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Kommentar 
 

 
Endnu et Julenummer 

 
Du sidder nu med det sidste 
nummer af E SvenstruPPe’ i 
2008. Det er blevet til et 22 
sider stort julenummer med 
masser af gode og 
spændende tilbud for enhver 
smag i december og januar. 
 
Specielt bør du hæfte dig ved 
det spændende tilbud, som du 
finder øverst på side 17. Et 
tilbud du næsten ikke kan sige 
nej til. 
 
Du får gode muligheder for at 
jonglerer rundt i en hel masse 
elektroniske spændende 
områder og ”uddanne” dig på 
en naturlig måde. 
 
At produktet så ender med 
både at være en papirversion, 

som du nu sidder med, og en elektronisk version, som kan 
hentes på Internettet, gør det jo blot mere spændende. 
 

God fornøjelse! 
 
Hermed vil hele holdet bag E SvenstruPPe’ gerne ønske alle 
læsere – og specielt dig – en Glædelig Jul og et Godt Nytår. 
 
På gensyn til en ny årgang og et nyt nummer af E 
SvenstruPPe’ den 4. februar 2009. 
 

m.v.h. Kaj Nielsen 
 
 
Husk – du kan se den elektroniske udgave af bladet, hvor 
billederne er i farver og bedre kvalitet, på Svenstrups 
hjemmeside www.svenstrup-als.dk 
 
 

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@bbsyd.dk 
Folkedansere 
 Per Zacho 74 45 62 79 
Nørreskovskolen, Svenstrup afdeling 
 Margit Wandahl 74 45 61 42 
  e-mail: mwan@sonderborg.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 
 Thomas Damgaard 74 49 15 74 

   thomas_damgaard@danbonet.dk 
Riecks Arkæologiske samling 
 Anni Thy 74 45 61 23 
Ringriderforening 
 Dorthe Johansen 74 45 62 50 
  e-mail: Skovgaard@johansen.mail.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@bbsyd.dk 
Svenstrup Vandværk 
 Gert Johansen 22 16 29 01 
  e-mail: Skovgaard@johansen.mail.dk 
“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, Hans Petersen 
Distribution  
 Marianne Møller 74 45 63 01 
Udbringning 
 Elever fra Hjortspringskolen 
 
Svenstrup Hjemmeside 
www.svenstrup-als.dk 
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Indsættelsesgudstjeneste 
for Bo Scharff 

 

 

i Svenstrup Kirke 
søndag  

den 21. december 2008, 
kl. 14:00 

 
 
 

Efterfølgende kaffebord på         
Svenstrup Forsamlingshus  

kl. 15.30-17.30 
 
 

 
Svenstrup Menighedsråd inviterer alle indensogns 
og udensogns med tilknytning til Svenstrup Kirke til 
at deltage. 
 

 
Tilmelding til kaffebord: 
 
Solveig Herborg, 74 45 61 46, solveig.herborg@gmail.com  
eller  
Kirkekontoret, 74 45 63 02, kirkekontoret@nielsen.mail.dk 
 

senest søndag den 14. december 2008 
 

mailto:solveig.herborg@gmail.com
mailto:kirkekontoret@nielsen.mail.dk
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Nyt fra Kirken 
 
Ny præst 
Bo Scharff er lige blevet udnævnt til 
sognepræst i Svenstrup fra den 15. 
december 2008. Han flytter til 
Nordals den 1. december og vil 
kunne træffes i dagtimerne på 
nedennævnte adresse, idet 
præstegården først ventes at stå klar 
til indflytning omkring den 1. juni 
2009: 
 
BO SCHARFF, SPANGSMOSEVEJ 
30 A, BROBALLE, 6430 NORDBORG, 40 
34 93 16, scharff@privat.dk. 
 
Der vil blive holdt indsættelsesgudstjeneste i 
Svenstrup Kirke søndag den 21. december 
kl. 14 med efterfølgende kaffebord på 
Svenstrup Forsamlingshus, hvor alle er 
velkomne. 
 
Se annonce på forrige side i E' 
SvenstruPPe. 
 
På grund af indsættelsesgudstjenesten 
aflyses "Vi synger julen ind", som vi normalt 
holder 4. søndag i advent kl. 16. 
 
Nyt menighedsråd 
Det nye menighedsråd 2008-2012, hvis 
funktionsperiode begynder 1. søndag i 
advent, den 30. november 2008, har 
konstitueret sig med følgende fordeling af 
posterne for 2008-2009, idet alle valg er 
etårige:  
 

Formand og sekretær: 
Thomas Damgaard, 
Rypevej 42, 1. tv. 
Langesø 
Tlf., 74 49 15 74  

Næstformand: 
Asta Broesby-Olsen, 
Brokbjergvej 1, 
Himmark, 
Tlf. 74 45 61 92  

Kirkeværge (ikke medlem): 
Carl Chr. Schink, 
Nordborgvej 163, 
Paragraf 5,  
Tlf. 74 45 60 05 

Kasserer (ikke medlem):  
Ole Rasmussen, 
Ugebjergvej 24, 
Svenstrup, 
Tlf. 74 45 61 93 

Kasserer i rådet: 
Bente Purup, 
Sandvej 30, 
Svenstrup 
Tlf. 74 45 65 68 

Kontaktperson: 
Maja Jørgensen, 
Vestermarken 25, 
Stevning, 
Tlf. 74 45 91 16 

Medlem: 
Ruth Good, 
Sandvigvej 11, 
Stevning, 
Tlf. 74 45 86 85 

Medlem: 
Gert Sommerlund, 
Tyremosevej 10, 
Torup, 
Tlf. 74 45 61 30  

 
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. 

 

mailto:scharff@privat.dk
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Kirkegården 
Graver og kirketjener Torben Nielsen 
træffes i arbejdstiden 8-14 på kirkegården 
og på telefon 74 45 63 02. 
 
