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Julen - tid til eftertænksomhed
….mellem ”materiel” overflod.
Indlevering til næste nr.

...senest den 20. januar 2006
til....

Kaj Nielsen,
E-mail:
Jesper Bloch,
Samling af næste nummer:

Kløvertoften 19
e.svenstruppe@mail.tele.dk
Sandvej 31
Forældreforening - Skole
d. 31. jan. 2006, kl. 19:00

Redaktion

Kommentar

Lasse Andersen
Gert Wonsyld

Taksigelser i E SvenstruPPe’?
E SvenstruPPe’ er ved at afslutte sin 29. årgang, og alt tyder
på, at vi tager endnu et år som blad i lokalområdet. Tak for
de mange indsamlede bidrag til den fortsatte drift.
Meget i samfundet og i kommunikationsformer har ændret
sig markant siden starten tilbage i 70’erne. PC, e-mail,
Internet, bredbånd, kabel TV, mobiltelefoner og lignende var
stort set ukendte begreber den gang. I dag er de fleste af os
storforbrugere af informationsteknologiens tilbud.
Frustrationen og irritation breder sig hurtigt, hvis ikke Internet
giver svar i samme øjeblik, vi rører tastaturet.
Så stærkt går det ikke med E SvenstruPPe’. I april 1991
udkom det første nummer hvor skrivemaskine, saks og lim
blev erstattet af et computerprogram WordPerfect, som jeg
den gang brugte til layout af bladet.
Tilbage i 70’erne besluttede den daværende bestyrelse, at E
SvenstruPPe’ ikke ville bringe de små taksigelses-annoncer,
som dengang fyldte meget i de små lokale ugeblade.
Begrundelsen var, så vidt vides, at E SvenstruPPe’ ikke ville
reducere ugebladenes økonomiske ”flødeskum”.
Den beslutning er med jævne mellemrum blevet udfordret,
og måske er du en af dem, der har fået afslag på en lille
annonce med ”Tak for opmærksomheden” i forbindelse med
en personlig mærkedag.
PC’er og e-mail har i dag medført, at kun få
taksigelsesannoncer finder vej til ugebladene. Bestyrelsen
og redaktionen har derfor besluttet som et forsøg, at åbne op
for de små Taksigelses-annoncer i E SvenstruPPe’. Fra
februar 2006 gælder derfor følgende:
• Vi bringer primært taksigelser efter personlige – eller
firmaers mærkedag.
• Maksimum en ¼ A4 side pr. annonce.
• Prisen vil være symbolske 40 kr. pr. annonce.
• Redaktionen forbeholder sig ret til at afvise annoncer af
ulødig karakter. Hvad det så end måtte være!
Hermed vil holdet bag E SvenstruPPe’ gerne ønske alle
læsere - og specielt dig - en Glædelig Jul og et Godt Nytår.
På gensyn til et nyt nummer den 1. februar 2006.
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Lokalhistorisk Forening
Nu kommer den snart:
Årets Julegave?
Bogen udkommer
søndag d. 4. december 2005
Kom ind i Kulturhuset i Stevning
mellem kl. 14:00 og 18:00, Pris 100
kr.
NB: Vi holder åbent hver mandag i
december indtil jul fra 15 - 17 i
Stevning Kulturhus
Ja så er et års arbejde slut, og
resultatet er blevet meget flot. En
over 100 siders bog i A4 format med
rigtig mange flotte billeder og gode
historier. Så absolut en god julegave. Prisen er 100 kr. Her i Svenstrup kan
den også købes hos Lissie’s Butik eller hos bestyrelsen.
Åbent på Arkivet – mandag den 5. december 2005 mellem kl. 15:00 til 17:00.
Husk – du er altid velkommen, når det passer dig – bare ring til Mie tlf. 74 45
63 28 eller til Jørgen tlf. 74 45 61 65.
Landbrug i Svenstrup, Himmark og Torup
Foreningen har for et par år siden registreret
alle landbrug i Stevning – ejerforhold,
markernes placering, marknavne samt
tilgængelige billeder.
Udgangspunkt er tiden omkring 1950 og op
til dags dato, men på mange gårde har vi
ejerforhold langt tilbage.
Nu er vi så i gang med landbrugets historie
her i området. Vi har her særdeles god
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hjælp af Peter Møller i Himmark området,
her har Peter jo samlet historien langt
tilbage i tiden.
Med de store forandringer der sker indenfor
landbruget i disse år, mener vi, det er vigtigt
for eftertiden, at man gør status nu.
Bestyrelsen vil gerne her igennem ønske
sognets beboere en rigtig glædelig jul
samt godt nytår. Tak for jeres fremmøde
og hjælpsomhed i det snart forgangne år.

