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Kommentar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Når dette nr. af E`Svenstruppe udkommer, har det første 

hold komfirmander fået bekræftet Deres dåb, og en lang 

række følger efter, så en masse unge får et nyt syn på 

tilværelsen. Nogle tror de er blevet voksne, men finder 

hurtigt ud af at de stadig er børn (unge),andre lever i nuet og 

leger videre i deres problemløse tilværelse, men en masse 

unge mennesker er på vej til at skulle vælge den videre vej i 

deres liv. Jeg (som lever en pensionisttilværelse) har været 

gennem hele møllen og håber for disse unge at de træffer 

nogle gode og spændende valg, så deres tilværelse formes 

som de ønsker sig. Om 50 år,når de samles til 

guldkomfirmation, får de en enestående mulighed for at 

bekræfte eller afkræfte, om  deres liv har været 

tilfredsstillende.  

 

Gert Wonsyld 
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Nyt fra kirken 
 
Særlige begivenheder i Svenstrup Kirke april - juni 2010: 

Påsken i Svenstrup 
Skærtorsdag kl. 19.30 fejrer vi nadverindstiftelsen i forbindelse med et let måltid, som vi 
dækker op til i kirken. Oplev en anderledes nadvergudstjeneste, hvor vi kommer tættere på det 
måltidsfællesskab, som Jesus delte med sine disciple skærtorsdag aften. 
Langfredag kl. 10.30 er der meditationer over korsvejens stationer. Vi følger i 
tankerne Jesu korsvandrings eksistentielle udfordringer. 
Påskemorgen kl. 10.30 skal vi have en festlig højmesse. 
2. påskedag kl. 19.30 er der 2. helligdags stilhed, hvor vi fordøjer påskens begivenheder i 
en meditativ menighedsgudstjeneste sammenhæng. 
 
Søndag d. 18. maj er der til den almindelige gudstjeneste kl. 10.30 besøg fra årets 
guldkonfirmander, som altså blev konfirmeret i Svenstrup Kirke den 10. april 1960: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poul Erik Johannsen, Christian Madsen Hansen, Carl Christian Schink, Poul Otto Struckmann, 
Knud Erik Rasmussen, Verner Jørgensen, Bent Riemer, Helge Rudolph, Jørgen Esbensen, 
Henning Jepsen, Anne Cathrine Burchard (f. Good), Anne Kathrine Christensen (f. Jensen), 
Bitten Pedersen (f. Simonsen), Birgit Larsen (f. Andreasen), Inga Nicolaisen (f. Lang), Lillian 
Bruun (f. Keding), Kaya Hansen (f. Æbeløe), Tove Nicolaisen (f. Kolmos), Ruth Schmidt (f. 
Jensen), Bitten Matthiesen (f. Grau), Elin Berthelsen, Sofie Hansen, Lilly Fredslund Birthe 
Larsen. 
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Søndag d. 9. maj kl. 16.00 skal vi have 
gospelgudstjeneste i Svenstrup Kirke 
med forudgående gospelworkshop. Vi 
begynder kl. 10.30 og holder workshop på 
begge sider af en dejlig frokost (lige så  
dejlig, som vi selv har fremstillet den) inden 
gudstjenesten kl. 16.00. Det bliver en dygtig 
korleder fra Esbjerg Musikonservatorium, 
Anja Hansen, der sammen med sin mand, 
Anders Rose, på klaver vil hjælpe os til at 
lade tro, glæde og musik gå op i en højere 
enhed. Tilmelding til Thomas Damgaard 74 
49 15 74. 
 
2. pinsedag, mandag den 24. maj kl. 
10.30 har vi Svenstrups traditionsrige 
udflugtsgudstjeneste til Nygård med havet 
som altertavle. 
 
Meditative aftengudstjenester. 
Svenstrup Kirke har tradition for det 
meditative. Sidste søndag i de fleste 
måneder bl.a. den 30. april (Store 
bededag) og søndag den 30. maj kl. 
19.30 vil du kunne nyde en gudstjeneste, 
der stadig bærer sin traditionelle grundform 
og samtidig giver endnu mere plads til 
fordybelse i gudstjenestens tema og 
evangeliske budskab. Kom og få en særlig 
lejlighed til at få ro og retning på din 
tilværelse ved hjælp af vores kristne 
evangelium. 
 
 
Min yndlingssalme 
 - af Mona Boysen. 
 

Jeg har modtaget salmestafetten fra Dines 
Nordtorp. 
 
Jeg har valgt nr. 823 i Svenstrup Kirkes 
salmetillæg ”Tusind stjerner glimter” af 
Anders Frostenson og melodi Peter Møller. 
Salmen er for mig en ”ørefænger”  - let at 
synge i en munter melodi og let at forstå i 
teksten. 
Og så har jeg nogle rigtig gode minder om 
at have mine børn med i kirke til 
familiegudstjenester i Svenstrup Kirke. 
Det var nemlig her, jeg for næsten 20 år 
siden første gang lærte salmen at kende fra 
salmebogens tillæg, og vi fik et lille 
salmehæfte med hjem med tilhørende 
kassettebånd, så der gik ikke længe, inden 
børnene sang denne salme som alle andre 
børnesange, de kendte. 
 
Og teksten giver med tiden mere og mere 
mening for mig: 

- at der er ved fødslen er tændt en 
stjerne for hver af os, som Gud har 
sat navn på 

- at livet – græsstrå, fugle, mennesker 
– er i Guds varetægt 

- at Gud er der på godt og ondt 
- at når døden indtræffer sidder 

stjernen og venter på os, og vore 
kære afdøde har en plads, hvor de 
kan kigge ned til os, og vi kan kigge 
op til dem. 

 
For mig er salmen til barnedåb, til troen, til 
livet og til begravelsen. 
 
Stafetten er givet videre til Karin Stavski..  
 