Kirkens hjemmeside 
Kirkens hjemmeside findes på:  
www.svenstrupkirke.dk. 
Her finder man alle relevante oplysninger 
om kirken, menighedsrådet, 
gudstjenestetider, møder osv. 
 
Menighedsrådet 
Der er menighedsrådsmøde tirsdag den 20. 
januar 2009 kl. 19:00 i mødelokalet ved 
præstegården. 
 
Menighedsrådets møder er offentlige, og 
alle interesserede er velkomne. Referater 

fra menighedsrådsmødet er fremlagt i 
kirkens våbenhus. 
 
Menighedsrådets medlemmer er: Thomas 
Damgaard (formand), Asta Broesby-Olsen 
(næstformand), Bente Purup (kasserer i 
rådet), Maja Jørgensen (kontaktperson), 
Ruth Good, Gert Sommerlund, Bo Scharff 
(præst, født medlem), Torben Nielsen 
(medarbejderrepræsentant).  
Uden for rådet: Carl Chr. Schink 
(kirkeværge), Ole Rasmussen (kasserer). 
 
Døde og begravede  
Ella Bruncke,  Guderup, tidl. Svenstrup 
Lauritz Petersen,  Svenstrup 

 

Nørreskov-Skolen 
 

Julefest - Hermed inviteres elever og forældre til skolens julefest: 
 

Torsdag den 4. december 2008 kl. 18.00-20.00 
på Nørreskov-Skolen i Svenstrup. 

 
Program:         

Kl. 18.00 Velkomst i skolegården.  
 Kl. 18.05 Dans om juletræet i skolegården. 

Kl. 18.15   Salg i boderne begynder. Julebio i 5H 
Kl. 18.45   5. klasse starter med at dele juleposer ud. 
Kl. 19.15 Pigerne fra 5. og 6. klasse går Luciaoptog. 
Kl. 19.30 Scenen er din i gymnastiksal. 
Kl. 19.55 Fælles julesang som afslutning i gymnastik 

                      salen. 
  

 
Skolens lille nissebørnebande vil gå rundt på skolen og dele 
juleposer ud til artige børn, og Forældreforeningen sørger for, at 
de voksne kan nyde en kop kaffe i cafeerne. Desuden har 
klasserne opstillet salgsboder og værksteder, hvor de sælger 
spændende ting.   
 
Vi beder forældrene holde opsyn med egne børn. 
 

Med venlig hilsen 
Nissegruppen  

http://www.svenstrupkirke.dk
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Skolens juleafslutning 

Sidste skoledag inden 
jul holdes traditionerne 
i hævd på afdelingen i 
Svenstrup. 
 
Denne helt 
specielle 
skoledag, d.19. 
december, 
afsluttes, vanen 
tro, med en 

gudstjeneste i Svenstrup Kirke. 
 
Vi har været så heldige, at dette også 
bliver et goddag til vores nye præst, Bo 
Scharff. 
 
Bo Scharff, som egentlig først skulle 
indsættes d. 21. december, har 
glædeligt nok, tilbudt at holde vores 
julegudstjeneste. 
 
Det glæder vi os på skolen meget til. 

 
Skoleskydning 
Eleverne fra 5.h har deltaget i årets 
skoleskydning. Vi må konstatere at nogle af 
vore elever både har en rolig hånd og er 
målrettede. 

 
Anne Mette Bladt, 
Pernille Danefelt 
Broghammer, Lene 
Klugmann Svendsen 
og Jacob Bonde har 
klaret sig så 
fremragende, at de nu 
skal med til den 
Sønderjyske finale, der 
finder sted d. 22. 
november i Bredebro. 
Vi trykker tommelfingre 
og håber, at de 4 
skytter kan holde 
nerver og hånd i ro. 

 
 

Nyt fra Spejderne 
 
Vi har haft et godt efterår. Og nu er vi 11 
ulve – 5 drenge og 6 piger – og vi har gode 
aktiviteter sammen med bæver og spejder 
også - og vi har det sjovt og hyggeligt og 
spændende og udfordrende og …. 
 
Vi vil gerne have nogle flere bævere 0. og 1. 
kl. – og flere ulve 2.-4.kl. – og spejdere fra 5. 
kl. op. 
 
Efteråret er gået med skovtur, kylling i cola 
på bål, at bygge med rafter – småt og stort. 
Vi har været på spejderturnering med 
temaet Indiana Jones i Dybbøl, og til 
Gildeløb ved Naldmose med mange sjove 
opgaver og ikke mindst havde vi en god 
weekendtur i vores egen hytte, hvor vi 
fortsatte med Indiana Jones. 
 

Der blev lavet talismænd og woodoo-dukker 
og natløbet bød på blindsmagning. 
Indiana Jones´ motionscenter blev afprøvet 
med håndvægte, boksebold, træklatring i 
blinde, runde balancebomme, klatretårne og 
baglæns labyrinter. Der blev lavet dartpile 
og slangebøsser, og så blev der skudt til 
måls efter de vilde aber (ballondyr). 
 
Vi har taget sygeplejemærket med sår og 
plaster og små førstehjælpsæsker, sygdom, 
sikkerhedscheck og tilkalde-hjælp kursus og 
lidt førstehjælp. Legemærket er vi også i 
gang med – 
Leg er altid god! 
 
Vi glæder os til at se rigtig mange til 
Julecafé i Kulturhuset søndag den 7. 
december – se også opslaget andet sted i 
bladet. 
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 God jul og godt nytår fra os alle i den aktive 
Hjortspring-gruppe J



December 2008 Side 8 af 24 E SvenstruPPe’ 
 



December 2008 Side 9 af 24 E SvenstruPPe’ 

Lokalhistorisk forening 
 
Åbningstider fra kl. 15:00 til kl. 18:00 

Mandag den 1. december 2008 
Mandag den 5. og 19. januar 2009 

 
Søndag den 7. december 2008, 
fra kl. 13:30 til kl. 17:30 
 
Der er mange aktiviteter i Kulturhuset i 
Stevning denne dag. Bl.a. åben Café, 
spejderne vil være til stede o.s.v. 
 