Side 3 af 22

E SvenstruPPe’

Svenstrup frivillige Brandværn
Først og fremmest, vil jeg
gerne takke byens borgere
for den store opbakning vi
møder, når vi kommer forbi
med de passive medlemskort.
Vi er meget glade for den
støtte i alle yder os, og det
giver os endnu mere lyst og
energi til at gøre en
ekstraordinær god indsats,
når der er behov for vores
assistance.
Og jo - i har alle set rigtigt, vi har købt en ny,
eller rettere sagt, en ”nyere” brandbil. Vores
nuværende automobilsprøjte er fra 1973, og
skal renoveres i magasin rummene. Da vi
tilfældigvis så en noget yngre sprøjte til salg
hos Vejle brandvæsen, kunne vi ikke sige
nej, da vi kunne få den til en aldeles
fornuftig pris og arbejdet ville være det
samme, så vi købte vognen, en Mercedes
Benz 1222 fra 1985. I den nye sprøjte er der
en del mere plads, både til mandskab og
udstyr. Og mere plads er vigtigt for os, da vi
hele tiden finder på noget nyt udstyr/materiel
der kan være til gavn for alle i forskellige
situationer, så vi glæder os rigtig meget til at
få den i drift. Vores mål er, at den skal være
i indsats omkring Maj måned 2006, og det
meste af klargøringen udfører vi selvfølgelig
selv ved hjælp af vores egne dygtige
håndværkere! Vi har søgt mange Fonde om
støtte til projektet, og som vi håber på at få
positive svar fra. Når den nye er i indsats, er
den gamle til salg, så hvis der er nogle der
har interesse?? Den er ny-synet UDEN
bemærkninger oktober 2005!!
Evt. interesserede må gerne komme ned at
se på den allerede nu!!

vores forsamlingshus den 27.
Maj 2006. Vi alle går også en
lille tur gennem byen med
faner og musik.
Selve jubilæumsdagen er den
31. august 2006. Den vil helt
sikkert blive markeret på en
eller anden måde, men det
skal vi nok vende tilbage til.
Måske skal der ske noget helt
ekstraordinært denne dag,
hvem ved??
Så har vi fået lavet vores udkørsel fra de 2
garager. Det gamle fundament kunne ikke
bære de tunge køretøjer længere, og så
noget sørgelig ud til sidst! Så vi fik nogle
sten fra Kommunen som vi har lagt. Jeg
håber ikke vi har generet nogle, for vi
arbejdede faktisk i døgndrift og larmede vist
temmelig meget?? , så undskyld til dem der
ikke kunne sove J
Der skal herfra lyde en STOR STOR tak til
Hans Henning Hess, som var til stor hjælp
med gravearbejde, andet materiel og afløb.
Ingen tvivl om, at uden ham havde det taget
noget længere tid at udfører arbejdet, så tak
for det Hans Henning!
Det var også et par hårde dage for os i
brandværnet. Jeg tror alle havde lidt ondt i
knæene, og var lidt ”mat i sokkerne”
mandag morgen! Men hvad gør man ikke for
at sikre optimale forhold, så jeg kan kun
sige: Godt gået kammerater!
Se i øvrigt vores hjemmeside:
www.svenstrupbrand.dk, den vil løbende
blive opdateret med nye billeder, når vi
starter op/ombygningen af den nye vogn.