Evangelisk kvarter 
Et evangelisk kvarter 
kan vare fra et 
splitsekund til en 
evighed. Det er både 
et sted og et tidsrum: 
et kvarter – et sted, 
hvor man kan bo - og 

en stund - et frikvarter. 

- et evangelisk kvarter: 
”Vær derfor besindige og årvågne, så I 
kan bede; først og fremmest skal I 
holde fast ved den indbyrdes 
kærlighed, for kærlighed skjuler 
mange synder. Vær gæstfrie mod 
hinanden uden tværhed.”  1. Pet 4, 7-9  
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Må din vej gå dig i møde – 
pilgrimsvandring med konfirmander.. 
 

Mens solen stråler fra en næsten blå 
himmel, gør 16 konfirmander, sognepræst 
Bo Scarff Svenstrup kirke og kontaktperson 
Maja Jørgensen samme sted sig klar til at 
drage ud på en vandring gennem 
Nørreskoven. 12 kilometers naturvandring 
ligger foran dem. Bo har fremstillet et 
trækors på små 2 meter som alle skiftes til 
at bære undervejs. 
 På pilgrimsruten er indlagt 4 stop, 
som hver gang indledes med en lille 
andagt. Konfirmanderne læser tekster og 
skriftsteder og Bo knytter uddybende ord og 
tanker til: Hvad er vigtigt, når vi vandrer 
vejen sammen, her på turen og i livet. 
Refleksioner omkring nærvær, 
hjælpsomhed, kærlighed, venskab,- hvordan 
er man hinandens gode ven, hvordan gør 
man vejen nemmere at gå for andre. Vigtige 
eksistentielle overvejelser, som tager 
udgangspunkt i næstekærligheden og i 
hvordan Jesus viste/viser os vejen. 

Ved hvert stop synges 2 salmer, der bliver 
bedt fadervor og Bo lyser velsignelsen. Efter 
et lille hvil med hyggeligt samvær går det 
videre. Ruten passerer forbi Nygård, og ved 
Helligstedet ( gravhøjen) holdes nadver med 
medbragt saft og brød. Efter læsning, 
salmer, fadervor og velsignelse er der en 
times hvil med frokost og hygge. 
Konfirmanderne fortsætter turen to og to. 
De bliver bedt om på skift at fortælle 
hinanden om en vigtig person i deres liv 
eller om noget de er bange for. Så med god 
afstand til de bagved gående vandrer de to 
sammen, og mon ikke at nogle er kommet 
hinanden nærmere undervejs?  
Efter et langt stykke vej samles troppene 
atter og slår fælles fodslag. Ud over 
markerne går det med mindst to kilo ekstra 
bagage i form af mudder under skoene. De 
unge tager det utrolig positivt og med godt 
humør. Nogle vælger at tage over en 
pløjemark – det bliver vægten af mudder 
ikke mindre af. Da de kommer til en sø/ 
stort vandhul midt på marken tager Bo 
korset i hånden og går over isen mens han 
med korset sikrer sig at isen kan holde.!! 
Først ved den modsatte bred er der vand 
forude, men snarrådige konfirmander tager 
fat i korset og  hjælper pastoren så han 
kommer tørskoet ind!! Det er ikke alle sogne 
forundt at have en præst, der kan gå på 
vandet - næsten! 
 Efter sidste stop går turen hjemad. Her går 
konfirmanderne en og en, mens de tænker 
på, hvordan turen har været eller på det, 
der ligger dem på sinde. Ved mindestenen i 
Klingbjerg tager alle hinanden i hånden og 
synger Må din vej gå dig i møde. Der er to 
minutters stilhed hvorefter der bedes 
fadervor og Bo for sidste gang på turen 
lyser velsignelsen.  
Så går det tilbage til Svenstrup præstegård 
til kakao og boller, senere pizzaer, film og 
ægte råhygge, og ikke mindst  - overnatning 
i kirken. Næste dag under søndagens 
gudstjeneste bliver der, som led i 
prædikenen vist og fortalt om billeder fra 
turen.  
En helt igennem kanon tur. Det er en skønt 
at være sammen med de unge mennesker, 
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komme tættere på dem i en dialog, som 
gensidigt giver så utrolig meget – at hygge 
med dem under spisning og film og at slutte 
dagen med at sidde omkring døbefonten i 
kirken og snakke om løst og fast, hvorefter 
der siges godnat.  
Det er en gave at få lov til at dele en 
pilgrimsvandring med unge mennesker på 
vej ud i voksenlivet. En oplevelse som 
konfirmander, præst og hjælper kan tage 
med sig videre i livet. 
 
Maja Jørgensen 
 
 
RESULTAT AF SOGNEINDSAMLING 
2010 
 
Søndag den 7. marts holdtes der 
sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp. 
Temaet var i år ligesom sidste år "Slut sult 
nu". I Svenstrup samlede 15 indsamlere 
6.843 kr. ind, hvilket var en tilbagegang på 
lidt over 2000 kr. i forhold til sidste år, hvor 
resultatet til gengæld var usædvanlig flot. 
Hvad tilbagegangen skyldes, er det svært at 
sige noget fornuftigt om. Man kunne gætte 
på indsamlingstræthed oven på 
Danmarksindsamling og Haiti-indsamling, 
vintertræthed eller finanskrise. Men i mange 
af vore nabosogne var resultaterne bedre 
end sidste år. På landsplan gik det lidt op og 
ned: nogle steder var der fremgang, andre 
steder tilbagegang. 
 
I de 7 år, vi har deltaget i 
sogneindsamlingen, har resultaterne været: 
6.072, 5.660, 7.307, 7.690, 8.029, 8.873 og 
6.843 kr. 
 
I de andre nordalsiske sogne blev 
resultaterne i kr. med sidste års resultat i 
parentes: Egen 10.042 (7.754), Nordborg, 
Havnbjerg, Oksbøl (under et) 26.306 
(28.413). 
 