I ovennævnte tidsrum vil der være åbent på 
arkivet, samt præsentation og salg af den 
nye bog om Stevning, det mest omfattende 
værk, der nogensinde er skrevet om byen. 
Over 300 sider – hvert hus, hver gård og 
hver familie, fra start og frem til i dag. Det er 
bogen! 
 
Foredragsforeningen 
 
Vi vil her minde jer om to foredrag i det nye 
år – 2009. 
 
Torsdag den 29. januar 2009, kl. 14:00 på 
Svenstrup Forsamlingshus 
 
”Humor og alvor ved Himmerigets Port, og 

at snakke med Sankt Peter”. Ja sådan er 
titlen på Peter Værum’s foredrag, der er fyldt 
med gode historier, anekdoter, eventyr og 
nogle af de Lignelser, der fortælles om det, 
at skulle stå til regnskab for Sankt Peter. 
Hvordan kommer vi ind i Himlen? 
 
Mød op og bliv meget klogere. 
 
Torsdag den 26. februar 2009, kl. 14:00 på 
Svenstrup Forsamlingshus 
 
Tidligere borgmester i Sønderborg A. P. 
Hansen kommer og fortæller om sit 
spændende liv og virke, både som stifter og 
ejer af fabrikken Cormall, - ”fader” til Alsion 
samt borgmester i Sønderborg. 
 
Det vil ikke blive kedeligt. A. P. er kendt som 
en ypperlig fortæller. 
 
Det koster 50 kr. inklusive kaffe pr. gang. 
 
Bestyrelsen vil hermed ønske alle en 
Glædelig Jul samt et Godt Nytår. Tak til alle 
jer, der i det forgangne år kiggede indenfor i 
arkivet, I er alle med til at skrive sognets 
historie 

 
På bestyrelsens vegne 

Jørgen Valentin
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Bestyrelsen:  Telefon: 
 
Formand:   Bibi Andersen  30207483  
Næstformand: John Herbst   50591516 
Kasserer:   Inger-Marie Lyhne 74425283 
Sekretær:   Louise Andersen  20763407 
Fodbold:   Karin Frost Jensen 22531887 
Gymnastik:   Dorith Sprenger  20966505 
Badminton:  Jan Jørgensen  61602238 
 

Mail: bibi@andersen.mail.dk 

mailto:bibi@andersen.mail.dk
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Peter Møller fra Himmark bringer på de 
næste sider et spændende indblik i en 
udvandres vilkår i perioden omkring 1850. 
 
Baggrunden for historien er en dagbog 
skrevet af Jørgen Sandersen på hans 
guldeventyr til Australien. 
 
Peter har levendegjort beretningen 
gennem brudstykker fra dagbogen og 
kommenteret beskrivelserne 
 

 
 

Dagbog for Jørgen Sandersen fra Lambjergskov 
på øen Als, Kongeriget Danmark 

 
Begyndt den 27’ende Maj 1854 

1869 Boelsmand i Himmark på Basmosevej 12 frem til 1900 
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En guldgravers rejse til Australien 
 

I midten af 1800 tallet blev mange fristet til 
at søge lykken ved at finde guld i Australien. 
Langt den største part mislykkedes det for, 
og de måtte blive derude. 
 
En af de unge mænd Jørgen Sandersen, 
der var boelsmand i Himmark, kom tilbage til 
sin hjemstavn igen og giftede sig ind på 
Basmosevej 12 i Himmark. 
 
Jørgen Sandersen har skrevet en dagbog 
over rejsen derover og en del af tiden i 
Australien, og ud fra den vil jeg beskrive et 
kapitel i hans liv, som har været en barsk 
oplevelse. Ordstillingen er afskrevet direkte 
fra hans dagbog. 
 
Jørgen Sandersen er født den 11. december 
1832 i Lebøl Lyk og i en alder af 22 år satte 
han kursen mod Australien. Han skriver i sin 
dagbog, … … Lørdag den 27. maj 1854 
forlod vi Sønderborg kl. 9:00 og ankom til 
Kiel klokken tre om eftermiddagen og 
fortsatte med jernbanen kl. fire til Hamborg. 
 
Den 28. maj spadserede jeg med Christian 
Grau omkring i Hamborg for at se dens 
mærkværdigheder. Den 30. maj var jeg hos 
skibsreder Bolton og betalte den hele sum 
for rejsen til Australien. Onsdag den 31. maj 
er egentlig den bestemte dag da sejlskibet 
Salvina skulle afgå fra Hamborg, men dette 
blev udsat i 8 dage. 
 
Torsdag den 1. Juni skrev jeg brev hjem til 
moder og ellers bedrev vi tiden med at se 
sig om i Hamborg. Den 4. Juni er det første 
pinsedag, et smukt vejr, i alle gader i 
Hamborg vrimlede det af folk og dans i alle 
dansesale. Ivan og jeg var nede i Altona og 
oppe på Rebslagerbanen ligesom vi var 
nede ved havnen at se efter skibene. Der 
kom i dag en del passagerer ombord på 
Salvina, men først den 9. Juni fik vi ordre til 
at gå ombord på Salvina og sover så 
ombord på skibet første gang. 
 
Lørdag den 10. Juni omtrent kl. 2 om 
eftermiddagen afgik vi fra Hamborg, 

bokseret  af Dampskibet Elben omtrent tre 
mil ud efter Glückstadt hvor vi lå for anker til 
den 14. Juni, og kl. 5 om morgenen lettede 
vi anker og sejlede videre til Kukshafen hvor 
vi atter ankrede op i en regn og blæsfuld 

dag. 
 