År 2006 bliver et rigtigt spændende år for
Svenstrup frivillige brandværn, vi fylder
Tak for jeres støtte J
nemlig 60 år!! Og i den forbindelse, har vi
Med venlig hilsen
fået
tildelt
det
årlige
brandværns
Kenneth Gram Svendsen
kredsstævne, hvor alle brandværn i
Brandkaptajn
Sønderborg området mødes (Ca. 120
Svenstrup frivillige brandværn
personer ). Dette kommer til at foregå på
December 2005
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Juletræsfest
Svenstrup Frivillige Brandværn afholder juletræsfest
Søndag den 4. december 2005, kl. 14:00 til 16:30.
Vi mødes til en hyggelig eftermiddag på brandstationen, hvor
Julemanden kommer forbi med godteposer.
Der er mulighed for at købe gløgg og æbleskiver.
Tilmelding mht. godteposer senest den 2. december!
Godteposterne koster 20 kr.
Tilmelding kan ske til:
Bent Byllemos
René Christiansen
Torben Petersen

tlf. 74 45 62 63
tlf. 74 49 15 70
tlf. 74 49 13 15

Vel mødt!

Spejderne
Igen i år blev der
samlet et flot beløb
i spejderhjælpsugen til
gadebørn i Malawi – kr.
2.872,50 – Tak for de mange bidrag.

der starter et lille hold, men der er plads til
flere – kom ud i spejderhytten onsdage kl.
16:30 til 18:00 – ring gerne til Karin Stavski
tlf. 74 45 92 13.

Ulvene har taget mærket sygeplejerske
og lært at tilkalde hjælp og passe og
pleje syge. Og så har vi kigget på
stjernehimlen (mellem skyerne).

Hele
gruppen
var
sammen
i
en
naturweekend, hvor der blev klatret i kæmpe
træer i Nørreskoven, samlet svampe og mos
til juledekorationer, lavet træperler over bål
og fremstillet hjemmelavede blyanter.

Gruppen havde besøg af evt. kommende
bævere fra 0. og 1. kl., og nu ser det ud til at

God jul og godt nytår fra
Hjortspring-gruppen
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Nørreskov-Skolen
Skolebestyrelsesvalg
Som vores skolebestyrelsesformand, Lone
Damm, skriver i sin artikel andetsteds i
bladet, skal vi først i det nye år have valgt ny
skolebestyrelse. Selve valget foregår i marts
måned, men inden da bliver der holdt et
valgmøde, hvor vi meget gerne skal have
fundet kandidater til den nye bestyrelse. Der
er mange grunde til at stille op til
skolebestyrelsen. Skolebestyrelsen er en
del af vort demokratiske samfund. På flere
niveauer bliver skolebestyrelserne også
fremover et vigtigt forum for drøftelse af og
indflydelse på folkeskolens udvikling og
hverdag.
Med den nye kommunestruktur bliver
samarbejdet mellem skolebestyrelserne i
kommunen et vigtigt forum for formidling af
borgernes ønsker til kommunal-politikerne,
men
først
og
fremmest
skal
skolebestyrelserne arbejde for at skabe den
helhed og tryghed for børnene, som er et
vigtigt fundament for deres trivsel og læring i
skolen.
Flere undersøgelser har påvist, at
forældrenes engagement og interesse for
barnets skolegang har afgørende betydning
for barnets læring. Derfor er det en vigtig
opgave for skolebestyrelsen at drøfte og
vedtage principper for, hvordan samarbejdet
mellem hjem og skole skal fungere - både i
den daglige dialog men også under besøg
på
skolen,
skole/hjem-samtaler,
på

nogle
af
indeholder.

de

områder

samarbejdet

I den kommende tid vil nuværende og
kommende forældre til elever på skolen

modtage
informationsmateriale
skolebestyrelsesvalget.

om

Ny afdelingsleder i Svenstrup
Så har vi fået ansat en ny afdelingsleder.
Det blev Rasmus Andreassen, som kommer
fra Videbæk ved Herning. Rasmus er 30 år
og har været lærer i 5 år. Han kommer
oprindeligt fra Broager, så på en måde
vender han hjem til Sønderjylland. Nu er vi
spændte på, hvor han bosætter sig sammen
med kone og 2 børn (En tredje i vente).
Rasmus skal være daglig leder i Svenstrup,
og han tiltræder den 1. december, så
julefesten den 8. december vil være en god
anledning for forældre til at hilse på ham.

