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Kommentar 

 

 2 nye 

 Flagdage  

 

 er kommet på kalenderen  

 her i 2012 

1. Svenstrup forsamlingshuset`s  

      100 år`s jubilæum d. 10. marts. 
 

2.  SUF`s 100 år`s jubilæum d. 26. marts.  

Så da må hele byen og omegn endelig huske, at hejse 

flagene for at markere disse to store dage. Det må da være 
et godt tegn på, at der alle dage har og stadig er et stort 
sammenhold i vores område, siden disse 2 institutioner kan 
blive så gamle. 

Et stort tillykke herfra. 
 
Dernæst går mange foreninger en travl tid i møde, ikke 
mindre en 7 generalforsamlinger er der indkaldt til her i marts 

måned, så der er nok en del kasserere og revisorer der har 
gang i div. regnskaber, samt formænd med at få lavet deres 
beretninger, så mød endelig op til disse generalforsamlinger, 
lyt til hvad de har at byde på, og skøn på de frivilliges store 

arbejde. 
 
Ta` til Guderuphallen og nyd SUF`s  gymnastikopvisning, 
hvor der også ligger mange frivillige timer bag. 

 
Svenstrup friskoles bestyrelse har ligeledes travlt, et kæmpe 
arbejde ligger bag for at bevare vores skole. 
 

Scan kontaktudvalget`s liste, til højre på siden, der er også 
mange frivillige bag. 
 
Bladet I sidder med i hånden lige nu, står der også frivillige 

bag, og sådan kunne jeg blive ved.  
 
Alt i alt, når man tænker på hvad der er gang i her vores lille 
by, så er der mange personer der gør et enormt arbejde, til 

gavn og glæde for byens borgere.  
       Eva Tagesen 

Redaktion 
 Lasse Andersen 74 45 62 73 

 Gert Wonsyld 74 45 63 00 

   

Kontaktudvalg 
Brandværn 

 Anker Thy 74 45 62 99 

E’ Svenstruplaug 

 Agnes Nielsen 74 45 63 46 

  e-mail:  nielsen@moisen.net 

„E -Si- Skå“ 

  Ole Rasmussen 74456193 

e-mail else.ole@bbsyd.dk 

Folkedansere  

Ib.Jensen 74456433 

e-mail i.jensen@post3.tele.dk 

Nørreskovskolen, Svenstrup afdeling 

 Henrik Christensen  23408434 
e-mail      henrik@dreier-christensen.dk  
Nørreskovskolen, Guderup afdeling 

 Ejvind Bojsen 74 45 82 06 

  e-mail:  ejvind@sonderborg.dk 

Hjortspring Børnehus  

 Ulla Christensen 74 45 86 37 

 e-mail uchs@sonderborg.dk 

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 

 Asta Broesby-Olsen 74456192 

  astabroesby@gmail.com 

Riecks Arkæologiske samling 
 Anni Thy 74 45 61 23 

Ringriderforening 

 Dorthe Johansen 74 45 62 50 

  e-mail:  Skovgaard@johansen.mail.dk 

Skolebestyrelsen 

Henrik Christensen 23408434 

  henrik@dreier-christensen.dk  
Skytteforeningen 

 Torsten Larsen 74 45 95 07 

Svenstrup Cykelklub 

  Ole Tagesen 2614 57 71 

  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 

 Karin Frost Jensen 22531887 

   e-mail:  karin_frostjensen@sport.dk 

   

Tekst & layout:  

 Dorthe Hoffland, Eva Tagesen   

 Gert Wonsyld 

Trykning 

 Lasse Andersen, John Dahl,  

 Peter  Meier.  

Distribution  

 Peter Møller 74 45 63 01 

Udbringning 

 Elever fra Hjortspringskolen 
 

Svenstrup Hjemmeside 

www.svenstrup-als.dk 
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Nyt fra Kirken     

 

Særlige begivenheder i Svenstrup Kirke og Sogn marts – april 2012: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Søndag d. 4. marts kl. 9.00 Gudstjeneste 

og sogneindsamling. Traditionen tro 

indleder vi indsamlingen mod sult blandt 
vores medmennesker med en lille 
koncentreret gudstjeneste – åndelig føde til 

sognets indsamlere. 
 
Torsdag d. 22. marts kl. 19.00 I 
konfirmandladen, Den nye Gud - 

debataften om, hvad vi tror på. Hvad kan vi 

bruge trosbekendelsen til i dag – er det muligt 
at tro som moderne menneske?  Der vil være 
to oplæg om, hvordan vi kan forstå Gud i dag, 

og hvad vi kan bruge ham til. Kom og vær 
med i den efterfølgende samtale, som krydres 
med moderne salmer, bønner og digte om 
emnet. 

 
Søndag d. 25. marts kl. 19.00 Maria-
gudstjeneste – Vi fejrer Marias Bebudelse 

og søger efter kvindelig hjælp til vores tro. Vi 

inviterer alle, der har en Maria-ikon til at 
møde op kl. 18.30, så vi inden gudstjenesten 
 kan tale lidt om ikonerne og den hjælp, de 
repræsenterer. Dette vil så indgå i prædiken 

og oplæg til stilhed. Sammen bærer vi 
ikonerne ind i kirken ved gudstjenestens 
begyndelse. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Torsdag den 29.marts kl. 19.00 Fælles 
arrangement for de 5 nordalsiske kirker 
på Hotel Nørherredhus: 

Biskop Erik Norman Svendsen, kgl. 
konfessionarius og forfatter kommer til 
Nordals torsdag den 29. marts, hvor han vil 
fortælle os noget om sit liv, sin tro, arbejdet 

med udgivelsen af den nye salmebog og om 
de tildragelser, som han har været ude for. 
Erik Norman Svendsen er kendt - ikke blot 
gennem sit virke for kongehuset - men også 

senest som forfatter til bogen: Fra Nørrebro til 
Nørregade. Det skal her tilføjes, at Vor Frue 
Kirke, hvor han havde sit virke, ligger i 
Nørregade i København, mens Nørrebro er et 

af yderkvartererne, nok væsentligt et 
arbejderkvarter, Hans livsvej har således 
bragt ham vidt omkring i alle henseender. 
De fem nordalsiske sogne inviterer sognenes 

beboere til dette arrangement – der er gratis 
adgang. 
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Årets Konfirmation 2011: 

 
Robin Schmüser Thy – Egebjergvej 2    Sine Leander Junk - Sandvej  5 
Stinna Nielsen Bonde - Dalvej 1                 Patrick Lorentzen - Kløvertoften  26 

Rikke Bak Frølund - Stevning Gade  18    Louise Rod  Nørholt - Ugebjergvej  39 
Marisa Louise Avalon Marchant – Vestertoften 30  Mikkel Wulf Hansen - Kastanievej  12 
Sebastian Albeck Jonas - Voldgade  19A  Cecilie Lind Pallumblad - Egebjergvej   6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Påskens gudstjenester handler om at 
rykke tættere på hinanden og på lyset: 

Vi begynder den 5. april med en 
skærtorsdagsnadvergudstjeneste kl. 
19.00, hvor vi bogstaveligt nærmer os 

hinanden i et bordfællesskab i kirken. Vi 

prøver at indleve os i den forsonede 
mangfoldighed, som Jesus fællesskab med 
disciplene rummede. Ved gudstjenestens 
slutning bærer vi alterets lys og stage ud. 