Den 15. Juni lettede vi anker og med 
forindlig vind sejlede længere ud i Elben ud 
til Nordsøen forbi Helgoland. Den 17. Juni 
temmelig stærk kuling, de fleste af 
passasererne søsyge, jeg var også dårlig, 
de næste dage krydsede vi frem og tilbage 
mellem England og Frankrig og kom til 
indsejlingen i kanalen hvor vi sejlede frem til 
den 25. og 26. Juni, hvor der oprejste sig en 
temmelig stærk blæst eller storm som 
vedvarede frem til den 27. Juni så vi er 
kommet i det atlantiske hav, af skibets 
bevægelser var jeg såvel som flere andre 
passaserer i en 4-5 dage meget ilde tilpas 
og kunne hverken spise eller drikke. 
 
Den 3. Juli døde et lille barn af 
passasererne, 4. Juli blev det døde barn sat 
i søen. 7. – 8. – 9. Juli var der temmelig 
varmt og vi nåede passat vindene, så skibet 
skrider betydeligt fremad. Den 10. Juli fødte 
en ung pige to drengebørn som dog straks 
døde og blev sat over bord om anden 
dagen. 
 
Sådan sejlede så skibet gennem Atlanten 
med meget omskifteligt vejr frem til den 24. 
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Juli hvor vi passerede Eqvator eller linien kl. 
8 om aftenen, som et tegn derpå blev der 
antent en tjæretønde der blev sat over bord. 
Den første dag efter liniens passering havde 
matroserne helligdag og iførte sig en meget 
kunstig mondering, og har anstillet et 
barberblad hvoved alle matroser der ikke 
havde passeret linien før blev barberet 
ligesom en stor del af passasererne, såvel 
som mig selv måtte gennemgå denne skole. 
 
Den 28. Juli døde en ung karl af 
passasererne, der havde været syg på det 
meste af rejsen. Vi var nu ikke langt fra 
Amerikas kyst, den døde blev sat overbord. 
Den 3. August viste der sig en stor og en 
lille hvalfisk som fulgte os de næste dage. 
Den 7. August blev den døde karls 
efterladenskaber solgt ved offentlig auktion 
ombord. Den 12. og 13. August havde 
skibet nu sejlet i to måneder og en del fugle 
fløj omkring skibet, nogle i størrelse med 
mågerne i Danmark, men sorte hvide 
spraglede. 
 
Den 24. August rejste der sig en kraftig 
storm, så der var kuns tre sejl på skibet og 
en mand døde af anden kahyt, dog aftager 
stormen, så vakler skibet i disse dage 
næsten mere end under stormen. Den 30. 
August passeret Håbet og var 1. September 
kommen forbi det farlige og ustadige strøg 
som grænser omkring det gode Håbs 
fodbjerge. Allerede 12 uger siden vi kom 
ombord. 
 
Søndag den 3. September, stille vejr, lille 
pige død af passasererne, dagen efter, den 
døde sat over bord. !4. September temmelig 
stærk blæst, dog vinden lige omtrent fra 
bagen og vi skrider godt fremad. Fredag 15. 
September, stærk kuling, god kurs og har 
passeret øen ”St. Pauli” i så nær afstand at 
vi kunne øjne den. Om eftermiddagen er en 
lille dreng død her i mellemdæk og lidt over 
middag en ung karl død der lå ved siden af 
min køje. Dagen efter god kuling og gunstig 
vind, de døde sat over bord. 
 
Tirsdag den 26. September nået hoiden af 
Australien og vejret var helt smukt. Dagen 
efter døde en kone af mellemdæks 
passasererne, hvis mand sorrigfuld lever 

tilbage, da han også på denne rejse haver 
mistet to af sine håbefulde børn. 
 
Tirsdag 3. Oktober, helt stærk kuling med 
regn og ugunstigt vejr, om aftenen omtrent 
kl. 9 har vi set et fyr fra Australiens kyst, 
dagen efter den 4. Oktober har vi sejlet 
langs med Australiens kyst, kl. 3½ fået loes 
ombord og sejlet ind af indløbet til ”Hat-sons 
boi”, kl. 10 kastet anker. Torsdag den 5 
Oktober om formiddagen kl. 10 nået ind til 
den rigtige ankerplads Hat-sons boi Rede 
von Melbourne kaldet, der kastet anker og 
sejlene beslået. Dagen efter omtrent om 
middagen gik vi ombord på et dampskib og 
sejlede ind til Melbourne hvor vi ankom 
omtrent kl. 4. Samme dag satte vi foden på 
Australiens jord, og fik losi hos to danskere. 
 
Den 8. Oktober gik vi omkring i staden og så 
dens seværdigheder. Dagen derpå ville vi 
have gåen til guldminerne, men så fik vi den 
efterretning at vi skulle modtage hver to 
pund Sterling fra Salvinas rederi fordi 
provianten var gået får tidlig op på sejlturen 
herover, pengene fik vi dog ikke før den 11. 
om formiddagen og kl. tre gik jeg tillige med 
3 andre danskere og fem tyskere på marsen 
til guldminerne. Denne tur tog helt til den 15. 
Oktober om aftenen, som just var en 
søndag, hvor vi ankom til vores 
bestemmelsessted eller rettere sagt Dikkens 
som kaldes ”Foresskrigs” der ligger 80 
engelske miles fra Melbourn hvor vi 4 
danskere blev indloseret og skiftedes til at 
gå omkring for at opdage hvor vi bedst 
kunne begynde at grave guld. 
 
Den 17. Oktober kjøbte vi værktøj og 
begyndte at vaske ”Cerves” (det øverste af 
jorden) og fandt også guld, men kun i det 
fine. 
 