På landsplan samlede et rekordstort antal 
indsamlere på 23.000 over 16 millioner kr. 
ind og slog dermed resultatet fra sidste år. 
Topscorer var ligesom sidste år Viby J i 

Århus Kommune, hvor man samlede 
118.800 kr. ind imod 97.720 kr. sidste år, et 
fantastisk resultat og et gennemsnit på 
28,63 kr. ind pr. husstand. Vores eget 
gennemsnit var 11,98 kr. pr. husstand. 
 
Svenstrup Menighedsråd vil gerne sige tak 
for bidragene og for venlig modtagelse og 
tak til de 15 indsamlere, hvoraf nogle var i 
ilden i Svenstrup for første gang. En særlig 
tak til John Petersen for hans uvurderlige 
indsats med ruter og kort og til Tove Wolff, 
som sørgede for hjemmelavede frikadeller, 
fiskefileter og grøntsagstærter til 
indsamlerne. 
 
 
 
 

Dåb 

Ingen 

 

Døde og begravede 
Død 28. januar, bisat 5. februar: Svend 
Mikkelsen Bork 

 

Viede 
Ingen 
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Kirkebil 
Kirkebilen bestilles hos GF-Taxi på telefon 
74 45 95 45 senest dagen før 
gudstjenesten. "Kirkebil" er til rådighed for 
enhver, der ellers har svært ved at komme 
i kirke. 
 

Kirkegården 
Graver og kirketjener Torben Nielsen 
træffes i arbejdstiden 8-14 på kirkegården 
og på telefon 74 45 63 02 og mobil 29 36 
04 08. 
 
Kirkens hjemmeside 
På: www.svenstrupkirke.dk finder man alle 
relevante oplysninger om kirken, 
menighedsrådet, gudstjenestetider, møder 
osv. Her kan du tillige hente dig en 
relevant prædiken eller en lille meditativ 
bøn til inspiration.  
I øvrigt henvises til ”Nyt fra Kirken” i de 
lokale blade ”E’Svenstruppe´” og ”Rundt 
om Stevning” samt en ”Kirke-seddel”, der 
altid ligger fremme i våbenhuset. 
 
Sognepræst 
Bo Scharff 
Der er altid mulighed for at træffe 
sognepræsten enten ved at henvende sig 
på præstegårdens kontor (den nye 
sydindgang) eller ved at træffe aftale over 
telefonen - dog undtagen mandag. Giv 
endelig sognepræsten besked, hvis 
der er viden om, at der på grund af 
sygdom eller lignende er brug for et 
ekstra besøg. 
Tlf.: 74 45 62 05 – e-mail: BOSC@km.dk 
 

Menighedsrådet 
Der afholdes møder 13. apr., 18. maj., 15. 
jun. 
Der er tale om den 3. tirsdag i hver måned 
på nær den 13. april.  

Den 18. maj er der offentligt budgetmøde 
kl. 1930. 
Møderne holdes kl. 19 i mødelokalet ved 
præstegården. 
Menighedsrådets møder er offentlige, og 
alle interesserede er velkomne. Referater 
fra menighedsrådsmødet er fremlagt i 
kirkens våbenhus. 
Menighedsrådets medlemmer er 
(nykonstitueret 13. november): Thomas 
Damgaard (formand), Asta Broesby-Olsen 
(næstformand), Bente Purup (kasserer i 
rådet), Maja Jørgensen (kontaktperson), 
Ruth Good, Gert Sommerlund 
(kirkeværge), Bo Scharff (præst, født 
medlem). 
Uden for rådet: Ole Andersen (medarb. 
repr.), Ole Rasmussen (kasserer).  
 
 

http://www.svenstrupkirke.dk
mailto:BOSC@km.dk
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GOSPELWORKSHOP 
Svenstrup Kirke 

 
Tid og sted:  Søndag 9. maj kl. 10.30 – 17.00 
 
Instruktør:  Instruktøropgaven er lagt i hænderne på korleder Anja Marie Hansen 
 
Deltagergebyr :Deltagergebyr i gospelworkshoppen vil være 100 kr. 
 
Tilmelding:  Tilmelding foretages til menighedsrådets formand Thomas Damgaard  
Tlf. 74 491574, e-mail:  damgaard@anarki.dk Her vil man kunne få nærmere oplysning om dagen

 
 
 

Påskeudstilling på Nord-Als. 
 
Vi kan igen i år præsentere en række 
spændende kunstnere  på Nord-Als og 
Augustenborg. 
Antallet af udstillingssteder er udvidet med 
to nye, idet Idrætscenteret og Augustiana i 
Augustenborg danner ramme om 
billedkunst. 
Kunstnerene er en blanding af lokale og 
udenbys. 
Det kendte kunstnerpar Ib Spang Olsen 
(tegninger/maleri) og Nulle 
Øigaard(billedtæpper) udstiller på det 
tidligere Rådhus. 
 
Den er officielle åbning af 
Påskeudstillingerne sker Skærtorsdag kl. 
12.00 på ”Rådhuset i Nordborg” og 
foretages af Stephan Kleinschmidt 
,Formand for Kultur-Erhvervsudvalg. 
Herefter holder ferniseringsbussen klar og 
kører ruten Nordborg Slot, Idrætscenteret, 
Augustiana Augustenborg, 
Alsingergaarden/Stolbroladen, Nordborghus 
og retur Rådhuset. 
Billetter til bussen købes v/indgangen fra kl. 
12.00 - pris 30 kr. 
Øvrige udstillingssteder er følgende: 
Nordborg kirkes konfirmandstue,Lys i Laden 
Pøl, 

Hjortspringbåden,  Sognehuset Havnbjerg 
,Broballe Bryghus, Galleri 13 Lavensby, 
Winds galleri Svenstrup, Nygård 
Nørreskoven. 
 