Nørreskov-Skolens mobbepolitik
”Hvis du ser nogen mobbe, så bed dem om
at stoppe”.
”Hvis nogen i klassen vil med i en leg, siger
vi altid ja og aldrig nej”.
Det er nogen af overskrifterne i NørreskovSkolens nye mobbepolitik, som vi netop nu
er ved at lægge sidste hånd på.

forældremøder, i skoleblad for blot at nævne
December 2005

I indledningen gør vi en del ud af at
definere, hvad vi forstår ved mobning.
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Efterhånden er det sådan, at alle drillerier og
konflikter bliver betragtet som mobning.
For at man kan tale om mobning, skal det
være
groft,
være
planlagt,
rumme
gentagelser og være planlagt.
I politikken lægger vi op til en aktiv indsats
fra skole og hjem:
§ Alle børn og voksne skal være med til at
fremme kammeratskab, fællesskab og
trivsel.
§ Børn og voksne skal
være dygtige til at
opdage mobning
§ De voksne gør noget,
så snart vi hører om,
at
der
foregår
mobning.
§ Mobbepolitikken bliver
præsenteret, når den
er
helt
færdigbehandlet.

som
ingen
skole
har,
har
en
fartbegrænsning på 60 km./time. Vi har
derfor henvendt os til Sønderjyllands Amt,
som har lovet os at vurdere sagen sammen
med politiet. Det er jo ikke nogen ny sag. Vi
har flere gange forsøgt at få farten sat ned,
men har hver gang fået afslag. Denne gang
har vi tænkt os at bide os fast og ikke
acceptere et afslag.
I Svenstrup er det stadig et problem med
morgentrafikken på p-pladsen, og jeg kan
kun endnu en gang opfordre til, at man
finder alternative afsætningsmuligheder.

Julefest i Svenstrup
Torsdag den 8. december kl. 18:00 til 20:30
holder vi den traditionelle julefest i
Svenstrup. Sædvanen tro starter vi festen
med at danse om juletræ i skolegården, og
derefter går det løs med masser af
aktiviteter rundt om på skolen. Børnene får
program for aftenen med hjem.

Trafik

Ny leder af SFO i Guderup

Sikker skolevej har været et tema her i
efteråret. I Guderup har nybyggeriet skabt
en del ravage, idet det ikke er muligt at
benytte den store p-plads for tiden. Det har
øget presset på Skolegade, når forældre
kommer om morgenen og skal aflevere
deres børn. Vi har derfor arbejdet en del
med
at
finde
alternative
afsætningsmuligheder, og vi synes selv, at
det er lykkedes meget godt. Kernepunktet er
torvet, hvor der faktisk er en del
holdepladser, hvor man i fred og ro kan tage
afsked med sit barn. For enden af
Skolegade og over til torvet har vi etableret
en ”Sluse”, hvor der står en skolepatrulje til
at lede børnene sikkert over i Skolegade.
Det er der rigtig mange forældre, der
benytter sig af. Desuden har vi fået fjernet
lastbiltrafikken mellem 07:30 og 08:00.

Så er det endelig lykkedes os at få ansat en
ny leder af skolefritidsordningen i Guderup.
Det blev Carina Fogt, som kommer fra en
stilling som souschef i Ahlmannskolens SFO
i Sønderborg. Carina er fyldt med nye ideer
til, hvordan vi skal indrette vores SFO, og vi
glæder os meget til samarbejdet med
hende.