Onsdag den 18. kjøbte vi et telt af to andre 
danskere, der gik til en anden mine, det 
kostede 4 pund sterling. De følgende dage 
vaskede vi atter Cerves og fandt lidt guld 
hver dag. 
 
Søndag den 22. Oktober gjorde vi vores telt 
i stand og gjorde os bekendt med flere 
andre danskere der havde deres telte ved 
siden af os. Den følgende uge vaskede 2 af 
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os atter Cerves og de andre to begyndte at 
grave huller og dog tjente vi i denne uge 
hver en lille ugeløn i guld. Sådan gik tiden 

med at vaske Cerves, for at finde mulig guld 
og ved at grave huller efter det. Søndag den 
5. November arbejdede vi ugen ud ved 
hullet og fik alle fire 45 Pænnevægt og 10 
Pænnevægt ved cerves-vaskning altså 
tilsammen 55 Pænnevægt guld. (1 
Pænnevægt er 1½ gram guld. 1 Unze er 31 
gram guld) og lørdag eftermiddag den 11. 
November solgte vi for første gang vores 
guld. Ugen frem fra søndag den 25. Oktober 
har vi kun været tre mand ved arbejdet, da 
Ole Andersen fra Fyn er syg af Dyssenteri 
og vi fandt 6 Unzer guld i de to huller. 
 
Først den 17. December gik en af vores 
kammerater Niels fra Odense tilbage til 
Melbourn for at hente vores tøj fra rejsen. 
Den 23. December kom min kiste og alt tøjet 
tilbage hertil med Niels. 
 
Søndag den 31. December 1854 hjemme i 
teltet, smukt vejr, her ender således det 
gamle år i Australien for første gang, uden 
dog endnu i dette fremmede, at have 
manglet noget, gud give at vi i de år, som vi 
endnu skal ende her må kunne sige det 
samme. 

 
Det har ikke været de store mængder guld 
som blev fundet og mange gange har man 

skiftet vaskeområdet og gravehuller ud med 
nye steder. Allerede begyndelsen af det nye 
år har to af dem, Jørgen Sandersen og Niels 
måttet tage arbejde tilsyneladende for andre 
guldgravere der havde fundet guld – det ene 
sted fik man 3 pund sterling om ugen og fri 
kost og logi, mens de to andre kammerater 
gravede videre og ikke gjorde de store fund. 
 
Mandag den 11. Juni på posthuset og set på 
listen der, at der var brev til mig i Melbourn 
og for første gang den 16. Juni 1855 nydt 
den glæde at modtage brev hjemmefra 
indeholdende god stilling. 
 
14. Juli har Jørgen opgjort sine fund til 8½ 
Unze (svarende til 263 gram guld). 
Tilsyneladende har Jørgen truffet og gået i 
samarbejde med brødrerne Jørgen og 
Christian Hansen fra Enegård på 
Egebjergvej her ved Svenstrup. De 
udvandrede efter krigen i 1852 til Australien. 
Han nævner flere steder sit samarbejde 
med dem. 
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Den 6. Oktober 1855 er det just datoen et år 
siden jeg kom til Melbourn. Altså dog tjent 
lidet det første år. 
 
Søndag den 16. Marts 1856 afvigte uge 
arbejdet som tilforn i dag, og gået i compani 
med Jørgen fra Jennegård med en 
gravemaskine, dette ændrede 
tilsyneladende deres arbejdsindsats fra at 
grave med skovl og spade til at en 
gravemaskine overtager slæbet også en 
hest og vogn bliver der købt. Men disse 
tiltag ændrer tilsyneladende ikke deres held 
med guldeventyret. 
 
13. Juli 1856 må Jørgen Sandersen gå ud 
med P. Skjællverup for at hjælpe ham med 
at pløje og har i ugen frem til 27. Juli 1856 
pløjet omtrent 4 agre, men vender tilbage til 
gravearbejdet med maskinen og 
konstaterer, at stoffet ikke er videre godt. I 
perioden frem til 1857 stopper Jørgens 
optegnelser. Man fornemmer at håbet med 

det store guldeventyr er ved at ebbe ud og 
hans sidste kommentar er hvor han fortæller 
at han er kommet til Yasan den 9. april 
1860. Her stopper hans dagbog. 
 
Så i tidsrummet frem til 1866 er Jørgen 
Sandersen vendt hjem til Danmark, hvad 
hans guldeventyr har givet ham melder 
historien intet om, men i 1866 har han hørt, 
at der var en gård til salg på Himmark mark 
og han kører da ud til ejeren Hans Skov, der 
er født på Skovgården og spørger om 
gården er til salg, men svaret er promte 
”nej”, men de to går og taler om tingene og 
finder ud af, at Jørgen da passende kunne 
få Hans Skovs ugifte datter Elonora og 
således blev det, at de blev gift i 1866 og 
således blev Jørgen Sandersen alligevel 
boelsmand på den gård han havde tanker 
om at købe. 
 

Peter Møller, Himmark 

 

E Svenstruplaug 
 

En hyggelig aften med snak om udviklingen i Svenstrup og Klingbjerg 
 
Vi havde et rigtig 
godt møde på 
forsamlingshuset 
den 4. november. 
Der var mødt ca. 20 
personer op på trods 
af den noget korte 
varsel. 
 
Der blev snakket 
meget om, hvilke 
fordele Svenstrup og 
Klingbjerg har 
allerede i dag, samt 
om hvordan man 
kunne tænke sig, at 
området ser ud i 
fremtiden. 
 