 
Langfredagsgudstjenesten den 6. april kl. 
10.30 bliver en meditativ gudstjeneste over 

korsordene. Korsordene læses af frivillige og 
sættes i et nutidigt lys.  

 
 
Påskesøndag d. 8. april kl. 10.30 bærer vi 

alterlyset ind igen og holder en rigtig 

”Svenstrup-højmesse”, der fejrer 
opstandelsens og tilgivelsens lys. 
 
2. påskedag Mandag den 9. april mødes vi 

ved kirkens parkeringsplads kl. 10.30 og 
arrangerer fælles kørsel til stensætningen 
foran Nygård i Nørreskoven. Med 
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udgangspunkt i de to disciples flugt væk fra 
Jerusalem – Emmausvandringen -, hvor den 

opstandne Jesus møder dem og får dem til at 
genvinde håbet, foretager vi en vandring med 
oplevelser af det guddommeliges nærvær i 

naturen. Vi slutter med en kort 
nadvergudstjeneste i Svenstrup Kirke kl. ca. 

14.00. Medbring selv drikke og lidt spiseligt til 
turen. 

 

Dåbslørdage 
Lørdag den 14. april og den 2. juni er der derfor afsat mulighed for få sit barn døbt ved en særlig 
lørdagsgudstjeneste. Der henvises i øvrigt til søndagsgudstjenesterne. 
 

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: 
 
 
 

” Om jeg så taler med menneskers og engles tunger, men ikke har kærlighed, er jeg et 
rungende malm og en klingende bjælde. Og om jeg så har profetisk gave og kender 
alle hemmeligheder og ejer al kundskab og har al tro, så jeg kan flytte bjerge, men 
ikke har kærlighed, er jeg intet. Og om jeg så uddeler alt, hvad jeg ejer, og giver mit 
legeme hen til at brændes, men ikke har kærlighed, gavner det mig intet.” 
 

                                               1. Korintherbrev kap. 13 vers 1-3 
 
Det, som vi lærer ved at høre om Jesus og se 
op på hans kors – Det er noget, der brænder i 
hjertet. Det er en vision. 

En vision, som træder frem for os og i os, når 
vi læser om ham og får ham levendegjort i 
prædiken og fortælling. 
 

Det er det knuste hjertes visdom – 
bevidstheden om, at kærligheden koster. 
At kærligheden koster, ja – men at det ikke er 
forgæves. 

For Gud selv – ham der er kernen i alt liv og 
lys - han har gået vejen for os.  
Han har vist, at han altid vil gå kærlighedens 
vej for os.  

Og det er Gud, der kommer til os i 
kærlighedens navn. Vi skal ikke gå den først 
– det er ikke den vej, der koster. 

Det er kærlighedens vej til vores næste og til 
os selv, der koster, men Jesus Kristus har 
banet vejen for os og vist os, at det onde altid 

kun varer en tid.  
I denne tro har vi fået håbet om, at selvom 
kærligheden er en hård branche, og selvom 
det sommetider ender med et knust hjerte, så 

er det ikke forgæves. 
Gud har taget den værste lidelse på sig. 
Tilbage til os bliver kun ømheden. 
Men det er en farlig vej – en vej, som altid går 

gennem lidelse i en eller anden form. 
I kristendommen har vi ikke fået en højt 
hævet Gud, der skal hæve os op over 
verdens fortrædeligheder, så vi bare kan se 

stort på lidelsen – andres og vores egen. 
Nej, Gud så ikke stort på lidelsen, og det skal 
vi heller ikke gøre. Vi skal turde gå gennem 
den og ind i kærligheden. 

 
Stilhed, lystænding og fyraftensfred i kirken på hverdage 
Hver mandag er der mandagsstilhed kl. 18.30 
Om torsdagen kl. 17 er der lystænding og forbøn 
Tirsdag i lige uger kl. 16.15 holder vi FYRAFTENSFRED  
– et møde i kirkens kor, hvor evangeliets budskab om fred formidles af lyd fra menneskestemmer.
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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. 

 

 
Tlf.: 74 45 62 05 – e-mail: BOSC@km.dk 

Menighedsrådet 

Der holdes ordinære møder: 20. marts inkl. 
offentligt regnskabsmøde; 17. april; 15. maj 
inkl. offentligt budgetmøde; samt 19. juni 
Det årlige syn afholdes lørdag 18. februar kl. 

10-12   
Der er tale om den 3. tirsdag i måneden. 
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: Asta 
Broesby-Olsen (formand og kontaktperson), 
Thomas Damgaard (næstformand, sekretær 
og kirkeværge), Bente Purup (kasserer i 

rådet), Mona Boysen, Ruth Good, Klaus 
Nørrelykke; Bo Scharff (præst, født medlem). 
Uden for rådet: Torben Nielsen/Maja 
Jørgensen (medarb. repr.), Ole Rasmussen 

(kasserer). Bygningskyndig: Hans Jensen.  

Svenstrup Friskole

NYT FRA SVENSTRUP FRISKOLE 
 

Ved indskrivningen d. 1. feb. blev vi rigtig glade over at 58 børn har tilmeldt sig friskolen.  

 
Vi modtager gerne flere tilmeldinger. 

 
Da kommunen har rykket den endelige beslutning til d. 29. feb. har vi valgt at vente med at 

komme rundt i byen vedr. borgerlån til starten af marts. 
 

Vi har fået positiv respons på skolelederstillingen og forventer derfor at have en skoleleder 
ansat i løbet af marts måned. 

 
Søg gerne mere info på www.svenstrupfriskole.dk 

  
På bestyrelsens vegne 

Svenstrup friskole 

 

Dåb 

Den 12. februar:  
Silas Landt Jørgensen 

Døde 

Den 12. februar: 
Gudrun Midtgaard Jessen 
Den 13. februar: 
Anni Lüttermann 

Viede 

Ingen 
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SvenstrupForsamlingshus  

1912 - 2012 

    

   100 års Jubilæum 

d. 10. marts         

2012 

 

Indbydelse 

 

I anledning af Svenstrup Forsamlingshus 100 års 

Jubilæum d. 10. marts 2012 afholdes en reception på 

Forsamlingshuset Søndag d. 11. marts fra kl. 14 – 17. 

Hertil vil vi gerne invitere husets brugere, venner, 

byens borgere og mennesker, der måtte ønske at fejre 

denne mærkedag med os. 

 

Forsamlingshuset er vært ved et let traktement. 

 

Da der er en del ting, vi stadig ønsker at forbedre ved 

vort Forsamlingshus, vil vi gerne bede om at evt. gaver 

gives i penge enten på dagen eller indbetales på vores 

konto i Sydbank 8011-1025765. 