Der er fernisering på Alsingergården/ 
Stolbroladen kl.15 Skærtorsdag. 
Udstillere er Anne-Mette Schøler 
(portrætter) Fotos af Torben Callesen og 
Jens Christiansen fra Alsund fotoklub og en 
tema udstilling i salen. 
På Stolbroladen udstiller medlemmer af 
Farveladen malerier, keramik af Lene Broe 
Fyn, fotos af Leif Elsborg samt udendørs 
skulpturer af Jens Lindberg Esbjerg. 
Også butikkerne i både Guderup og 
Nordborg har stillet deres vinduer til 
rådighed for lokale kunstnere.  
Påskeudstillingskataloger kan afhentes i 
butikkerne , bibliotekerne og på 
udstillingsstederne. 
 
Påskehilsen 
 Anna Weber 
  

mailto:damgaard@anarki.dk
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Svenstrup Forsamlingshus 
Lørdag d. 10 april kl. 20 

Entre 50,00 kr. 
Der kan købes Øl/vand samt kaffe.  



April 2010 Side 10 af 24 E SvenstruPPe’

Andelsselskabet E`Svenstruppe 
 
Generalforsamling afholdt d.25.februar 
2010. 
 
 Dagsorden: 

1. Valg af dirigent: 
    John Dahl blev valgt. 
2. Sidste års protokol v Peter Møller. 

     
3. Formandens beretning  v. Lasse 
Andersen. 
 
Formandens beretning for året  2009. 
 
E SvenstruPPe’s 33. årgang,bladet er 
udkommet planmæssigt 10 gange i årets 
løb. 
Samarbejdet med skolen omkring 
kopimaskinen,fungere stadig godt. 
Maskinen er en Ricoh Aficio MP4000.   
Der har været lidt dårlig trykkekvalitet,mørke 
striber hen over siderne. 
 
Den årlige indsamling af bidrag fra 
læserkredsen blev på 11530,00 kr. det er 
699,00 kr. mindre end sidste år. 
Årets regnskab viser et overskud på 4727,80 
kr. Indtægter og udgifter fremgår af 
regnskabet.  
 
Udbringningen af bladet har igennem året 
været meget stabilt. Der mangler for tiden et 
bud til en rute. 
 
Vores nye redaktører er kommet godt 
igang,der har ikke været væsentlige 
overgangs problemer. 
Med flere personer til redaktionsarbejdet,er 
vi blevet mindre presset op til 
udgivelsesdagen. 
 
Der er afholdt et møde hvor Kaj gav de nye 
redaktører en orientering om hvordan han 
har bearbejdet stoffet,og placeret det i 
bladets lay-aut.  
    
Vores hjemmeside på Internettet er stadig 
aktiv,og ESvenstruppe’ kan læses der. 
   
Jeg vil hermed takke alle som i årets løb har 
bidraget med stof, redigering, trykning, 
samling og udbringning af bladet. 
 
Tak til bestyrelseskolleger for et godt 
samarbejde. 
 

Til slut vil jeg ønske en god fremtid for E 
SvenstruPPe’.   
 
4.Regnskabsaflæggelse ved Christian 
Christensen. 
Indtægter 29.224,30 kr. 
Udgifter 24.496,50 kr. 
Årets overskud er på 4727,80 kr. 
Beholdning pr.31.dec.2009: 
Obligationer  45.195,79 kr. 
Bankkonto  8099,28 kr. 
Girokonto 4353,59 kr. 
Kontant  6175,00 kr. 
 
5. Ingen indkomne forslag. 
 
6. Valg til bestyrelsen: 
Inge Good 
Christian Christensen 
Suppleanter: 
Tove Andersen  
John Dahl 
 
Revisorer: 
Arne Paulsen 
Helmuth Buus 
Alle genvalgt. 
 
7. Eventuelt: 
 
Formanden takkede John for god 
mødeledelse og afsluttede 
generalforsamlingen. 
 
Efter generalforsamlingen ser bestyrelsen 
således ud: 
Formand   Lasse Andersen 
Kasserer   Christian 
Christensen 
Sekretær   Peter Møller 
Bestyrelses medlemmer: Hans Chr. 
Christiansen 

Inge Good 
Supleanter:  Tove Andersen 

John Dahl 
Revisorer:  Arne Paulsen 

Helmuth Buus. 
 

På bestyrelsens vegne 
Lasse Andersen.  
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Stevning
Musik-festival

Stevning
Musik-festival

for god amatfor god amatøørmusikrmusik

Lørdag d. 5. juni 2010
Kl. 12:00 – 24:00

Lørdag d. 5. juni 2010
Kl. 12:00 – 24:00

Stevning Kulturhus – Skolevænget 14 – StevningStevning Kulturhus – Skolevænget 14 – Stevning

...Opus 2 - Big Band med swing i…..

...Østerlund friskole band - Rock/Pop

...Nabel - rock/pop

...Power of pure tones - Rock/pop

...Flemming & Jane - Akustisk duo

....R-A-W - Rock/pop/blues

....rÅck4dummies - Rock/pop/blues

....Jotted notes - Folk/rock

....Treovalium - Rock

....Whoes Next - The Who coverband

....Perfect Strangers - Deep Purple coverband

....The Noodles - Kim Larsen Coverband

Kl. 24.00-Stevning Musikfestival slutter
ret til ændringer i musiksammensætningen forbeholdes

...Opus 2 - Big Band med swing i…..

...ØØsterlund friskole bandsterlund friskole band - Rock/Pop

...Nabel - rock/pop

...Power of pure tones - Rock/pop

...Flemming & Jane - Akustisk duo

....R-A-W - Rock/pop/blues

....rÅck4dummies - Rock/pop/blues

....Jotted notes - Folk/rock

....Treovalium - Rock

....Whoes Next - The Who coverband

....Perfect Strangers - Deep Purple coverband

....The Noodles - Kim Larsen Coverband

Kl. 24.00-Stevning Musikfestival slutter
ret til ændringer i musiksammensætningen forbeholdes

Gratis adgang

Der kan købes øl/vand og ringridderpølser m.m.
Drikkevarer må ikke medbringes på festivalpladsen

Gratis adgang

Der kan købes øl/vand og ringridderpølser m.m.
Drikkevarer må ikke medbringes på festivalpladsen
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Vi  søges hjælpere til Stevning Musikfestival 
 

• Fredag d. 4. juni mellem kl. 14.00 – 20.00 og lørdag d. 5. juni mellem kl. 09.00 – 12.00  
mangler vi frivillige til at hjælpe med at stille telte op, sætte borde og stole op, opbygge 
scene, opsætte flagstænger m.m. 
 