Mødet mundede ud 
i, at det væsentligste 
for områdets fremtid er, at alle foreninger står sammen om nogle fælles initiativer, som mange 
kan have glæde af. For at få dette fælles fodslag sat i gang er der afsat tid til et opstartsmøde 
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den 13. januar kl. 19 på forsamlingshuset. Alle foreninger bliver kontaktet af en af deltagerne fra 
mødet den 4. november. Skulle dette glippe er man velkommen til at kontakte Bente Purup på 
telefon 74 45 65 68 eller e-mail bpurup@mail.dk. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Søndag den 7. december 2008 
kl. 14:00-16:30 

Juletræsfest for børn 
på Svenstrup Brandstation 

 
Tilmelding mht. godteposer til: 
Finn Lehmann  tlf. 7445 6061 / 4085 6061 
Tom Marek  tlf. 7445 6480 / 6137 0924 
Helge Kock      tlf. 7445 1314 / 6127 0242 

 
... ... senest den 1. december 2008 

 

mailto:bpurup@mail.dk
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Svenstrup Cykelklub 
 
Jeg har nu forsøgt at lave en hjemmeside 
for Svenstrup Cykelklub 
 
Adr. er: 
http://www.123hjemmeside.dk/Svenstrup
cykeklub/  (…se eksempel på næste side) 
 
Billedet er leveret af Ellen Marie Bonde 
 
Referaterne er fra ”E SvenstruPPe” og som 
en af deltagerne på de forskellige ture har 
skrevet. 
 
Er der nogen der ligger inde med mere 
materiale fra alle de fantastiske ture 
Cykelklubben har været på, gennem årene, 
vil jeg meget gerne låne det.  
 
Klubbens første cykeltur var D. 28.1. 1991, 
med 8 m/k èr + en hund, og første tur uden 
for Nordals, (ud fra det materiale jeg har haft 
til rådighed,) var i 1992, turen gik til Fanø. 
 
Det har været nogle seje folk, der har 
gennemført alle de cykelture, en del af vores 
nuværende medlemmer, har været med 

siden 1996, og Jørgen Jessen nåede selv at 
være formand i 16 år. 
 
Godt hjulpet på vej af Jørgens, altid friske 
gå på mod, intet måtte være uprøvet, og 
med den holdning fra både Jørgens og 
medlemmernes side, er det blevet til mange 
fantastiske oplevelser, over (næsten) hele 
kongeriget Danmark. 
 
Utallige madpakker er blevet spist i ”Guds 
frie natur” og jeg tør næsten garantere for, 
at det er de madpakker, der har smagt 
bedst. 
 
For dem der har adgang til hjemmesiden, 
giv jer selv lidt tid og læs alt det, de seje 
medlemmer af Svenstrup cykelklub har 
oplevet. 
 
Evt. materiale, kontakt: Eva Tagesen Tlf.: 74 
45 63 57 
 

Med venlig hilsen 
Eva Tagesen 

 
 

 

http://www.123hjemmeside.dk/Svenstrup
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Budbringer 
 

Stuemøbler til salg 
 
3+2 pers. sofaer, med lysegråt stof 
1 stk sofabord, træ med granitplade 
 
Sælges for 1500 kr.  à à à … … 
 

 
Henvendelse til  
Aase Christensen 
Skoletoften 10 
Svenstrup 
tlf.   74 45 61 78 
mobil  28 24 97 52
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Stillingsopslag à GENOPSLAG 
 

søger medhjælpere til layout opgaven af lokalbladet 
 
Vi kan tilbyde et meget spændende fritidsjob … … 

• med gode muligheder for kreativ udfoldelse på elektroniske medier 
• med kort og fleksibel arbejdstid, hvor du selv planlægger og afvikler 
• hvor du kan udvikle dine færdigheder i elektronisk tekstprogram 
• som giver gode udviklingsmuligheder og kan blive starten på en ny karriere  

 
Vi forventer … … 

• at du har en PC og en printer, og du ved, hvordan du tænder for den. En PC 
der er op til 9 år gammel er ingen hindring. 

• at du har en PC, som kan modtage e-mail. Hvis den også kan sende e-mails 
er det luksus 

• at du vil afsætte nogle timer på opgaven en gang om måneden, undtagen i 
juli og december 

 
Hvis det ligner dit drømmejob, så send en e-mail til e.svenstruppe@mail.tele.dk 
eller ring til Kaj Nielsen, tlf. 74 45 63 67 
 
 
 
 

 

mailto:e.svenstruppe@mail.tele.dk
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DET FOREGÅR I 
Skolevænget 14 

2008 / 2009 
 
  
December 2008 
Søndag 07.dec. kl. 14.30 Søndags-Caféen Caféen Kom og hyg med alle de andre i Søndags Caféen 
 
Onsdag 09.dec. kl. 19.30 Vandværket Caféen Generalforsamling 
 
Torsdag 11.dec. kl. 18.00 Madklubben Køkken Obs - NY DATO    for Fællesspisning   
                                                                                                                                      (tilmelding tlf. 74 45 92 78) 
Januar 2009 
Søndag 04.jan. kl. 14.30 Søndags-Caféen Caféen Kom og hyg med alle de andre i Søndags Caféen 
 
Mandag 05.jan. kl. 22.30 Kulturhuset Caféen Hellig Tre Konger, en festlig aften for alle 
  
Mandag 05.jan. kl. 15.00  Lokalhistorisk LH lokale Åbent hus. Alle er velkomne 
 
Tirsdag 06.jan. kl. 18.00 Madklubben Køkken Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 92 78) 
 
Onsdag 07.jan.  kl. 09.00 Kulturhuset Caféen PC kursus hold nr. 1-2009 starter 
 
Onsdag 07.jan.  kl. 12.30 Kulturhuset Caféen PC kursus hold nr. 2-2009 starter 
 
Onsdag 07.jan.  kl. 19.00 Kulturhuset Caféen PC kursus hold nr. 3-2009 starter 
 
Torsdag 15.jan. kl. 19.00 Piche klubben Caféen Vi tager i biografen. Flere oplysninger senere 
 