Lærerskift
Susanne Lubago, som vi ansatte på
Guderupafdelingen ved skoleårets start,
forlader os til fordel for en fast stilling i
Sønderborg. Vi har været så heldige at finde
en kvalificeret erstatning for hende, idet vi
har ansat lærer Jan Jensen, som kommer
fra Augustenborg. Jan starter den 1.
december.

Byggeri i Guderup

I Svenstrup arbejder
Byggeriet i Guderup skrider planmæssigt
vi lige for tiden med
frem. Vi er som bekendt ved at lave en
at
få
nedsat
tilbygning,
som
skal
rumme
6
hastigheden gennem
klasseværelser med tilhørende grupperum.
byen.
Det
er
Når tilbygningen står færdig til maj, rykker
uforståeligt, at man
mellemtrinnet over i de nye lokaler. Derefter
må køre op til 70
begynder vi ombygningen af den gamle
km./time, når man f.eks. gennem Ketting,
December 2005
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bygning, hvor vi bl.a. sætter dobbeltdøre
imellem klasserne, så der bliver mulighed
for at have store rum til klasser med mange
børn. SFO får ligeledes plads i bygningen,
idet den gamle pavillon skal rives ned. Den
har også gjort det godt i mange år.
Mandag den 28. november kl. 11.00 holdt vi
rejsegilde på den nye bygning. Og det blev

selvfølgelig et rigtigt rejsegilde med pølser
og sodavand, taler af borgmester og
skoleleder og arkitekt og så selvfølgelig
masser af hurra-råb.
m.v.h. Ejvind
Kig
ind
hjemmeside
skolen.dk

på
på:

Nørreskov-Skolens
www.norreskov-

FRA SKOLEBESTYRELSEN
Skolebestyrelsesvalg, 2006
- er du med?
I marts 2006 er der skolebestyrelsesvalg.
Igen et valg - tænker du vel.
Men stiller du op til et skolebestyrelsesvalg,
vælger du faktisk også at få indflydelse på
dit barns skole!
At være med i skolebestyrelsen giver indsigt
i, hvordan tingene foregår og derved
mulighed for handling.

§
§
§
§
§

Fagfordeling
Samarbejdet mellem skole og hjem
Klassedannelse
Skolefritidsordningens virksomhed
Fællesarrangementer
for
elever
i
skoletiden, så som lejrskoleophold og
hytteture

Desuden er vi med
eksempelvis:
§ Skolen budget
§ Undervisningsmidler

til

at

godkende

Endelig skal vi udtale os ved ansættelse af
lærere og ledere.

Hvad laver vi i skolebestyrelsen?
Folkeskoleloven lægger rammerne for, hvad
en skolebestyrelse har indflydelse på.
Kommunalbestyrelsen fastlægger de mål og
rammer, som vi skal handle indenfor.
Eksempelvis har byrådet vedtaget, at
skolerne skulle have en kostpolitik, og de
har afsat penge til
at understøtte den
model, som hver
af de tre skoler
vælger at køre
efter. Vi har lavet
en
politik
i
samarbejde med
skolen, som bl.a.
sikrer, at børnene
kan få sund mad på skolen.
Folkeskoleloven beskriver således, at
skolebestyrelsen er med til at lave principper
på en stribe områder, eksempelvis:
§ Elevernes undervisningstimetal, udbud
af valgfag, specialundervisning
December 2005

Én gang om året har skolebestyrelsen
deltaget i et dialogmøde med politikerne,
hvor vi er med til at sætte dagsordenen. Her
diskuterer vi bl.a. hvad der går godt, og
hvad der kunne være bedre ud fra de
rammer, som byrådet har sat.

