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Sp e j d e r n y t
Siden sidst har både bævere
og ulve været på distriktsturnering og dystet med mange
bævere og ulv fra hele
Nydamdistriktet. Temaet var
selvfølgelig H. C. Andersen, og
bæverne fik en flot 2. plads i
Bolderslev, og ulvene fik en
god oplevelse i Sønderborg på
en dejlig solskinsdag.

de
blev
rigtig
gode
til
besnøringer, for det skulle jo
holde! Og menuen var hele
weekenden bålmad. Hiken gik
rundt om hele Stevning Nor – i
regn (og hagl) og blæst, så nu
har de i hvert fald indviet stien.
Godt der var en hytte ved Lille
Nor, så vi kunne få madpakken i
tørvejr.

Ledere og de store spejdere
deltog på opfordring ved indvielsen af
Danfoss Universe. Spejderne var med til at
hejse den flotte flagallé, og vi solgte pølser
og vand og kaffe på parkeringspladsen. Der
var god afsætning hele dagen – og nogle
var også heldige at få et glimt af de
kongelige
- og andre så dem på
storskærmen – og så fik vi også lige set
parken efter – spændende!

Der er også igen i år samlet
affald af ulvene på strækningen fra
spejderhytten
til
Sandvig,
og
som
sædvanligt var det udbytterigt! – desværre.
Den kommende tid vil for de store ulve og
spejderne stå i forberedelsens tegn til den
store korpslejr med ca. 17000 KFUMspejdere fra hele Danmark og udlandet ved
Guldborgsund/Lolland-Falster i juli. Vi
glæder os!

Nogle af ulvene har været på minilejr i
spejderhytten. Og der blev rigtig lavet
spejderlejr med spisebord bygget i rafter –

Med spejderhilsen fra
Hjortspring-gruppen

N ØRRESK OV -SK OL EN
Ferieplan 2005/2006
Første skoledag efter sommerferien er mandag, den 8. august 2005
Ferie:
Efterårsferie
Juleferie
Vinterferie
Påskeferie
Store Bededag
Kr. Himmelfartsferie
Pinseferie

Første feriedag:
Lørdag, den 15. oktober 2005
Onsdag, den 21.december 2005
Lørdag, den 11. februar 2006
Lørdag, den 8. april 2006
Fredag, den 12. maj 2006
Torsdag, den 25. maj 2006
Lørdag, den 3. juni 2006

Sidste feriedag:
Søndag, den 23. oktober 2005
Tirsdag, den 3. januar 2006
Søndag, den 19. februar 2006
Mandag, den 17. april 2006
Søndag den 14. maj 2006
Søndag, den 28. maj 2006
Mandag, den 5. juni 2006