Mandag 19.jan. kl. 15.00  Lokalhistorisk  Åbent hus. Alle er velkomne 
 
Februar 2009 
Søndag 01.feb. kl. 14.30 Søndags-Caféen Caféen Kom og hyg med alle de andre i Søndags Caféen 
 
Mandag 02.feb. kl. 15.00  Lokalhistorisk LH lokale Åbent hus. Alle er velkomne 
 
Torsdag 05.feb. kl. 18.00 Madklubben Køkken Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 92 78) 
 
Torsdag 05.feb. kl. 19.00 Piche klubben Caféen Program følger senere 
 
Mandag 16.feb. kl. 15.00  Lokalhistorisk LH lokale Åbent hus. Alle er velkomne 
 
Torsdag 19.feb. kl. 19.00 Lokalråd Salen Borgermøde og valg til Stevning Lokalråd 
 
Søndag 22.feb. kl. 14.00 Fobis Salen Fastelavnsfest – kom og slå katten af tønden 
 
Onsdag 25.feb. kl. 18.30    Fobis Salen Dilettant for børn. Slut ca. kl. 20.30 
 
Fredag 27.feb. kl. 18.30 Fobis Salen Dilettant – generalprøve 
 
Lørdag 28.feb. kl. 18.30 Fobis Salen Dilettant – premiere 
 
Marts 2009  
Søndag 01.feb. kl. 14.30 Søndags-Caféen Caféen Kom og hyg med alle de andre i Søndags Caféen 
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Mandag 02.mar. kl. 15.00  Lokalhistorisk LH olkale Åbent hus. Alle er velkomne 
 
Tirsdag 03.mar. kl. 18.00 Madklubben Køkken Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 92 78) 
 
Tirsdag 10.mar. kl. 18.30 Skolen Sal+Café Skolefest for 00. H + 0. H + 1.H 
 
Onsdag 11.mar. kl. 18.30 Skolen Sal+Café Skolefest for 2. H + 3. H + 4.H 
 
Torsdag 12.mar. kl. 18.30 Skolen Sal+Café Skolefest for 5. H + 6.H 
 
Mandag 16.mar. kl. 15.00  Lokalhistorisk LH lokale Åbent hus. Alle er velkomne 
 
Torsdag 26.mar. kl. 19.00 Piche klubben  Påsketur til Lys i Laden i Pøl 
 
April 2009 
Torsdag 02.apr. kl. 18.00 Madklubben Køkken Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 92 78) 
 
Mandag 06.apr. kl. 15.00  Lokalhistorisk LH lokale Åbent hus. Alle er velkomne 
 
Torsdag 16.apr. kl. 19.00 Kulturhuset Salen Kulturaften 
 
Mandag 20.apr. kl. 15.00  Lokalhistorisk LH lokale Åbent hus. Alle er velkomnete 
 
Faste tidspunkter: 
 
Fritidsklubberne: Klub-hygge for børn fra Stevning og Svenstrup 

Yderligere information ved Susanne Zimmermann tlf. 74 45 98 85 
Tirsdage kl. 14.30 – 16.30. Den Lille Klub. Første gang d. 23.08.2008 og sidste gang 31.03.2009 
Tirsdage kl. 18.30 – 21.00. Den Store Klub. Første gang d. 23.08.2008 og sidste gang 31.03.2009 
Klubberne er lukket d. 14.okt .2008 + 23.dec. 2008 + 30.dec. 2008 + 10.feb. 2009 

 
Stevning Idræts Forening: Basketball fra 6 til 10 år: 

Yderligere information ved Linda Christensen tlf. 74 45 97 27 
Tirsdage kl. 17.00 – 18.30 i gymnastiksalen. Første gang d. 23.09.08. og sidste gang udgangen af 
marts 09 
 

Stevning Idræts Forening: Leg og motion: 
Yderligere information ved Sonja Mathiesen tlf. 74 45 87 28 
Tirsdage kl. 18.30 – 19.30 i gymnastiksalen. Første gang d. 16.09.08. og sidste gang udgangen af 
marts 09 
 

Stevning Idræts Forening: Gymnastik på bold: 
Yderligere information ved Margit Schmidt tlf. 74 45 84 93 
Onsdage kl. 18.00 – 19.00 i gymnastiksalen. Første gang d. 03.09.08.. og sidste gang udgangen af 
marts 09 
 

Stevning Idrætsforening: Motionsbadminton i Gymnastiksalen: 
Tildeling af tider ved Linda Christensen tlf. 74 45 97 27 
Tirsdage kl. 16.00–17.00 + 19.30–20.30 + 20.30–21.30. Første gang d. 02.09.08. Slut udgangen af 
marts 09 
Onsdage kl. 15.00-16.00 + 16.00-17.00 + 17.00-18.00.   Første gang d. 03.09.08.  Slut udgangen af 
marts 09 
Torsdage kl. 16.00-17.00 + 17.00-18.00 + 18.00-19.00 + 19.00-20.00 + 20.00-21.00. første gang d. 
04.09.08 
 

Stevning Idrætsforening: Forældre/barn gymnastik 
Yderligere information ved Helle Henningsen tlf. 27 12 60 98 
Lørdage kl. 10.00 – 11.00. Første gang 13.09.08. sidste gang 21.02.09 
 

Stevning Idrætsforening: Kortspil i klublokalet under den gule bygning: 
Yderligere information ved Ove Andresen tlf. 74 45 80 75 
Torsdage kl. 19.00 – 22.00. Første gang 04.09.08. Slut udgangen af marts 09 
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Lokalhistorisk Forening: Åbent hus - alle er velkomne  
Der er åbent 1. og 3. mandag i måneden kl. 15.00 – 18.00 (undtaget juli, august og december 
måned) 

 
PC kurser i Stevning Kulturhus: Vagn Hesselager er instruktør 

Hold nr. 1-2009: Onsdage kl. 09.00 – 11.00 - start d. 7. januar – kurset er fuldtegnet 
Hold nr. 2-2009: Onsdage kl. 19.00 – 21.00 - start d. 7. januar – kurset er fuldtegnet 

   
Denne Kulturhus-folder er en fast del af Rundt om Stevning og E SvenstruPPe. Hvis du/i har en eller flere 
aktiviteter der skal foregå i Stevning Kulturhus, kan den/de offentliggøres her i folderen. 
 