 

Håber vi ser en masse mennesker d.11. marts 2012 

 

Bestyrelsen 
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SVENSTRUP UNGDOMSFORENING   
 

100 ÅR 
1912-2012 

 
 

D.26. marts 1912 ved en generalforsamling, på Svenstrup forsamlingshus, blev 
Ungdomsforeningen for Svenstrup Sogn stiftet og det skal fejres, at vores forening har formået 
at bestå i så mange år. Dybbøl posten skrev en lykønskning, dagen efter foreningen blev s tiftet 
”Held da, for det arbejde, der skal gøres der” og sådan er det, stadig efter 100 år.   

 
SUF vil gerne invitere til 100 års jubilæum d.24. marts på Svenstrup 

Forsamlingshus. 
Byens borger, samarbejdspartnere, nuværende og forhenværende medlemmer, 

nuværende samt tidligere trænere, holdledere osv. samt omegns klubber. 
 

Kl.14.00 – 17.00  Åben hus  
Inspireret af fortiden, bliver temaet chokolade gilde.  

KL.15.30 Opvisning med gymnastik før og nu.  

Kl.18.30 – Fælles spisning  
SUF er vært med fælles spisning, drikkevarer kan købes, tilmelding er 
nødvendig.  

KL.ca.20.00 opvisning med gymnastik før og nu.  
 

Vi vil forevise en lille opvisning, med gymnastik før og nu og der vil være udstilling af 

gamle protokoller, billeder osv. 
Er der nogle som, ligger inde med billeder eller andet der er med til at fortælle SUF´s 

historie vil vi gerne høre fra dig. 
Tilmelding til  spisning kan ske til  bestyrelsen: 

Karin Frost Jensen Tlf.nr 22 53 18 87             Mail : karin_frostjensen@sport.dk           

Palle Søgaard  Tlf.nr 50 74 51 20             Louise Andersen  Tlf.nr 20 76 34 07 

Dorith Sprenger  Tlf.nr 20 96 65 05             Ulla Steimle Schmidt  Tlf.nr 30 26 60 87 

 

 

Der er også muligt at tilmelde sig ved at udfylde følgende seddel og aflevere den 
senest 15/3 2012 til undertegnende eller aflevere den i postkassen hos:  
 

Karin Frost Jensen, Sandvej 33. Svenstrup 
Dorith Sprenger Skoletoften 12, Svenstrup  
Ulla Steimle Schmidt Vestertoften 20, Svenstrup 
 
Tilmelding til spisning på Svenstrup forsamlingshus kl.18.30 d.24-03-2012 

 

NAVN: ___________________________________                  
 
ANTAL:____________________________ 
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Svenstrup forsamlingshus 
 

Ordinær generalforsamling 
Tirsdag d. 27. marts 2012, kl. 19.00  

på Svenstrup forsamlingshus 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 
3. Formandens beretning ved C.C. Schink 
4. Regnskab ved Gert Wonsyld 
5. Indkomne forslag 

6. Valg til bestyrelsen 
o Valg af bestyrelse 
o Valg af suppleant 
o Valg af revisor 

7. Eventuelt 
 

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før. 
Med venlig hilsen bestyrelsen 
 
Umiddelbart  derefter afholder støtteforeningen deres ordinære generalforsamling 

 
 

Støtteforeningen 

 

Støtteforeningen afholder ordinær generalforsamling 
Tirsdag d. 27. marts 2012 
på Svenstrup forsamlingshus 
Med følgende dagsorden ifølge vedtægterne: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke 

3. Regnskab 
4. Indkomne forslag 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
6. Valg af suppleant 

7. Valg af revisor 
8. Eventuelt 
 
Med venlig hilsen Bestyrelsen 
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E SvenstruPPé 

 
E SvenstruPPé afholder ordinær generalforsamling 
torsdag d. 29. marts kl. 19.00 på Svenstrupforsamlingshus med følgende dagsorden i 
henhold til vedtægterne. 
 

Valg af dirigent 
1. Sidste års protokol 
2. Beretning 
3. Regnskab 

4. Indkomne forslag 
5. Valg 
6. Evt. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 
 8 dage før generalforsamlingen. 
         Med venlig hilsen bestyrelsen. 
 

 
 
 

 

Svenstrup vandværk 

 
Generalforsamling i Svenstrup vandværk 

Torsdag d. 15. marts, klokken 19.30 på Svenstrup forsamlingshus 
 
Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer 

2. Valg af protokolfører 
3. Formandens beretning ved Gert Johansen 
4. Fremlæggelse af regnskab ved Jørgen Jørgensen 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

     På valg er Gert Johansen - ønsker genvalg 
     Helmut Buss – ønsker genvalg (revisor)  
6. Indkomne forslag, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen 
7. Eventuelt  

Vandværket er vært ved en øl/vand samt et let traktement 
 
På bestyrelsens vegne 
Gert Johansen  
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Svenstrup ringriderforening 

 

 afholder generalforsamling, torsdag d. 29. marts, klokken 19,30 
 i SUF’s klubhus bagved skolen. 
 
Dagsorden: 

- Valg af dirigent 

- Formandens beretning ved Dorthe Johansen 
- Regnskab ved Vivi Riggelsen 
- Valg til bestyrelse: På valg er: Marianne Bonde 
- Evt. 

 
Foreningen er vært ved kaffe/the og kage. 
 
På bestyrelsens vegne 

 
Dorthe Johansen 
 

Svenstrup Ungdomsforening  

 

afholder ordinær generalforsamling d. 15.03. 2012 KL. 19.30 i klubhuset. 
 

Dagsorden i henhold til vedtægterne. 
Dagsorden  

1. Valg af dirigent  

2. Formand og udvalgsformænds beretning  

3. Regnskab  

4. Indkommende forslag  

5. Valg til bestyrelsen.  

På valg er: 
- Formand  

- Fodbold formand  

- Kasser  

- Sekretær  

6. Valg til revision  

7. Årets pokal  

8. Evt. 

 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 
senest 8 dage før generalforsamling, kontakt Formand Karin Frost Jensen Sandvej 33, 

Svenstrup 6430 Nordborg Mail: karin_frostjensen@sport.dk tlf.nr. 22 53 18 87 

 
Vel mødt og med venlig hilsen 

Bestyrelsen for Svenstrup ungdomsforening  

 

mailto:karin_frostjensen@sport.dk
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Gymnastikopvisning i Guderuphallen 
 

 

Lørdag den 17. marts kl. 10.30 
 
Med følgende hold: 

Forældre/barn 

Krudtugler     

Drengefræs og vilde piger   

Muligvis ” Ungdommelige damer” og  

et SUF hold 

Gæstehold: Vides ikke endnu… 

 

 

 
 

 
 

 

Fodboldafdelingens træningstider 
 

Svenstrup ungdoms forening fodbold afd. 
 
U6 har ikke på nu værende tidspunkt 
fastlagt nogen træningstid. Træner 
Judith Paulsen tlf. 30491411  
 
U8 træner Tirsdag og Torsdag kl. 16 
til 17 starter i uge 13Træner Eline og 
Egon tlf. 23448603  
 
U10 træner Tirsdag og Torsdag kl.17 
til 18 starter i uge 13 Træner Torsten 
tlf. 41829065  
 
U13 træner tirsdag og torsdag kl. 17 
til 18 starter i uge 13 Træner Karin tlf. 
22531887  

 
 
 
U15 træner tirsdag og torsdag kl. 17 
til 19 er startet Træner Thorleif og Jan 
tlf. 22832890.  
 