Første dag i sommerferien år 2006 er lørdag, den 24. juni 2006.
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Skolebestyrelsens årsberetning 2005
Skolebestyrelsen har igen haft et travlt år, med aktiviteter på flere fronter.
Følgende forældrevalgte sidder i skolebestyrelsen på nuværende tidspunkt:
Mona Boysen (næstformand), Susan Andersen, Kaja Christiansen, Jesper Bloch Olsen, Jørgen
Jørgensen, Lise Lorenzen, Kathrine Schmidt (Gine), John Stavski, Torben Tang, Lisbeth
Winther, Signe Voss, Lone Damm (formand).
Da vi er en stor bestyrelse har vi nedsat
arbejdsgrupper til de enkelte punkter. Dette er
en fin måde at få alle involveret og en rationel
måde at få mange punkter behandlet.
Vi har i alt haft 9 møder, derudover en stribe
møder i de enkelte arbejdsgrupper. Dertil
kommer så dialogmøder med politikkerne, og
deltagelse i forældremøder mm. Så alt i alt er
det blevet til et travlt år.
Dette har vi arbejdet med det sidste år:
Forældreinvolvering
o Der er efterhånden udpeget kontaktforældre i de fleste klasser, hvilket er en fin
måde for de skolebestyrelsesmedlemmer, der er kontakt til de enkelte spor at
holde kontakten til klasserne ud over deltagelse i forældremøderne.
o Der er udarbejdet en pjece om Nørreskov-Skolens skolebestyrelse, som udleveres
til alle forældre i børnehaveklassen. Denne ligger også på skolebestyrelsens
hjemmeside.
o Desuden er der lavet ’klassens
bog’, som skal være inspiration
til klasserådene, f. eks omkring
aktiviteter
i
klassen
eller
forældrebank.
Spændende
læsning og god inspiration, vi
håber at I vil tage godt imod
den, når den bliver præsenteret
på et forældremøde.
o På hvert møde har vi et fast
punkt
på:
’Nyt
fra
forældremøderne’,
hvor
vi
diskuteret de input, der er
kommet
fra
jer
på
forældremøderne. Ud over at det har givet mange gode diskussioner, er det også
med til at give input i vores arbejde. Så tak for det!
Information til forældrene (hjemmesiden) – vi arbejder stadig på at gøre hjemmesiden til
et aktivt informationsmedie, således at skolebestyrelsen også kommer til at lægge
aktuelle ting der, ligesom lærerne jo allerede gør. WWW.norreskov-skolen.dk
Ombygning i Svenstrup og Guderup:
o Ombygningen i Svenstrup er afsluttet med et rigtigt flot resultat. Det er dejligt at se
at man kan bygge om og til og få så spændende rum ud af det.
o Guderup starter efter sommerferien. Det bliver også et spændende projekt, hvor
der skal bygges 6 nye klasseværelse, nogle toiletter mm.
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Budgetterne: som vi jo godkender, har vi diskuteret en del omkring den
budgettildelingsmodel, der findes i kommunen. Den skulle blive ændret, når vi kommer i
storkommunen, så der tages højde for de uhensigtsmæssigheder, der er i dag.
Kost på skolen (kostpolitik) - vi er med i en arbejdsgruppe sammen med en gruppe
lærere, og der kommer en ny ordning på skolerne, så det bliver muligt at købe kold mad
på skolen. For at understøtte dette arbejde arrangerede vi bl.a. sammen med Havnbjerg
og Nordborg skole et foredrag i nov. 2004, hvor Henry Nielsen fra Århus fortalte om
kostens betydning for indlæring.
Lusepolitik – vi har diskuteret en del om, hvordan vi kan komme af med de små kræ. Der
er derfor lavet en lusepolitik, som I som forældre bl.a. vil opleve ved at I får en seddel
hjem som I skal underskrive hvis der er fundet lus i klassen. Det er tilsyneladende ikke
ligetil at komme dette problem til liv.
Møde med SSP og handlende i Guderup om butikstyveri – skoleledelsen og
skolebestyrelsen har haft et møde med SSP, politiet og de handlende i området, hvor der
blev aftalt, hvordan man håndterer butikstyveri i området. Det var et meget konstruktivt
møde, som mundede ud i, at der blev
lavet et princip for, hvordan man gør
fra henholdsvis skolens og de
handlendes side, når en elev bliver
grebet i butikstyveri.
Foranlediget af at trafikken omkring
skolen i Guderup har været ret kaotisk om morgenen har skolen og bestyrelsen sammen med kom-munens
forvaltning aftalt forskellige foranstaltninger. Der blev således fra
mandag d. 15. november 2004 indført
standsningsforbud på den modsatte
side af skolen og anvist andre
aflæsningspladser. Jeg vil tillade at
kalde det en ubetinget succes.
Hvad kommer vi til at arbejde med fremover:
Fortsætte arbejdet omkring forældreinvolvering
Fortsætte arbejdet med hjemmesiden
Næste års skolebestyrelsesvalg, herunder udarbejdelse af principper.
Foredrag om børns sprog – hvordan snakker vi til hinanden - vi håber at få arrangeret et
foredrag her i efteråret omkring, hvordan børn snakker til hinanden.
Kvalitetssikring – med udgangspunkt i følgende spørgsmål ’hvordan matcher de store
klassekvotienter intentionerne om glade børn og god skolestart?’ vil vi gerne i dialog med
politikkerne. Vi har udsigt til at tage det op på det næste dialogmøde i efteråret.
Sluttelig vil jeg gerne sige tak for jeres tid, og jeg vil opfordre alle forældre til at kontakte os, hvis
I har nogle input til emner I ønsker taget op eller kommentarer eller spørgsmål. For os er
dialogen med vores bagland – jer – meget vigtig.
Tak for et godt år !
Lone Damm, Skolebestyrelsesformand, v. Nørreskov-Skolen

St o l b r o l a d e n
Vi er i skrivende stund i færd med at planlægge børneaktiviteter, udstilling o.a som vil finde sted
alle onsdage kl.14-17 fra d.29. juni til d.24. august.
Juni 2005

Side 5 af 16

E SvenstruPPe’