Materialet til folderen skal sendes til Steffen Fog, Sandvigvej 4, tlf. 74 45 88 13, E´mail: steffenfog@bbsyd.dk.  
Deadline for materiale til næste udgave er d. 13. januar. Rundt om Stevning nr.122 udkommer d. 25. januar 2009 
og E`SvenstruPPe udkommer d. 4. februar 2009 

SØNDAGS-CAFÉEN OG KFUM SPEJDERNE

JULECAFÈ
i Stevning Kulturhus

Skolevænget 14, Stevning

kl. 14.30-16.30
Søndag den 7.december  

Vi serverer kaffe/te og saft 
med forskellige julekager og lune vafler

Der er også mulighed for at købe juledekorationer 
og hjemmebagte småkager i spejdernes jule-butik.

Med stor julehilsen
Søndagscafe-udvalget og KFUM Spejderne Hjortspring Gruppe.

Inviterer alle til

 
                                     

mailto:steffenfog@bbsyd.dk
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Fantastisk – Fantastisk – Fantastisk 
Hvad forever kvalitets Aloe Vera kan gøre for os mennesker og dyr 

Hvorfor ik` prøve, jeg er sikker på det Aloe kunne gøre noget god 
for jer også 

 
Med 90 dages fuld retur ret kan du kun være tilfreds, hvis det mod alt forventning ikke skulle 

leve op til jeres forventninger. 
Der er produkter til a drikke og til at smøre på. (husk forårssolen nemt kan overraske os) 

 
Der er en gave til de 10 første ordre 

 

Forever kvalitets Aloe Vera: 
Nordborgvej 113 Svenstrup 

 
Ring til 61 67 09 50.  

eller Skriv Sms. 61 67 09 50  
Skriv en E. mail: agove@mail.tele.dk 

Hjemmeside: www.myaloevera.dk/ove  
 

 
 
 
 
 
 

• 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… 

 

 
 

mailto:agove@mail.tele.dk
http://www.myaloevera.dk/ove


December 2008 Side 24 af 24 E SvenstruPPe’ 

 

Aktivitetskalender 
… dec. 2008 & jan. 2009 

Tidspunkt  Aktivitet Mødested 
 
Torsdag d.  4. dec. Kl. 18:00 Skolens Juletræsfest Nørreskov-Skolen i Svenstrup 
 
Søndag d.  7. dec. Kl. 10:30 Gudstjeneste (Preben Holm) Svenstrup Kirke 
 Kl. 14-16:30 Juletræsfest for børn Svenstrup Brandstation 
 Kl.  
 
Søndag d. 14. dec. Kl. 10:30 Gudstjeneste (Kitty Hougaard Jensen) Svenstrup Kirke 
  Sidste frist àTilmelding til kaffebord den 21. december 
 
Fredag d. 19. dec. Kl. ? Sidste skoledag i 2008 & Gudstjeneste Nørreskov-Skolen 
 
Søndag d. 21. dec. Kl. 14:00 Indsættelses Gudstjeneste  
  (Anne Margrethe Hvas & Bo Scharff) Svenstrup Kirke 
  Efterfølgende kaffebord Svenstrup Forsamlingshus 
 
Onsdag d. 24. dec. Kl. 14:00 Gudstjeneste – Juleaften (Bo Scharff) Svenstrup Kirke 
 Kl. 15:30 Gudstjeneste – Juleaften (Bo Scharff) Svenstrup Kirke 
 Kl. 23:30 Gudstjeneste – Julenat (Bo Scharff) Svenstrup Kirke 
 
Torsdag d. 25. dec. Kl. 10:30 Gudstjeneste – Juledag (Bo Scharff) Svenstrup Kirke 
 
Fredag d.  26. dec. Kl. 19:30 Gudstjeneste – Julestilhed (Bo Scharff) Svenstrup Kirke 
 
Søndag d. 28. dec. Kl. 10:30 Fælles Gudstjeneste – (Annette Sloth) Havnbjerg Kirke 
 
Torsdag d.  1. jan. Kl. 16:00 Nytårsmusik – Gudstjeneste (Bo Scharff) Svenstrup Kirke 
 
Søndag d.  4. jan. Kl.   9:00 Gudstjeneste (Kitty Hougaard Jensen) Svenstrup Kirke 
 
Søndag d. 11. jan. Kl. 10:30 Gudstjeneste (Bo Scharff) Svenstrup Kirke 
 
Tirsdag d. 13. jan. Kl. 19:00 Svenstrup Foreningsmøde (E’ Svenstruplaug) Forsamlingshuset 
 
Søndag d. 18. jan. Kl. 10:30 Familiegudstjeneste & Spejdernes Nytårsappel Svenstrup Kirke 
 
Tirsdag d. 20. jan. Kl. 19:00 Menighedsrådsmøde  Præstegården 
 … … sidste frist for indlæg til E SvenstruPPe’ februar nummer 
 
Søndag d. 25. jan. Kl. 19:30 Menighedsgudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Torsdag d. 29. jan. Kl. 14:00 Foredragsforening (se side 8) Svenstrup Forsamlingshus 
 
Søndag d.  1. feb. Kl. ? … … se venligst kirkens hjemmeside 
 
Onsdag d.  4. feb. … … udkommer E SvenstruPPe’ februar udgave 
 

 (... ... oplysninger uden ansvar) 
 

 