Siden sidste valg!
For at give en idé om hvad man laver som
skolebestyrelsesmedlem, vil jeg nævne
eksempler på, hvad vi har beskæftiget os
med siden sidste valg:
§

§

Side 8 af 22

Siden sidste valg er Hjortspringskolen og
Guderup skole blevet lagt sammen i
forbindelse med den ny skolestruktur. De
to skolebestyrelser blev også lagt
sammen, og i et fint samarbejde er det
lykkedes at tage arvesølvet med fra
begge skoler.
Grundet sammenlægningen har vi
arbejdet med et nyt værdigrundlag for
den fælles skole.
E SvenstruPPe’

§

§
§
§
§
§

Skolebestyrelsen har en arbejdsgruppe,
der tager sig af forældreinvolvering. Den
har bl.a. stået for udarbejdelse af en
klassemappe, som er blevet lanceret i de
nye børnehaveklasser i år. Gruppen har
også arbejdet med en hel række andre
ting, som skal medvirke til et bedre
skolehjemsamarbejde.
Vi har bl.a. fastlagt principper for
klassedannelse i 0. og 7. klasse.
I samarbejde med vej og park og skolen
har vi medvirket til, at der skabes sikre
trafikforhold for vore børn på skolevejen!
Vi har diskuteret butikstyveri med Politiet
og SSP.
Vi har diskuteret misbrug med politiets
narkoafdeling i Sønderborg samt det
lokale politi.
Og ”the never ending story” – lusepolitik.

§

I marts måned er der valg. Tidspunktet
fastlægges af kommunalbestyrelsen.
Afstemningsvalg
I forbindelse med afstemningsvalg vil de
stemmeberettigede forældre modtage
afstemningsmateriale
i
form
af
orientering
om
valget:
datoer,
tidspunkter,
hvordan
afstemningen
foregår, en præsentation af alle
opstillede
kandidater
samt
afstemningsblanket
med
tilhørende
svarkuverter. Afstemningsvalget foregår
som brev-afstemning.

§

Den 1. april 2006 tiltræder den nye
skolebestyrelse.

Vi har valgt ikke lave principper for
repræsentation af forældre i de områder,
som Nørreskov-Skolens distrikt dækker. Vi
mener det er vigtigt, at det er engagement
og interesse, der tæller mest.

Hvad kommer der til at ske?
§

I januar/februar måned afholdes der
valgmøde, hvor kandidaterne kan
opstille.
Kandidatopstilling
Forældre, der opstiller som kandidater,
opstiller som enkeltkandidater.
Kandidater kan nu tilkendegive inden
valgmødet om de ønsker at stille op.
Dette gøres til skolens leder.
Som tidligere kan kandidater fortsat stille
op på selve valgmødet eller senest 10
dage efter valgmødet.

Spændende fremtid!
Der venter en spændende periode forude. I
løbet af næste år går vi ind i en
storkommune. Med den nye skolestruktur
som Nordborg Kommune indførte for 3 år
siden, er vi godt rustet både med hensyn til
skolernes størrelser og de pædagogiske
rammer, der er lagt an på at arbejde i.
Vi vil opfordre dig til at stille op, hvis du vil
medvirke til at få indflydelse på dit barn
skole!
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte
Mona Boysen, tlf. 74 45 83 61
(næstformand) eller Lone Damm, tlf. 74 45
86 22 (formand)
Lone Damm
Skolebestyrelsesformand
Nørreskov-Skolen

Kom og vær med til at sikre,
at Nørreskov-Skolen fortsat
er en god skole med mulighed
for læring og tryghed for dit
December 2005
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RoboGenius
First Lego League 2005
Det var en skam, for alle på holdet vidste i
forvejen godt, at vores robot havde kørt
godt, når vi havde øvet. Vi fik ikke nok
points til, at gå videre til semi-finalen. Men vi
håbede vi stadig på, at få Champions prisen
eller i det mindste en af de andre priser man
kunne vinde. Selvom nogen på holdet havde
mistet troen på det. Vi skulle også
fremlægge den teoretiske opgave for
dommerne. Det kunne snart ikke have gået
bedre. Inde ved de tekniske dommere, gik
det også rigtig godt. De fik svar på deres
spørgsmål, og det hele var som det skulle
være.

Det var mere end en spændende dag!
Lørdag den 12. november 2005 var vi til
First Lego League, (FLL), i Nordals
Idrætscenter.