• Lørdag d. 5. juni mellem kl. 12.00 – 24.00 mangler vi frivillige til at hjælpe i salgsteltet. 
 

• Lørdag d. 5. juni mellem kl. 12.00 – 24.00 mangler vi frivillige til at hjælpe med at holde 
orden på musikfestivalområdet. 

 
• Søndag mellem kl. 09.00 – 14.00 mangler vi frivillige til at hjælpe med at pakke det hele 

sammen igen. 
 

• Hvis du har lyst til at hjælpe med en af aktiviteterne, kan du kontakte en af os fra 
musikfestivaludvalget, senest d. 1. maj. 

 
Steffen Fog   Sandvigvej 4            7445 8813 / 5219 1813     steffenfog@bbsyd.dk 
John Stavski  Sandvigvej 7            7445 9933 / 6127 9213     stavski@mail.dk 
Christian Bonde  Hjortspringvej 26     7445 8578 / 2194 8578     chrbonde@bbsyd.dk 
Helle Jordt  Østermarken 24       7445 0306 / 2712 6098     jordthenningsen@mail.dk 
 
Vi håber der er rigtig mange der har lyst til at hjælpe os. 
 
Alle frivillige hjælpere bliver inviteret med til Kulturhusets 5 års fødselsdagsfest fredag d. 18. 
juni. 
 
Venlig hilsen  
udvalget for Stevning musikfestival 
Stevning Kulturhus 
 

         
 
 
  

mailto:steffenfog@bbsyd.dk
mailto:stavski@mail.dk
mailto:chrbonde@bbsyd.dk
mailto:jordthenningsen@mail.dk
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Spejdernyt 
 
Vinteren har været over os og det har vi haft 
både glæde og bøvl af. Men som spejder 
findes der er en løsning for alt J 
Vi havde stor glæde af en kælkeaften på 
markerne omkring spejderhytten en stjerneklar 
vinteraften i januar. Og som spejder behøves 
man selvfølgelig ikke opsøge en skøjtebane i 
”storbyen”. Nej – vi drog ned til vores egen 
lokale skøjtebane - oversvømmelsen bag 
brandstationen – men selvfølgelig måtte vi lige 
skovle banen fri for sne først, men en flok friske 
spejderunger og et antal sneskrabere og koste – 
så var det klaret i en ruf! Og så var der ellers 
stillet an til den store skøjtetur og glidebane-
konkurrence for store og små, unge og ældre - 
og i projektørlys. J 
Og til afslutning kom grupperådet  – ”den gamle 
forældrekreds” – og serverede varme pølser og 
kakao for os – så vi manglede bare musikken. 
 
Herefter har vi mere eller mindre været sneet 
ude fra vores spejderhytte, og snestorme har 
der også været. 
Men vi har kun aflyst en enkelt gang, for vi er jo 
så heldige at bo i et lokalområde med eget 
kulturhus, hvor vi har kunnet være efter behov. 
 
Og så har vi været så heldige at få nogle 
forældre ind i vores grupperåd – Morten 
Johansen og Bjørn S. Petersen - velkommen til 
dem. Samtidig takker vi Inga Skjøth for mange 
års godt arbejde som grupperådsformand, selv 
efter hun ikke længere havde barn hos 
spejderne. 
 
I hyttens bestyrelse er nyt medlem Jørn Maron – 
også velkommen til ham – godt med en 
håndværker J 
 
Nu ser vi hen til at komme i gang med den store 
plan! – som vi kører igennem over en 
møderække og derefter ender i  ”Det  Store Kup” 
– en weekend i spejderhytten, hvor hvem ved? – 
måske Olsen-Banden – 
huserer! 
 
Weekenden slutter vi af med affaldsindsamling 
for Dansk Naturfredningsforening: 

Vær med til at holde naturen ren – se mere 
på dn.dk 

Affaldsindsamling søndag den 18. april 2010 
kl. 10-12 
Mødested Spejderhytten, Dalvej 1. 
Hvorfor samler vi affald? 

• Affald kan skade vores grundvand – 
fx maleraffald smidt steder med 
direkte adgang til vand. 

• Affald i naturen er grimt og 
ødelægger vores naturoplevelser. 

• Affald i naturen skader vores dyr – 
som kan skære sig på noget skarpt 
eller kom til at spise noget giftigt. 

•  

Vi håber rigtig mange i Stevning og 
Svenstrup vil møde op og være med til at 
holde vores område pænt og rent. 
Hvis du/I er interesseret, så meld jer til  
Mona Boysen – tlf. 74458361 – mail 
boysen@bbsyd.dk eller 
John Petersen – tlf. 74456271 – mail 
jp13@mail.dk 
 
 
Hvis du har ønske om en bestemt rute i 
området, er du velkommen til at ønske, 
og vi vil forsøge at koordinere. Afhængig 
af rutens længde bør der ikke være mere 
end 3-4 personer pr. rute. Man kan også 
møde op uden tilmelding og få en rute 
tildelt. 
Efter indsamlingen er spejderne vært ved 
et lille traktement, inden vi kører hjem. 
     
På affaldsgensyn – 
                          Hjortspring-spejderne 
 

mailto:boysen@bbsyd.dk
mailto:jp13@mail.dk
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Petanque
Så starter petanque-sæsonen igen 
og alle er velkomne til at  deltage.
Der kan spilles på 5 baner 

Der spilles:
Tirsdage  kl. 09.30.     Første gang d. 4. maj. 