Senior damer træner mandag og 
onsdag kl. 18.30 til 20 starter i uge 13 
Træner Karin tlf. 22531887  
 
Senior herrer træner tirsdag og 
torsdag kl. 19 til 21 er startet Træner 
Henrik tlf. 29602728  
   
Palle Søgaard 
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Brandværnet 

 

Svenstrup frivillige brandværn  

 
Der har været afholdt Generalforsamling 
 d. 5 feb. 2012. 
 

Et kort resume af Kaptajnens beretning. 
 
Brandværnet består i dag af 23 aktive brandfolk, hvoraf to er gæstebrandfolk fra henholdsvis 
Sydals og Ullerup brandværn. (gæstebrandmand er en brandmand som tilhører et andet 

brandværn, men som arbejder tæt på Svenstrup, og derfor kører med på udrykninger i 
Svenstrup, når de er på arbejde). 
På mandskabssiden råder vi i dag over 5 Holdledere og en under uddannelse, 18 røgdykkere 
og 3 elever. 

Der er i løbet af året 2011 blevet optaget en ny mand i værnet, samt tilkommet en ny 
gæstebrandmand. 
Der har i løbet af året været 21 udkald i brandværnet, fordelt på 8 udkald til brand og 13 udkald 
til søredning. 

Ved alle brandudkald her der gennemsnitligt været mødt 12 mand på stationen. 
Ifølge vores udregninger og statistikker, så har vi til dagligt 13 mand til rådighed i dagtimerne, 
18 mand i aftentimerne og 20 mand i nattetimerne. 
 

Der har i 2011 været afholdt 22 øvelser af forskellig karakter, Brandstationen er blevet malet 
overalt indvendigt, der er blevet lavet ny tøjstativ så alle indsatsdragter kan hænge ordentligt, 
der er indkøbt to nye pumper til værnet (en lænsepumpe og en trykpumpe). 
 

Af jubilarer er der: 
Jens J. Johansen, 30 år. 
Finn Lehmann, 20 år. 
 

Efter valg og generalforsamlingen, består bestyrelsen nu af: 
 
Brandkaptajn:  Anker Thy 
Vicekaptajn:  Helge Kock 

Kasserer:   Jens J. Johansen 
Sekretær:   Tom Marek 
Bestyrelsesmedlem:  Finn Lehmann 
 

Redskabsmester: Hans Walter Christiansen 
Redskabsmesterassistent: Gert Marek 
 
Brandværnet takker for den fine opbakning og støtte i byen, velviljen til udlån af 

øvelsesobjekter, samt takker vores figuranter for hjælpen. 
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Svenstrup frivillige brandværn  

 
 

 
Udkald i foregående 
måned:  

 
Der har været 5 udkald i Januar / Februar: 
 
05 Jan: Pumpning af vand i Svenstrup 

11 Jan: Fejludkald fra Brand og Redning 
21 Jan: Oliespild/forurening i Svenstrup. 
28 Jan: Brand i Industribygning i Stolbro. 
17 Feb: Brand i udhus i Holm. 

 

Afholdte øvelser: Der har været holdt 3 øvelser i Jan/ Feb. Samt blevet holdt et møde 
med beredskabschefen. 
 

Kommende måneds 

øvelser: 

Der er i marts måned øvelser på følgende datoer: 

06 marts 
20 marts 
 

Sponsorer: Brandværnet takker vores sponsorer for støtte til børnenes 

juletræsfest: 
 
Entreprenør: Hans Henning Hess, Svenstrup 
Snedkermester: Ronni Jensen, Svenstrup 

Nordals autoværksted – Automester, Svenstrup 
PLP - Byggefirma, Svenstrup 
Rema 1000, Guderup 
Guldbageren, Nordborg 

 

 
Skulle du være interesseret i at se hvad vi laver ved en øvelse, eller være måske være 
interesseret i at blive brandmand / brandkvinde, så kontakt en fra bestyrelsen, eller en 

brandmand du kender. 

 

 
 
 

Lokalhistorisk forening 
 
 

Generalforsamling i Lokalhistorisk forening 
 

Afholdes d. 22. marts kl. 19.00 i Stevning Kulturhus – Cafeen. 
I forbindelse med generalforsamlingen, der afholdes i henhold til vedtægterne, er der kaffebord og 
underholdning. Alle er velkomne. 
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Hvem var ”Rasmus Kochtosk”  
   (Beretning om en original i området) 

 
De fleste lokalområder har haft deres originaler 
– mennesker, der ved deres udseende og 
væremåde har skilt sig ud fra det store flertal. 
Også her på egnen har vi haft vore originaler, og 
én af dem var Rasmus Kochtosk, som mange af 
egnens ældre endnu husker. 
Historien om Rasmus starter her i Svenstrup 
Sogn. 
I Ramsel nr. 5 boede fra 1818 – 1852 Hans 
Hansen, gift med Anne Margrethe Jørgensen, 
de havde 6 børn. Et af dem var fisker Rasmus 
Hansen f. 1829 og gift 1858 med Marie Hansen 
f. 1832 i Holmskov, (farfar til Rasmus Kochtosk). 
De byggede 1872 et lille fiskerhus ved 
Karlsminde (nr.27). 
Her fik de 3 sønner, Hans f. 1859 – Christian f. 
1862 og Rasmus f. 1872. 
I 1877 flytter Rasmus og Marie Hansen til 
Holmskov i Egen sogn – Maries hjem. 
Rasmus Hansen f. 1872 blev også fisker og 
boede Ramsel 5 (onkel til Rasmus Kochtosk). 
Christian Hansen bliver 1890 gift med Cathrine 
Marie Kock fra Bosted Hoved.  
De får 2 børn: Rasmus f. 20. april 1893 og 
Cathrine f. 5. januar 1895, død 11. maj 1895, 
moderen dør i barselsseng d. 8. januar 1895, og 
1897 gifter Christian Hansen sig 2. gang med 
Kirsten Hansen Wriborg fra Havnbjerg. De får 2 
børn: Christian f. 1898 og Johannes f. 1900. 
Egen lokalhistorie forening skriver i deres 
årsskrift fra 2006 følgende historie om 
Rasmus Hansen: 
Rasmus bliver født på Bosted Hoved som den 
ældste af 3 søskende. Hans far var fisker, - 
hvilket afstedkom, at han i folkemunde blev kaldt 
”Rasmus Kochtosk”. Rasmus voksede op under 
ret så trange kår. Huset, familien boede i, havde 
faderen selv bygget. Det lå lige uden for skoven 
langs med vejen ned mod Bosted Hoved. 
 