Fotoklubben planlægger at lave en skattejagt –Stenklubben tilbyder smykker af forskellig art
m.m. –
Farveladen har flere tilbud man kan vælge
imellem f.eks lave hånddukker, collage på
træplader med alt hvad man kan bruge af
skrot og andet. Har man noget brugbart så
tag det med. Maling på plader og fliser, tryk
på glasplade, tegn din egen lygte og få den
lamineret, lav dit eget ur, male mariehøns og
andre dyr på strandsten m.m. Prisen er 20 kr.
for tre aktiviteter, de øvrige ting er der sat
små priser på. Man kan købe billetter på
turistkontoret og vi er tilmeldt skolernes aktiv
ferie, her købes billetter på biblioteket. Men
man kan også betale på Stolbroladen som vi
gjorde sidste år.
Der vil også være mulighed for at købe kaffe evt. kage og saft eller sodavand til børnene.
I mødelokalet vil vi lave galleri hvor der er muligt at købe et kunstværk eller bare kigge ind.
Anna Weber

Fa r v e l a d e n
Vi mødes i malegruppen igen torsdage kl.19 indtil efteråret. Så skulle der være nogen som
dette tidspunkt passer bedre end tirsdag eftermiddag er man meget velkommen til at kigge ind.
Anna Weber

K irk enyt
UDFLUGT
Augustenborg Slot og H. C. Andersen
Vi har arrangeret en udflugt til Augustenborg slot fredag d.
3. juni kl. 14-16.30.
Vi mødes i slotsgården udenfor slotskirken kl. 14.00. Først vil
Thora Nissen vise os rundt inde på slottet. Derefter tager vi til
Fjordhotellet og får kaffe, og efter kaffen vil Thora Nissen
fortælle om H.C. Andersens tilknytning til Augustenborg slot
ud fra den bog, hun har skrevet om emne.
Pris: Kaffe 40 kr.
Vi regner med at de fleste, der tager med selv kan køre. De
som ikke selv har kørelejlighed kan give besked om det ved
tilmeldingen,
Tilmelding til Christian Schmidt, tlf. 74 45 84 18, Hans Peter Johansen 7445 6158 eller Jacob
Christensen 74 45 62 12 senest onsdag d. 1. juni.
Juni 2005
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Kunst i kirken
Menighedsrådet har bestilt en serie på ni billeder hos billekunstner Gitte Buch, Langeland.
Billedserien arbejder med klassiske kristne symboler, og skal foreløbig hæge på vægge overfor
indgangsdøren.
Gitte Buch har udstillet mange steder gennem årene. Hun er meget inspireret af ikonmaling og
har tidligere undervist på ikonmalerkurser i Præstegården i Svenstrup.

Studiekreds til efteråret
Peter Ruge og Frank Jakobsen, Svenstrup, vil indbyde til en studiekreds i efteråret med
arbejdstitlen: ”Jesus-billeder”. Idéen er i fællesskab at se på, hvordan Jesus er blevet fremstillet
gennem historien: nogle gange som et helt almindeligt menneske – i andre perioder som den
oplyste Guds søn. Vi skal se på, overveje, og diskuteret, hvordan man i historien forstået, at det
menneskelige og det guddommelige kunne være til stede i Jesus på samme tid – og se på,
hvordan vi kan forstå det i dag.
”Jesus-billeder” har konkret betydning, fordi det fortæller noget om, hvordan vi ser på
blandingen af det menneskelige og det guddommelige i os selv.
Vi skal mødes månedligt på onsdage og deltagerne vil få mulighed for at påtage sig oplæg til de
enkelte emner.
Forløbet indledes med et foredrag onsdag. d. 7. september kl. 19.00. Foredraget handler om
hvordan Jesu mor Maria er blevet fremstillet i kunst gennem tiderne – og vil vise hvordan på
samme måde blandingen af det menneskelige og det guddommelige afspejles i den måde
Maria bliver afbildet på.
Tilmelding til Frank Jakobsen tlf. 7445 6568.