Sted          : Stevning Kulturhus, Skolevænget 14
Instruktør : Mathias Jensen tlf. 74 45 83 13

Mathias er med som instruktør de første 4 gange, 
derefter fortsætter deltagerne selv. 

Petanque er fo
r alle. Hvis du selv 

har petanquekugler er du  m
eget 

velkommen til 
at bruge banerne 

ved kulturhuset når du har tid
 og 

lyst.

Kulturhuset har petanquekugler, der kan lånes.

Arrangør: Stevning Kulturhus
Skolevænget 14



 Lokalhistorisk Forening 
 
 
 
 
 
 
 
Kransenedlægning/Mindehøjtidelighed ved mindestenen ved 

Karlsminde fredag d.23 april kl. 10.00 
 

En kort, smuk højtidelighed, hvor vi bliver mindet om at nogen har 
måttet kæmpe og dø for at vi kan leve den frie tilværelse som for os er 
ganske naturlig. 

 
 

Kender du Svenstrup Sogn ??? 
Vi vil her give dig nogle spørgsmål samt  3 valgmuligheder de rigtige 
svar i næste nr.af E`Svenstruppe. 

1. Hvor stor var Svenstrup Sogn i 1960? 
A: 2550 Ha.    B: 1630 Ha.   C:  1816 Ha. 
 

2. Svenstrup hørte intil 1920 under personregister distr. ? 
A: Egen   B:  Lunden  C:  Havnbjerg. 
 

3. Sognegrænsen mod Egen hedder ? 
A: Melvedbæk  B:  Hjortspringbæk  C:  Stolbrobæk. 
 

4. Egebjerg ( mellem Svenstrup/Stevning)er det  højeste punkt i ? 
A: Svenstrup Sogn  B:  Nordals  C:  Hele Als. 

 
  

HUSK 
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Lokalhistorisk Forening  

 
 
Der har været afholdt generalforsamling 
d. 16 marts i Kulturhusets cafe. Der var 
mødt ca 35. 
Formanden (Jørgen Valentin) gav en 
beretning, som omhandlede alle 10 år, 
som foreningen har eksisteret. Han roste 
alle de direkte aktive i foreningens 
arbejde og nævnte, at Svenstrupbogen, 
som der arbejdes intenst med, nok vil 
udkomme om godt 1½ år. 
Kassereren (Vagn Hesselager) 
gennemgik regnskabet, som viste et pænt 
overskud. 
Flg var på valg og blev genvalgt: 
Inger Marie Christiansen, Sine Møller, 
Elsebeth Breede og Vagn Hesselager.Ny 
suppleant blev Kirsten Jørgensen.Ny 
revisorsuppleant blev Ingolf Henningsen. 
 Under Eventuelt  

Overrakte Matthias Jensen to drejede 
lysestager af træ fra de gamle elmetræer 
ved kirken. Historien bag dem og de 
lysestager, der bruges ved dåb, kommer 
med i Svenstrupbogen. 
Søndagscafeen, repræsenteret ved 
Brigitte Fogt, overrakte foreningen 2000 
kr, som vi er meget taknemmelige for. 
I anledning af 10 års jubilæet var der 
sandwich og vin plus kaffe/te og store 
lagkager efter generalforsamlingen. 
Efter generalforsamlingen og pausen blev 
der vist gamle billeder fra sognet, billeder 
som de fleste ikke havde set før.  
De blev livligt kommenteret, hvilket tyder 
på stor lokalviden om folk og huse i vort 
sogn. Vi nåede kun halvdelen, så vi har til 
en anden aften. 
 Helt igennem en vellykket aften 

 
Pressemeddelelse vedr. Trio Tinus 
Musik og Historier fra Vestjylland 
  
TrioTinus har navn efter de tre vestjyske 
brødre og spillemænd – Æ Tinuser. I 
mere end et halvt århundrede frem til 
1980’erne spillede de til alle former for 
fester på egnen fra Ribe til Skjern. Æ 
Tinuser havde deres storhedstid i 50érne, 
hvor de et år var ude at spille 307 gange. 
Siden måtte de overlade scenen til den 
yngre generation og rock´n roll-musiken, 
men senere fik de et comeback med den 
danske folkemusik-revival i 70érne. Der 
blev indspillet en dokumentarfilm med 
titlen Æ Tinuser og danske 
folkemusikentusiaster strømmede til, når 
de spillede til bal på Vestjyllands 
Højskole.  
   TrioTinus har taget tråden op efter de 
navnkundige spillemænd, og været landet 
rundt for at spille til baller. Med et 
personligt præg lægger de sig i kølvandet 
på Æ Tinuser og en stærk vestjysk 

spilletradition til dans og lytning. 
Gruppens debut-cd er netop udkommet 
og indeholder også nykomponerede 
numre.  
   TrioTinus består af tre meget 
efterspurgte musikere i dansk folkemusik. 
På harmonika er det Carl Erik Lundgaard, 
der i en periode spillede meget med Æ 
Tinuser. Siden har han dyrket deres 
musik med gruppen Lang Linken. Vagn 
Dahl Hansen spiller klaver og spillede fast 
med Æ Tinuser, efter pianisten Karls død. 
Anders Ringgaard spiller trækbasun og 
stortromme, og har efter erhvervelsen af 
Ejnar ”Tinus” gamle basun, fundet den 
originale Tinuslyd frem. 
   Der knytter sig et væld af morsomme 
og alvorlige historier til Æ Tinuser og folk 
på egnen, og sammen med musikken 
giver det en stemningsfuld aften i selskab 
med TrioT 
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E`Svenstrup Laug  
Orienterer omkring  Generationskryds et Kommunalt 

forsøgsprojektet. 
 
