 17 Ungdomsforeningen inviterer Nørreskov-Skolen 
 Kl. 15 - 18 Lokalhistorisk forening – ”Åbent Arkiv” 
 
Tirsdag d. 16. okt. Kl. 14 - 17 Stolbroladen inviterer Stolbroladen 
 
Onsdag d. 17. okt. Kl. 15 - 17 Lokalhistorisk Forening inviterer Forsamlingshuset 
 Kl. 17:15 Brandværnet inviterer P-plads overfor Forsamlingshuset 
 Kl. 18:30 Fællesspisning (tilmelding 13. okt.) Forsamlingshuset 
 
Lørdag d. 20. okt.  … … sidste frist for indlæg til E SvenstruPPe’ november nummer 
 
Søndag d.  21. okt. … … … Ingen Gudstjeneste  
 
Tirsdag d. 23. okt. Kl. 19:00 Menighedsrådsmøde (offentligt) Præstegården 
 
Søndag d.  28. okt. Kl. 10:30 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Torsdag d. 1. nov.  … … E SvenstruPPe’ november udgave udkommer 
 
Søndag d.  4. nov. Kl. 10:30 Konfirmandgudstjeneste/ Aller helgens dag, Svenstrup Kirke 
 
Søndag d.  11. nov. Kl. 10:30 Menighedsgudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
 
 

 (......uden ansvar) 
 

 