Døbte
Magnus og Laura Holm Petersen, Svenstrup
Viede
Thea Hulvej Andersen og Henning Good, Århus
MENIGHEDSRÅDET
Kommende møder: 14. juni kl. 19.00.
Menighedsrådets møder er offentlige og afholdes i Mødelokalet
ved Præstegården.
KIRKEGÅRDEN
Graver og kirketjener Torben Nielsen træffes i arbejdstiden på kirkegården og på telefon 74 45
63 02.
WWW.SVENSTRUPKIRKE.DK.
Kirkens hjemmeside giver alle relevante oplysninger om kirken, menighedsrådet, om
gudstjenestetider, møder osv.
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St e v n i n g K u l t u r h u s
Kære brugere af Stevning Kulturhus,
Lokalrådet i Stevning får overdraget Stevning skole den 1. juni. - Børnehuset fortsætter som
hidtil - Der er dannet en bestyrelse, der har til opgave dels at indrette skolen, så at den fremover
kan fungere som kulturhus og et aktiv for sognets beboere dels at forestå den fremtidige
ledelse.
Kulturhusets bestyrelse
Navn
Adresse
Yrsa Kappel
Stevning
Gade 6
Sonja
Stevning
Mathiesen
Gade 5
Thorkild
Vestermarke
Diedrichsen
n 42
Dines Nordtorp Oksbølvej 51
Kjeld Nissen
Steffen Fog
Kurt Müller

Telefon
744596
63
744587
28
744599
33
744588
12
Ravnsbjergv 744594
ej 3
26
Sandvigvej 4 744588
12
Østermarken 744598
27
48

Mobil
249449
94

duet
207088
12
212673
89
401761
41
217513
48

E-mail
Job
yrsakappel@vip.cybe Sekretær
rcity.dk
Tilsyn
rengøring
thorkildi@mail.tele.dk Formand
dines@nordtorp.dk
brittanissen@mail.dk
famfog@tdcadsl.dk
mueller@po.dia.dk

Hus
administrator
Næstforman
d
Tilsynsføren
de
Kasserer

Den 13. august åbner vi dørene.
Udvendig på huset vil du kunne se Stevning Kulturhus nye logo, som Thor Svensson har
designet.
”Billedkunst” bliver indrettet til café med små borde og køkken. I en del af cafeen installeres 4
pc’er med ADSL Internet forbindelse. Lokalet kan bruges til møder, der er de nødvendige
faciliteter for 20 – 30 mennesker, som netcafe og aktivitetsrum.
”Lokalhistorisk Forening for Svenstrup Sogn” flytter ind i sløjdlokalet, hvor der bliver indrettet
hyggelige siddegrupper for de mennesker, som kører projekter – i øjeblikket er det ”Stevning
skoles historie” som udkommer i bogform senere på året.
Resten af lokalet indrettes til modtagelse, registrering og opbevaring af arkivalier (dokumenter
og lignende) som sognets beboere overlader os.
Lokalet vil løbende danne rammen om fremtidige udstillinger.
Vi adskiller toiletter og omklædningsrum – så vi kan bruge toiletterne uden at genere folkene i
omklædningsrummene. Desuden får vi et ekstra toilet installeret.
I Stjernelokalet, køkkenet og gymnastiksalen sker i første omgang ikke de store ændringer.
Har du mulighed for at komme ind på Stevning hjemmeside www.stevning.dk kan du se at
Kulturhuset er tilføjet og herunder finder du en plan over indretning af lokalerne (fortvivl ikke
hvis du ikke har den mulighed) – Vi vil også udsende en folder med informationer og udnyttelse
af det nye kulturhus.
Juni 2005
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Vores booking system kan bruges fra slutningen af maj – lokaler, der er placeret under
Børnehuset er ikke omfattet heraf, de kører på det gamle system.
Internet-booking
Du kan via Stevnings hjemmeside www.stevning.dk komme ind på Kulturhuset og under
reservation foretage din booking.
Du har også en direkte adgang, nemlig www.stevning.dk/kulturhus
E-mail booking
Du sender en e-mail til kulturhus-reservation@stevning.dk
Telefon booking
Du ringer til husets administrator Dines Nordtorp på telefon 74 45 88 12
Kulturhusets e-mail adresse er kulturhus@stevning.dk
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Da g p l e j e r n e s d a g
Dagplejernes dag blev fejret over hele landet den 11. maj 2005.
I Svenstrup startede vi hjemmefra med flot pyntede barnevogne, og alle vores børn var klædt
ud som solskinsbørn med gule T-shirts og solstråler om hovedet.
Vi gik i samlet trop ned til Lissie’s Butik, hvor Gert kom ud med masser af slikpinde og
vingummibamser til børnene. Derefter gik vi af Ugebjergvej til Alsingergården, hvor vi lavede bål
og grillede pølser, stegte æbler med kanel og sukker på, og kiks med skumfiduser imellem.
Vores frisør i byen – Børge - gav is til børnene, så det var en vellykket formiddag, hvor solen
stod højt på himlen.
Vi fik også besøg af vores assistent fra kommunen - Hanne, som fandt ud af at varme
skumfiduser er noget fedtet stads, da en af børnene fik hele hendes jakke smurt ind i det.
Mange tak til Lissie, Gert og Børge for slik og is.
De 4 dagplejere i Svenstrup
Joan, Bente, Jytte og Zita