Netværk på tværs af generationer er et 
projekt som vi i Lauget har sagt ja til at være 
med i  
 
Hvordan tænder vi bål i landdistrikterne, 
hvordan gøres de nære ressourcer til  
rammerne for et trygt og levende åndehul, og 
hvordan kan vi gøre det på tværs af  
generationer?  
 
Sønderborg Kommune håber på at kunne 
modtage støtte fra Landdistriktspuljen til et 
forsøgsprojekt  
om ”Netværk på tværs af generationer” i 
landdistrikterne. Lokale pilotprojekter skal 
bane vejen for gode erfaringer med nye 
netværks koncepter.  
 
Projektet vil kunne opfylde dele af 
landdistriktspuljens formål, hvor delmålene 
bl.a. er at styrke  
bosætningen i landdistrikterne, integrationen 
af nye landdistriktsborgere og de lokale 
kulturaktiviteter.  
Yderligere tager projektet afsæt i forslaget 
”Landsbyen Lærum - frem til 
middelalderlandsbyen”, som  
er et af de 12 udviklingsforslag, der blev 
udarbejdet på Landdistriktskonferencen 2009.  
 
Projektets baggrund  
 
Bosætning i landdistrikterne indebærer typisk 
tilknytning til et mindre lokalsamfund, hvor 
beboerantallet er begrænset. Som barn, ung 
eller voksen kan man derfor indenfor den 
begrænsede beboergruppe opleve et fravær 
af jævnaldrende og ligesindede.  

Venskaber og fællesskaber behøver dog ikke 
udelukkende være betinget af alderen, og det 
er netop denne  
udfordring vi ønsker at tage op i 
forsøgsprojektet ” Netværk på tværs af 
generationer”.  
 
Landdistrikterne indeholder ofte en 
mangfoldig beboersammensætning, hvor 
både børnefamilien,  
pensionisten, den erhvervsdrivende, tilflyttere 
og indfødte er repræsenteret. Der er typisk 
tale om et  
harmonisk og sammensat ”mini samfund” og 
altså ikke en rendyrket ”ghetto kultur”, som 
man oplever den  
i f.eks. forstæderne. Landdistrikternes 
ressource er altså bl.a. den sammensatte 
befolkningsgruppe og en masse forskellige 
ressourcer. Det er netop denne 
mangfoldighed som landdistrikterne skal blive 
bedre til at drage fordel af.  
 
Forsøgsprojektet skulle gerne synliggøre 
potentialet i den sammensatte 
befolkningsgruppe samt skabe plads til nye 
kontakter på tværs af generationerne. Målet 
er at sammenknytte relationerne bredt i 
lokalsamfundet for derigennem at øge 
mulighederne for:  
 
Nye og anderledes mødesteder  
Bredere netværk  
Lokale aktiviteter  
Lokal service  
Lokal tilknytning  
Tryghed og omsorg  
Højere livskvalitet.

 

Hjælp os med at gøre projektet til virkelighed  
Lauget ser projektet som en udfordring til 
os alle i Svenstrup, Himmark og Torup 
Vi kan være med til at sætte fællesskab 
og sammenhold enu mere i højsædet  
Det kræver at DU også vil være med  
Vi har brug for NETTOP DIG  der er 
mellem 14 og 25 år   

Vi har brug for NETTOP DIG der har 
stiftet familie  
Vi har brug for NETTOP DIG der er plus 
65 år  
Vi vil i Lauget gerne have din tilmelding 
så hurtig som muligt  
Ring og meld dig til på tlf. 40 98 92 89 og 
hør nærmere om projektet

. 
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E`Svenstrup laug 
 
Referat fra fælles foreningsforum . d. 24 -02 -10 
 
Til orientering:   Lidt om hvad vi har gang 
i, i Svenstrup  
Alle foreninger var inviteret. Vi kunne godt 
have været lidt flere foreninger. 
Fremmødte: 
Brandværn 
Menighedsråd 
SUF 
Cykelklub 
støtteforening 
Spejder 
Ringriderforening 
E’ Svenstrup laug 
 
  
Infotavler: Pengene er bevilliget, så de 
bliver på dansk, engelsk og tysk. De skal 
sættes op sidst i april. 26.000,-kr er 
bevilliget af landdistriksudvalget. 
Forskellige muligheder for oversættelser 
blev drøftet.  
Finn Lehmann har motoriseret pælebor, 
så huller kan graves. Helge laver aftale 
med Finn. Børge spørger naboer i 
Himmark om de vil hjælpe. 
 
Indvielse:  forventes Søndag d. 25. april  
denne dato holder ikke så vi kommer ind i 
maj inden vi kan holde indvielse – Agnes 
laver et lille udvalg som står for 
indvielsen. 
I vil høre nærmere i næste nr. af bladet  
 
Ringridning i Svenstrup søndag d. 6. juni 
Fællesspisning lørdag inden ringridningen 
skal gentages - Bente og Dorthe prøver 
at stable et arrangement på benene. Lav 
en liste med opgaver, som sendes rundt.  
 
 

Uge 42: 
Helge vil gerne bestille bedre vejr. 
Da der var evaluering af uge 42 for 2009, 
blev der lavet udkast til dette års uge 42. 
Agnes sender referat fra 
evalueringsmødet. 
 
Foreningsforsikring: 
Det anbefales at de forskellige foreninger 
undersøger om de er forsikret. Frivillige 
hjælpere skal forsikres da de er 
foreningens ansvar. 
 
Laugets fremtid: 
Der skal skaffes 3 personer !!! hvad gør vi 
?? Alle opfordres til at spørge ”potentielle” 
personer  
 
Evt.: 
Flagallé op til kirken. Rørene graves i, og 
betales af menighedsrådet. Forældre til 
konfirmander må selv sætte flagstænger 
op og tager dem ned – samt hejse flag. 
Flagstænger opbevares på Skovgaard. 
 
Tæppecurling: Ole snakker med Eva om 
det, og tager kontakt til Inge Lise for at 
aftale om de evt. kan komme en torsdag 
og demonstrere. 
 