Huset er i dag nedrevet og det eneste, der er 
tilbage, er et gammelt æbletræ, der endnu står i 
den tidligere frugthave. Hjemmet lå meget 
ensomt og isoleret, og det kom nok til at præge 
Rasmus gennem livet. Han var vel det, man i 
dag ville kalde udviklingshæmmet, og levede i 
en verden helt for sig selv. 
Rasmus havde sin skolegang i Elstrup og blev 
konfirmeret i Egen kirke. Han kom imidlertid 
aldrig ud at tjene ligesom sine jævnaldrende, 
men han gik mange og lange ture rundt om på 
Als. De ældre i Egen sogn husker ham som den 

store, godmodige mand med det runde vejrbidte 
ansigt, de fremstående tænder og let rindende 
øjne. 
Ved høst tide var der imidlertid brug for Rasmus, 
han var i mange år medhjælper ved det store 
tærskeværk, der efter høst gik på omgang hos 
bønderne. Dengang var der ikke monteret 
avnepuster, så Rasmus blev avnebærer – et 
beskidt og dårligt betalt arbejde, men Rasmus 
var tilfreds og beklagede sig aldrig, og så havde 
han jo også sin gode mad den dag. Han var 
også en overgang daglejer på Hjortspring. 
Drillerier og nedsættende bemærkninger 
skortede det ikke på, men de bed ikke rigtig på 
ham. Han kunne derimod godt give igen og 
sætte drillepinden i forlegenhed. 
Rasmus var musikalsk og havde en god 
sangstemme. Han havde en gammel 
grammofon med håndsving og nogle slidte 
plader, som var hans kæreste eje. Og med 
grammofonen under armen – pakket godt ind i 
et tæppe – vandrede han fra hus til hus og gav 
en slags ”koncert” for beboerne. Som belønning 
vankede der lidt småpenge eller et måltid mad, 
og på den måde hutlede han sig gennem livet. 
Rasmus sagde ikke ret meget, men gik ofte og 
snakkede med sig selv eller sang gamle viser.  
 
Skete det, at han ikke nåede at komme hjem, 
overnattede han i en af de gamle kirkestalde. 
Rasmus havde flere sære tilbøjeligheder, blandt 
andet elskede han at gå i dameundertøj, og på 
fødderne havde han allerhelst sine store 
hjemmelavede træsko. Han havde aldrig 
strømper på, så om vinteren var hans fødder tit 
mørkerøde og hævede af frost. 
Efter moderens død fik han lov at blive boende i 
det, der kaldtes Louises hus i Gammel Guderup. 
Han var den sidste, der boede i huset, som nu 
er nedrevet. 
Sine sidste år tilbragte han på Løgumgård, en 
institution for udviklingshæmmede, men han 
fortsatte med at gå sine ture ad de alsiske 
landeveje, og det var da også på landevejen, 
han endte sine dage, idet han en mørk og 
regnfuld aften blev dræbt ved en trafikulykke på 
Sydals. Det skete den 14. januar 1956. Rasmus 
blev 63 år gammel og er vel i dag glemt af de 
fleste, hans grav kunne man indtil for ganske 
nylig finde i det nordøstlige hjørne af Egen 
Kirkegård. 
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           Rasmus Hansen 
 
Under pseudonymet ”Kalle fro Als” skrev en lokal 
 
 
 
 rimsmed følgende om Rasmus: 
 
Han stow i min butik dengang – en trist decemberdaw:   
”Æ ønske glæjle jul,” – mildt å troskylle var hans blik.  
”E pla`re te min speel`dås er ov den hielt richte slaw,   
å æ tøs no, høgge, te do sku ha et styk musik.”  
 
”Hva ska vi tej for jenn – æ hæ dem jo snart oll,  
ska vi tej Glejle Jul – Højt fra træets ell Det kime no.” 
”Vi kan å tej dem ædde rej, som det no best kan foll, 
hvor læng vi blyve vè – høgge – det bestemme do.” 
 
Rasmus speel manne pla`re – e kunde kam og gik. 
Di ga ollsammel Rasmus et smil – et venle nik. 
Da han så gø sig færre te å gå – å snart ho ollting klar, 
So e te ham: ”Tøv no e lidt Rasmus, do ska skam ha en øl og så en goj cigar.” 
 
Men Rasmus so: ”Æ drikke itt – å ryche itt tobak, 
å æ må da å helle sej dig, te æ spis ingen slik. 
Men æ spa` sammel te en cykel, å æ seje da så manne tak 
for hver lill skilling, æ kan pot i min fek. 
 
Så fæk han da en krone – å så traske han astej,  
glaj som et barn, men han kom kun et styk hen a e vej – 
så køe en bil ham øve. Å så va Rasmus` ti` forbi. 
En nabo so te mæ: ”Gå o e vej e dav, det er det sam som å rejs i e kri.”  
 
E folk forstov it Rasmus, å han ho da å et øchenavn, 
men det vil vi it nævn e dav – det er it te noue gavn.     
Folk so han var et fjåch, men der er no jenn ting æ troor: 
Et harmløst og troskylle fjåch ska å ha lov te å løv o vor jord.   
 
Sine Møller 

 
 
 
     
     
     
  
Rasmus Hansens hjem Bostedhoved 
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På sporet af en alsinger.   

 
Opfølgningen og afslutningen på foredraget, af Johannes Diedrichsen. 
  
I november måned havde jeg fornøjelsen af 

at holde et foredrag i Svenstrup 
forsamlingshus vedrørende Christian 
Jørgensen, som i 1895 fik et specialjob i 
Rusland. 

   Efter foredraget har flere spurgt om, hvad 
der siden skete med de tyske indvandrere i 
Azerbaijan. Efter aftale med Peter Møller, 
Himmark udarbejdede jeg et efterskrift. Men 

Peter Møller mente, jeg også burde skrive et 
kort resumé over selve foredraget, som 
dermed foreligger her.  
   At historien ikke er gået i glemmebogen, 

kan vi takke lokalhistorikeren Chr. Knudsen 
for. Han skrev o. år 1898 en krønike om alle 
bøndergårdene i Havnbjerg sogn, hvorfra 
jeg har hentet historien.  

   Christian Knudsen (fra Bladt’s ejendom i 
Lunden) blev født 1842. Han var en kvik 
dreng, og derfor blev det besluttet, at han 
skulle have en uddannelse. Han kom på 