Budbringer
Bilradio sælges
En næsten ny bilradio ”Roadstar” sælges for 250 kr.
Henvendelse til
Peter J. Christensen
Vestertoften 35, Svenstrup
Tlf. 74 45 63 76
Voksen rengøringshjælp søges
Henvendelse til.
Helle og Børge Hansen
Skoletoften 22 Svenstrup
Tel. 74456410 eller 24636582
Plæneklipper med Motor sælges.
Mærke RAPID med 4,6 Hk Motor og opsamler
Sælges for ca. 1000 kr.
Lorens Brodersen
Tlf. 74456176
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Rytteroptoget starter i Himmark klokken 1200.
Optoget følger den sædvanlige rute med ledsagelse af
Muta in Brass og Nordborg Brandværnsorkester.
De børn som deltager i Cykelringridningen, er velkommen til at cykle
med i optoget.
Vi opfordrer til at du hejser flaget og er med til at gøre dagen
ekstra festlig.

Glæder os, til at se Jer på festpladsen.

Med festlig hilsen: Ringriderforeningen, Cykelklubben og
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Sv e n s t r u p / St e v n i n g Sp a r e f o r e n i n g

”Julens Glæde”
Vi mangler stadig en ny kasserer og formand for sæsonen 2006
Som kasserer er det en fordel at du ved lidt om regnskab samt at du har kendskab og adgang
til en PC’er.
Som formand skal du blandt andet sørge for indkaldelse til ca. 2 møder årligt.
Ovennævnte kræver kun få timers arbejde årligt.
Vi håber at nogen melder sig, så kom ud af busken og ring til enten:
Jørgen Hansen tlf. 74 45 64 13 (formand) eller
Annette K. Hansen (kasserer) Tlf.: 74 45 62 68.

Nye medlemmer til Spareforeningen !!!!
Ønsker du at være medlem og spare op til juleglæderne så kontakt:
Jørgen Hansen tlf.: 74 45 64 13
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Sv e n s t r u p U n g d o m s f o r e n i n g

Søndag d. 1. maj 2005 afholdte vi i samarbejde med DBU og Arla Foods en dag for alle fodbold
interesseret børn.
Der mødte 50 børn op, fra 0-5 klasse hvilket vi syntes var rigtig flot.
Vi lagde ud med at dele børnene op i mindre grupper og gik i gang med det fastlagte program.
Der var mange sjove og spændende øvelser, til stor fornøjelse for både børn og voksne.
Kl. 13.00 sagde vi tak for i dag til de mindste og de lidt større børn fortsatte til kl. 14.00.
Arla gav en drikkedunk og et postkort med landsholdet til alle børn.
SUF/BIF siger tak til alle der hjalp med at få denne dag til at køre og håber at kunne lave noget
lignende en anden gang.
På Suf-Bif´s vegne, Med venlig hilsen Karin Frost Jensen
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Annoncer:

Trænger du til at få ”Tryk
på helbredet”
Så henvend dig
trygt til
Vivi Madsen
Mølletoften 4
Tlf.: 74 45 64
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Aktivitetskalender
....juni 2005
Tidspunkt

Aktivitet

Onsdag d. 1. juni

Stevning kulturhus åbner

Mødested

Søndag d. 5. juni

kl. 10.30

Gudstjeneste

Søndag d. 5. juni

kl. 12.00

Svenstrup Ringridning, rytteroptog starter

Søndag d. 12. juni

kl. 10.30

Gudstjeneste, Preben Holm

Svenstrup kirke

Søndag d. 19. juni

kl. 10.30

Gudstjeneste

Svenstrup kirke

Mandag d. 20. juni

………sidste frist for indlæg til E SvenstruPPe’ juli/august nummer

Torsdag d. 23. juni
Søndag d. 26. juni
Onsdag d. 29. juni
Onsdag d. 1. juli.

Svenstrup kirke

Sct. Hans bål Himmark strand
kl. 19.30

Gudstjeneste, Ole W. Sørensen

Svenstrup kirke

Stolbroladen, udstilling
………udkommer E SvenstruPPe’ juli/august udgave
(......uden ansvar)
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