Spejder: 18. april klokken 10-12, samles 
der affald i lokalområdet. 
Indsamlingen starter ved spejderhytten  
 
E. Svenstruplaug 
Agnes 
 



 
Der har været afholdt generalforsamling i Svenstrup vandværk. 
 
Der var 11 fremmødte. 
 
Formandens beretning: 
Der er i år afholdt 3 bestyrelsesmøder og et 
revisionsmøde.   
Vi har haft et brud på Apotekergade 8, som 
samtidig fik en målebrønd sat i skel. 
Skoletoften 20 og Mellemtoften 3 har 
ligeledes fået en målebrønd i skel. Fremover 
vil alle husstande der ikke har en målebrønd 
i skel, få sat en målebrønd i skel i 
forbindelse med brud eller anden 
ledningsarbejde. På hovedledningen på 
Mølletoften er der sat en stophane, så der 
kan lukkes for vandet til Klingbjerg – hvis det 
skulle blive nødvendigt. 
Der er investeret i en ny affugter og 
indvendig beklædning af loft og væg i 
vandværket. Pris 42.000 kr. 
I den ene boring var pumpen gået itu. Der er 
investeret i en ny pumpe og stigerør til en 
samlet pris af 91.000 kr. 
Der er taget vandprøver til 
drikkevandskontrol 4 gange. Alle værdierne, 
på nær en enkelt ammoniums måling lå 

indenfor kravene til drikkevand. Ammoniums 
værdien var en smule for høj.  
I 2009 pumpede værket 56176m3 vand ud til 
forbrugerne, og fik penge ind for 54130m3, 
hvilket giver et spild på 3,6%  
 
Kasserens beretning: 
Det har været et godt år, hvor der ikke har 
været mange brud. Der er til gengæld ofret 
en del på værket og på den ene boring. 
Samlet giver det et overskud på 53.377kr. 
 
Valg: 
Jørgen Jørgensen blev genvalgt som 
kasserer. Helmut Buss blev genvalgt som 
revisor. 
 
 
Bestyrelsen er følgende: Jørgen Jørgensen, 
Peter Meier, Arne Bonde, Flemming 
Christiansen og Gert Johansen. 
 
 
 
  

 



Annoncer 
 
 
 
 
 



  

• 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 
Tlf.: 74 45 64 58 
Og bestil en tid… 
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Bestyrelsen:            Navne:       Tlf.:            Mailadr: 
 

Formand:   Bibi Andersen        30207483 bib@andersen.mail.dk 
Næstformand: Karsten Abrahamsen     25632711 kab@sdbg-fornikling.dk 
Kasserer:  Inge-Marie Lyhne       74425283 imlyhne@stofanet.dk 
Sekretær:  Louise Andersen       20763407 lize@mail.dk 
Fodbold:  Karin Frost Jensen       22531887 karin_frostjensen@sport.dk 
Gymnastik:  Dorith Sprenger       20966505 dorith@bbs.dk 
Badminton:  Jan Jørgensen       61602238     

 
 

          
 

  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 godt 
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. 

Jeg har Aloe varmecreme til muskler, gelly, propoliscreme til tør hud, tandpasta, deo stik, aloe 
lips, og vores enestående drikke gel i 3 smags varianter og mange flere produkter. 
       

 
 
 

Forever kvalitets Aloe Vera: 
Nordborgvej 113 Svenstrup 

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

  Hjemmeside: www.myaloevera.dk/ove  
 

 

 

mailto:bib@andersen.mail.dk
mailto:kab@sdbg-fornikling.dk
mailto:imlyhne@stofanet.dk
mailto:lize@mail.dk
mailto:karin_frostjensen@sport.dk
mailto:dorith@bbs.dk
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Aktivitetskalender 
  

 

 

Tidspunk                      Aktivitet                                                           Mødested 

Torsdag d. 1. april Kl. 19.30 Skærtorsdags nadvergudstjeneste  Svenstrup Kirke 
   
Fredag  d.  2. april Kl. 10.30 Langfredagsgudstjeneste  Svenstrup Kirke 
 
Søndag d. 4. april Kl. 10.30 Påskemesse Svenstrup Kirke 
 
Mandag d. 5.april Kl. 19.30 2.helligdags – stilhed Svenstrup Kirke 
 
Torsdag d. 8.april Kl. 18.00 Madklubben fællesspisning Stevning kulturhus 
 
Lørdag d.10 april Kl. 20.00 Koncert med TRIO TINUS Svenstrup Forsamlingshus  
 
Søndag d.11. april Kl. 10.30 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Mandag d.12. april Kl. 15.00 – 18.00 Lokalhistorisk forening åbent Stevning kulturhus 
 
Søndag d.18. april Kl. 10.30 Gudstjeneste med deltagelse af Guldkomfirmander Kirken 
 

..… D. 20. April … Sidste frist for indlæg til E`SvenstruPPe`s  Maj nummer. 
 

Fredag d.23. april Kl. 10.00 Kransenedlægning ved mindestenen Karlsminde 
 
Søndag d.25. april Kl. 10.30 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Mandag d.26. april Kl. 15.00 – 18.00 Lokalhistorisk forening åbent Stevning kulturhus 
 

… Torsdag d. 29. april… Udkommer næste nr. af E`SvenstruPPe … … 
 
 

Fredag  d.30. april Kl. 19.30 Store Bededag Meditativ aftengudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Søndag d. 2. maj Kl. 10.30 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Tirsdag d. 4. maj Kl. 09.30 Petanque sæson starter Stevning kulturhus 
 
Søndag d. 9. maj Kl. 16.00 Gospelgudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Tirsdag d.11. maj Kl. 18.00 Madklubben fællesspisning Stevning kulturhus 
 
Torsdag d.13. maj Kl. 10.30 Kristi Himmelfarts dag Svenstrup Kirke  
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