Næsgård agerbrugsskole, hvor han foruden 
en landbrugsuddannelse også fik  
undervisning i noget helt nyt, dræning af 
agerjord.  Derefter rejste han til Tyskland, 

hvor han udførte store dræningsopgaver, 
bl.a. for 2 store godser. Disse store projekter 
optog al hans tid, og først da han kom op i 
fyrrerne, blev han af en pige mindet om, at 

livet også havde andre kvaliteter. De blev 
gift, og bosatte sig i Münster i Westfalen. De 
fik 4 børn, 3 piger og en dreng.  
   I sommeren 1895 averteredes der i 

avisen, at en tysk baron, von Kutschenbach 
søgte en dræningsekspert til en 
specialopgave på hans 5000 ha store gods i 
Rusland. Opgaven ville vare 2 år, og det 

ville blive godt betalt. 70 personer 
reflekterede på annoncen, men det var 
Christian Jørgensen, som fik tilbudt jobbet. 
Det viser, at hans store erfaringer på 

området bar frugt.  
   Togrejser var dengang i sin vorden, og 
den kom til at foregå via Wien, Budapest, til 
Odessa. Herfra var der 5 dages sørejse 

over Sortehavet til Batum, havnebyen i 

Georgien. Og så står der i krøniken, at han 
derfra rejste via Tiblisi til godset Marmutly.  
På rejsen gjorde han adskillige ophold i de 
større byer og skrev begejstrede breve til 

familien, om alt hvad han oplevede. 
   Han var glad for sit arbejde på godset, og 
samarbejdet med arbejderne og baronen 
var vellykket. I sin fritid studerede han det 

fremmede land. Herunder kom han til 
hovedstaden i Azerbaijan, Baku. På det 
tidspunkt startede olieeventyret, og han 
oplevede hvordan man ved blot at grave et 

par meter dybt hul, fik olien til at sprøjte 60 
m. i vejret. Få år efter var der 600 sådanne 
olietårne. 
   Christian Jørgensens gode forhold til 

baronen bevirkede, at han blev spurgt om 
han ville stå fadder ved deres datters 
barnedåb. Han var taknemlig for den viste 
tillid og svarede ja. Men d. 15. okt. 1896, 3 

dage inden barnedåben skulle finde sted, 
mødte han ikke på arbejde, han, som ellers 
altid var så præcis. Han blev fundet i sit hus, 
liggende død i sengen. Man mener, at han 

måske var blevet forgivet af en jaloux 
medarbejder. Han blev båret til kirkegården 
af sine nærmeste medarbejdere, til den 
kirkegård, som var det første projekt, han 

udførte på godset. Baronens tyske huslærer 
forestod begravelsen. Baronessen skrev et 
smukt brev til Christian Jørgensens hustru, 
Johanne, hvori hun takkede for hans 

entusiasme i arbejdet samt for de 
venskabelige relationer. 
   Hermed er historien om Christian 
Jørgensen slut. 

 
   Ved at studere gamle bøger har jeg 
kunnet læse om hans arbejdsopgaver. De 
bestod i det modsatte af hvad han var 

uddannet til – nemlig at aflede vandet fra 
markerne  - til her at finde vand og lede det 
op til overfladen. Azerbaijan er et meget 
regnfattigt land, og når man vil dyrke vin, så  
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er det nødvendigt at kunne vande markerne 

5 gange pr. sæson.  
   Hvordan gør man det?  Landet er 
bjergrigt, og der var nu CJ’s opgave at finde 
hvor vandet samledes bedst i jorden fra 

bjergsiderne. Samtidig skulle der udmåles 
med et nivellérinstrument, hvor jorden havde 
en passende hældning, så der kunne 
foretages vandoverrisling. Når CJ. havde 

fundet det idéelle sted, blev der gravet en 
brønd på ca. 25-30 m. dybde. En speciel, 
modig brøndgraver blev sat til dette arbejde, 
når han nåede ned til grundvandet, blev der 

foretaget nogle prøver for at undersøge om 
vand-tilstrømningen var god nok. Derefter 
blev der placeret en pæl for enden af den 
måske 3 km lange vandrette kanal (Qanats). 

For hver 40 m blev der banket en pæl i lige 
linje ned det først gravede hul. Ved hver af 
disse pæle skulle der senere graves brønde, 
så man kunne hejse jorden op fra den 

vandrette kanal. Derefter blev der hejst et 
reb ned i den første brønd, og når det nåede 
vandoverfladen, blev der sat et mærke på 
rebet. Sådan fortsatte man ved hver pæl 

indtil man nåede udløber. Nu havde man et 
reb, som viste hvor dybt man skulle grave 
hver brønd – og vigtigt- der blev tillagt 1 % 
fald, det måtte ikke være større, idet det 

ellers ville rive bunden af kanalen op. Nu 
kunne brøndgraveren gå i gang, han 
startede i den lave ende og arbejdede sig 
fremad. I kanalen blev der sat 2 lys, som 

både viste retningen samt angav når 
iltindholdet blev for svagt. Kanalen blev ikke 
afstøttet med træstolper, som i alm 
minegange, så det var et virkeligt farligt 

arbejde. Når han om morgenen inden 
arbejdets start, ikke følte sig 100 % klar, så 
ventede man til han var ”fit for fight”igen.  
   CJ’s arbejde var nu overstået ved denne 

kanal, og han kunne fortsætte til den næste. 
Under min eftersøgning så jeg en af disse 
brønde, og den virkede stadig over 100 år 
efter. 

   Vi mennesker vil gerne efterlade os nogle 
mærker, som viser, at vi har været her på 
kloden. Det kan være at plante et træ, stifte 
en familie eller bygningen af en pyra-mide. 

CJ. har ikke efterladt sig synlige spor, de 
ligger alle dybt under jordoverfladen – men  
 

 
har alligevel betydet liv for tusinder af 

mennesker.  
 
  Historien om CJ’s liv har altid optaget mig 
– at en person dengang vovede at rejse til et 

så fjerntliggende land. På et tidspunkt fik jeg 
den skøre idé, at jeg ville forsøge om jeg 
kunne finde det sted, hvor han havde 
arbejdet. Så jeg startede med at gå til 

russiskundervisning i 3 vintre, det er jo 
nødvendigt, at man kan spørge om vej. Men 
nu kom mit store problem – jeg vidste hvad 
baronen hed, og jeg kendte godsets navn. 

Men adressen var ukendt. CJ havde skrevet 
mange breve til hustru og familier, men al 
korrespondance er borte. Jeg har besøgt 
det store rigsarkiv i Moskva med millioner af 

bøger uden resultat. Derefter foretog jeg en 
rejse til Armenien og Georgien. Det gav 
heller ingen resultat. Men et besøg året efter 
på rigsarkivet i Baku gav efter flere timer - 

og takket være en stor indsats fra arkivets 
souchef, Gualejeva – et resultat. Hun havde 
10 medarbejdere fordelt på 2 kontorer, de 
blev kaldt sammen, og fik til opgave at 

hjælpe mig med at finde godset. Personalet 
var glade for dette afbræk i det daglige 
arbejde, og gik til opgaven med fynd og 
klem. Efter et par timer kom der et sejershyl, 

man havde fundet stedet, det hed rettelig 
Mahmoudly. Derefter hyrede jeg en guide, 
hvis bror havde en bil, og vi begav os på en 
1200 km lang rejse, hvor vi bl.a. besøgte 

store væverier, gamle kirker og 
karavaneovernatningssteder. Men min 
smarte, unge, meget vidende 
akademikerguide ødelagde ufrivilligt min 

plan. Hun fortalte, at hun havde en onkel, 
som var ekspert på dette område. Efter en 
mail til ham, blev vi rådet til at afvige fra 
vores plan, og søge til en anden by. Det 

viste sig at være et meget vildsomt terræn. 
På et tidspunkt nægtede min chauffør at 
køre videre, men det lykkedes at finde en 
mand med den mest farlige Lada- bil, jeg 

nogensinde har kørt i. Radioen hang løs i 2 
ledninger, og man skulle holde fast i dørene, 
ellers faldt de af. 
Vi nåede toppen, men måtte konstatere, at 

vi var ført på afveje, og rejste hjem, idet 
flybilletten var bestilt. 
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   I løbet af vinteren korresponderede jeg 
med arkivaren på arkivet i Baku. Hun kendte 

en professor og forfatter, som var formand 
for det tysk/ azerbaijanske selskab. 
Han lovede, at han ville forsøge at hjælpe 
mig, når jeg igen kom til Baku. Så året efter 

troppede jeg atter op i Baku, og der blev 
arrangeret et møde med forfatteren. Han 
kendte en gammel mand, som boede i 
nærheden af mit mål, han vidste ikke om 

han kunne være til nogen nytte, men det var 
forsøget værd. 
   Klokken 20 startede sovevognstoget. 
Ligesom ved billetbestillingen skulle der 

også vises pas ved påstigning af toget. 
Togopbygningen var den samme som på 
den trans-sibiriske jernbane, 4 personers 
kupéer med opklappelige køjer og 

provodnikken kom med et glas varm the 
inden sengetid. Ved femtiden nåede jeg mit 
mål og kunne sidde i den mørklagte 
ventesal indtil byen vågnede op. En taxa 

førte mig til min kontakt-person, Haccyev 
Yunis. Han boede i et stort hus i rigtig 
azerbaijansk stil. Der var en stor bolig med 
sidebygninger, en stor åben plads, hvor man 

indtog alle dagens måltider, og meget 
praktisk var der en lille have med vindruer, 
tomater mv. Og oven over det hele var der i 
5-6 m. højde et kæmpeståltag med tynde 

stålspær, som hvilede på høje tynde 
cecilerede søjler og med smukke 
tårnlignende spir i alle hjørner. Gården er 
ikke lukket men 4 m. over jorden er der en 1 

m  åbning hele vejen rundt. Det skyldes 
ønsket om cirkulation, hvilket kan være 
påkrævet når temperaturen ligger på ca. 40 
grader. På den åbne plads leves livet og 

fuglene slår her de flotteste sving. 
Velkomstritualet er overalt det samme. Man 
bliver straks budt på skoldhed the i glas. 
Dertil blev der serveret syltetøj, som spistes 

sammen med theen. 
   Haccyjev var ikke helt rask, idet han var 
plaget af Parkinsons sygdom. Men vi fik en 
god snak, og han kørte mig 30 km til mit 

bestemmelsessted. Grundet sin sygdom 
slog bilen nogle store sving, men vi nåede 
frem. Godset eller resterne af det lå for sig 
selv bagest  i en stor landsby. 

Træbygningen lå tilbagetrukket i en slags 
park. 

 Op til facaden gik der en høj, bred trappe, 
som førte op til en lang svalegang. Hvis jeg 

kneb øjnene sammen kunne jeg forestille 
mig, at der her engang havde gået 
lattermilde kvinder i lette gevandter, 
konverserende hinanden.  

   Men tilbage til virkeligheden – 
hovedbygningen var fjernet og den 
tilbageværende bygning blev anvendt til 
skole for landsbyens 130 børn. Og hvilken 

skole –  jeg er medlem af Lions, og i 
forbindelse med besøg på ofte meget fattige 
skoler, så kunne dette slet ikke 
sammenlignes. Trægulvene havde haft 

store huller, de var nu udbedret med lange 
blikstrimler, et klasseværelse havde lergulv, 
skolemøblerne var rædsels-fulde, lige til 
lossepladsen, skoletavlerne bestod blot af rå 

brædder, som havde fået en gang maling, 
der manglede ruder, da skolen manglede 
plads inddrog man en ind-bygget veranda 
og der blev sat rå planker op som væg – 

ingen maling eller tapeter. Men når man så 
godt efter, kunne jeg se fordums glans, der 
anedes smukke gipsudsmykninger på loftet 
og dørene var høje, tykke med smukke 

udskæringer. 
   Vi havde fået tilkaldt skoleinspektøren, 
som forklarede, at man havde ikke penge til 
forbedringer. Jeg kunde ikke lade være med 

at sammenligne med luksuslivet i hoved-
staden, som dufter af hovedindtægtskilden - 
olie, hvor gaderne var ufremkommelige på 
grund af store Audier og kæmpestore, 

forkromede 4 hjulstrækkere. 
   Dette forfald skyldtes russernes 
deportering af alle tyskere til Kazahkstan i 
1941. 

   Jeg spurgte om kirkegården stadig 
eksisterede og vi blev vist om bag en 
bygning, hvor den havde ligget, det var i dag 
alm græsmark- Vi var så heldige at træffe 

en gammel, solbrændt mand med ugegamle 
skægstubbe. Han fortalte, at han kunne 
erindre at der i hegnet for mange år siden 
havde ligget 4 gravsten (den ene kan have 

været CJ’s), men nu var de borte. Som et 
kuriosum fortalte han, at han i sin barndom 
havde hørt, at der i forbindelse med en 
begravelse blev sænket en 50 l. vintønde 

ned i graven sammen med kisten.  
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Han havde som dreng med en lang stang 
forsøgt at finde tønden, men uden held. 

  Var jeg nu glad?   Selvfølgelig – jeg havde 
fundet hans arbejdsplads, og i tilgift op-levet 
nogle spændende rejser med oplevelser i 
lande, som ikke mange danskere besøger. 

   Hermed skulle fortællingen være til ende, 
men der kan føjes en krølle til. I 2009 fik jeg 
en invitation til at deltage i en international 
konference i Baku. Så turen gik igen til 

Azerbaijan. Jeg havde i forvejen bestilt 
værelse på et hotel, men ankom først til 
landet ved 3-tiden om natten. Den 
søvndrukne portier kendte ikke noget til min 

bestilling, så jeg fik det eneste værelse, som 
var ledigt. Værelse er så meget sagt, 
affaldsrum var nok mere passende. Men der 
var en seng, og dermed var jeg tilfreds.  

Aftenen efter kom der en bævende portier 
op på mit værelse – en dr. Tchingis 
Abdulajev ( en af Azerbaijans største 
forfattere) ønskede at tale med mig og han 

ventede i receptionen. Han fortalte mig lidt 

om konferencen og hvornår jeg skulle holde 
mit foredrag. Endvidere fik jeg oplyst, at jeg 

ville få en chauffør stillet til rådighed, som 
ville køre mig frem og tilbage fra 
universitetet. Kort efter fik jeg besøg af 
receptionschefen, som fortalte, at der var 

lige blevet et bedre værelse ledigt. Så gode 
forbindelser er guld værd! Chaufføren var en 
vordende diplomat med rige forældre og han 
kørte i sin egen store Mercedes. En dag 

spurgte han mig om navnene på Danmarks 
2 mest kendte forfattere. Jeg svarede 
selvfølgelig H.C. Andersen og Søren 
Kierkegaard. 

Til min store overraskelse fortalte han, at da 
han var lille, havde hans mor læst højt for 
ham af H.C. Andersens eventyr, og han 
kunde stadig huske navnene på 5-6 af 

værkerne. Heldigvis havde jeg lige købt en 
ny udkommen azerbaijansk bog, som han 
holdt meget af, så vi var lige ved at stå lige. 
Så verdenen er alligevel ikke så stor. 

 
 

      Salg  

    
Bestilling  
af slagtekyllinger 
 
 - vægt 3- 4 kg/stk. Pris: 20 kr. /kg 
 
Kyllinger til levering midt i april,  
skal bestilles senest d. 15. marts 

Næste mulighed for bestilling 
 af kyllinger er forår 2013 
 
Gert og Dorthe johansen, Skovgaard 

 
Tlf: 74456250 / 22162901 
 
mail: skovgaard@johansen.mail.dk 

 
 
 
 

 

Fejlkøb 
 
Nyt redskabsskur i blik, med dobbelt dør. 
Er ikke pakket ud. 

 
Ny pris:       3.000 kr. 
 
Sælges for: 2.000 kr. 

 
Hans Kjær  Tlf.: 74456381 
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Annoncer

 

      HENRIETTES PRIVATE DAGPLEJE 

 

 

Et godt alternativ til den kommunale.  

 
D. 1. februar 2012 var det præcist et år siden, jeg 

startede op med min private dagpleje. 
 

Meget er der sket siden. 2 børn har vi sagt farvel til, 
da de skulle videre i børnehave og der er kommet nye 

børn til. I løbet af året har jeg sammen med de 
dejlige guldklumper haft masser af dejlige oplevelser 
og ser frem til de næste mange år. Tusind tak til jer 

forældre, for den store opbakning og tillid. 
                                                                                                                                                        

I december havde vi julehygge i legestuen. Vi fik bla. bagt julesmåkager til forældrekaffen, om 
eftermiddagen og sunget julesange.  
 

Fastelavn fik vi også fejret i stor stil, sammen med legestuegruppen. Vi lånte aktivitetscenteret i Guderup, 
børnene var klædt ud, katten blev slået af tønden og vi hyggede os med lækre fastelavnsboller.  

  
Kig ind på min hjemmeside og se de flotte billeder af børnene. www.henriettesdagpleje.dk 

Hilsen Henriette  

Goods gårdbutik Stevning Midtvej 1 
  

Gårdens grisekød 

Der kan købes både hele og halve grise. En 
hel gris vejer ca. 80 kg. 

Velhængt og færdigpakket lige til at lægge i 
fryseboksen. 

Tilbuds pris kun 35 kr./kg. 

Bestilling i butik eller mobil 21 93 43 88 - 
Johannes. 

Vi slagter grise hver anden mdr. derfor 
bestilling i god tid. 

Desuden i butikken: et stort udvalg i 
kyllinger og andet kød samt diverse 
slagterpølser. 

Alt indenfor pærer, æbler og diverse 
grøntsager. Æg, honning og hjemmelavet is. 

 Vi lægger stor vægt på at alt er lokalt 
produceret så vi kan stå 100 % inde for 
kvaliteten. 

Derfor også sæsonpræget udvalg-- 

 

Åbningstider hverdage 10.00-12.00 og 
14.00-16.30 - weekend 10.00-15.00  
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Bestyrelsen:            Navne:       Tlf.:            Mailadr: 

 
 

 
Formand:      Karin Frost Jensen       22531887    karinfrostjensen@sport.dk

 Næstformand: Loise Andersen             20763407     
Kasserer:  Jesper Sørensen       61122435  

Sekretær:  Ulla Steimle Schmidt     30266087 
Fodbold:  Palle Søgaard       50745120  
Gymnastik:  Dorith Sprenger       20966505    dorith@bbs.dk 

 Badminton:  Jan Jørgensen       61602238 

 
 
 

Nyhed – Nyhed – Nyhed 
 
Vi har fået en fantastisk solbeskytter spray faktor 30, som indeholder Aloe Vera og vitamin E for at 

beskytte huden mod ældning og solskader.  
Den er ekstra vandfast og selvfølgelig rigtig go til børn. 

Beskytter med UVA og UVB 
 

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:karinfrostjensen@sport.dk
mailto:karinfrostjensen@sport.dk
mailto:dorith@bbs.dk


Marts  2012    Side 23 af 24 E SvenstruPPe’ 

 

 

 
 

 
 
 
       

 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… 

 

 

Tirsdag 8.30 – 17.00 
Onsdag 8.30 – 17.00 
Torsdag 8.30 – 17.00 
Fredag 8.30 – 17.00 

Mandag efter aftale 
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Aktivitetskalender 
  
 
 
 

Tidspunkt        Aktivitet                      Mødested 

 

Søndag d.  4. marts  kl.   9.00  Gudstjeneste og sogneindsamling   Kirken 
 
Søndag  d. 11.marts kl. 14.00-17.00 Reception- Forsamlingshuset 100 års jubilæum  Forsamlingshuset 
 
Søndag d. 11. marts kl. 10.30  Menighedsgudstjeneste Kirken 
 
Mandag d. 12. marts kl. 19.00-21.00 De Glucksborgske Hertuger Nygård 
 
Torsdag d. 15. marts kl. 19.30 SUF generalforsamling Klubhuset v. skolen 
 
Torsdag d. 15. marts kl. 19.30 Svenstrup vandværk generalforsamling  Forsamlingshuset 
 
Lørdag  d. 17. marts kl. 10.30 SUF gymnastikopvisning Guderuphallen 
 
Tirsdag d. 20 marts……Sidste frist for indlæg til E SvenstruPPé`s april Nr. 
 
Søndag d. 18. marts  kl. 10.30  Gudstjeneste (Svenstrup-højmesse) Kirken 
 
Torsdag d. 22. marts kl. 19.00 Lokalhistorisk forening generalforsamling Stevning kulturhus 
 
Torsdag d. 22.marts kl. 19.00 Den nye Gud - debataften om, hvad vi tror på. Konfirmandladen  
 
Lørdag  d. 24. marts kl. 14.00 SUF 100 års jubilæum Forsamlingshuset 
 
Lørdag  d. 24. marts kl. 8.00-18.00 Sangmaraton Nygård 
 
Søndag d. 25. marts kl.19.00  Marie-gudstjeneste Kirken 
 
Tirsdag d. 27. marts kl. 19.00 Forsamlingshuset- ordinær generalforsamling Forsamlingshuset 
 
Tirsdag d. 27. marts kl. ? Støtteforeningens generalforsamling  Forsamlingshuset 
 
Torsdag d. 29. marts kl. 19.30 E SvenstruPPé  generalforsamling Forsamlingshuset 
 
Torsdag d. 29. marts kl. 19.30 Svenstrup ringriderforening generalforsamling.Klubhuset v. skolen 
 
Torsdag d. 29. marts kl. 19.00 Biskop Erik Norman Svendsen  
  fortæller om sit liv og sin tro Nørherredhus 
 
…fredag d. 30. marts udkommer næste nr. af E SvenstruPPé  … 
 
Søndag d. 1. april kl. 10.00 Konfirmation Kirken 
 
Torsdag d. 5. april kl. 19.00 Skærtorsdag – Nadvergudstjeneste Kirken 
 
 (… … oplysninger uden ansvar ) 
 

Marts 2012 