Efter vi var røget ud af robotkørslen, var
færdige med vores fremlæggelser og skulle
vente til præmie overrækkelse, fik vi tiden til
at gå med, at se de andre holds pit, vi fik
snakket med forskellige holddeltagere, og fik
set de sidste robotkørsler + finalen.

Der blev det afgjort, om vi skulle gå videre til
den Skandinaviske finale i Trondheim eller
ej.
Efter 8 ugers meget hårdt arbejde, skulle vi
endelig til FLL i Nordborg. Vi havde alle set
frem til denne dag. Aftenen inden blev der
øvet på både den teoretiske fremlæggelse,
og robotkørslen. Det gik super godt ved
begge ting. Vi fik endda max. point, da vi
kørte prøverunder med robotten. Så det
kunne ikke være bedre.
Da vi så om lørdagen skulle køre i Nordals
hallen, gik det ikke så godt i vores
robotkørsler. I første indledende runde fik vi
256 points. I anden indledende runde fik vi
302 points. I tredje indledende runde fik vi
300 points. De 8 hold, som havde højst
pointtal gik videre til mellemrunden. I mellem
runden fik vi så to forsøg, og vi fik 190 point
begge gange.
December 2005

Da det så endelig blev tid til præmie
overrækkelse, sad vi alle meget spændte.
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Alle holdene kom op på scenen, og fik en
medajle for at have deltaget i år.
Vi var nomineret til flere priser, bl.a.
showprisen,
dagbogsprisen
og
indsigtsprisen og vi vandt i alt 3 priser. Det
var konstruktions prisen, opfinderprisen og
til sidst, men ikke mindst vandt vi FIRST
LEGO League Champions prisen. Den fik vi
fordi, vores hold har været bedst på tværs af
alle kategorier. Og derfor er vi så gået
videre til den Skandinaviske finale i
Trondheim. Det kom som en meget stor
overraskelse for nogen på holdet.

Der udover vandt vi også innovationsprisen,
en ekstra pris, sponsoreret af SauerDanfoss. Den gives til det hold der samlet
har udvist størst opfindsomhed og kreativitet
mht. konstruktion og programmering af
robotten. Innovationsprisen består af
fribilletter til Danfoss Univers til hele holdet.
Nu glæder vi os til, at deltage i den
skandinaviske finale i Trondheim i Norge
den 3. december 2005.
RoboGenius
Nana Skak Jensen

Nyt fra Kirken
ADVENT
Nordborgkoret
Ved gudstjenesten søndag den 4.
december kl. 10:30, som er 2.
søndag i advent, har vi
fornøjelsen af, at Nordborgkoret
vil deltage.

Adventstanker

December 2005
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fælles opmærksomhed, fordi handel og
underholdning har fået så stærk en magt
over juletiden.

"Vi synger julen ind”

Så julens indre ro …..? Det er en højtidelig
længsel efter en ro og fred, som i hvert fald
nogen af os forbinder med juletiden: et højt
stjernebesat himmelhvælv som rum for et
guddommeligt nærvær og menneskers
enkle lykke.

DET NYE ÅR
Spejdernes nytårsparade
Gudstjenesten søndag den 18. december kl.
16:00 kalder vi: "Vi synger julen ind".
Vi skal synge nogle af julens salmer.
Kirkens kor går i Lucia-optog, og vil synge
noget af den musik, det har øvet her op til
jul. Der vil ikke være prædiken, men læsning
af nogle af de stykker i Bibelen, som er
knyttet til julen. Når vi ser på de mange, der
har gjort denne gudstjeneste til en fast skik,
ser det ud til at være en smuk optakt til
juletiden.

Spejderne
holder
nytårsparade
ved
gudstjenesten søndag den 22. januar 2006,
kl. 10:30

Gudstjenesteværksted
Vi har det sidste halve år haft en fælles
forberedelse af søndagens prædikentekst
den første søndag i hver måned. Det har
været en rimelig succes, så vi fortsætter ind
i det nye år med samme form.

Juleafslutning
for Børnehuset og Skolen
Børnehuset har sin juleafslutning tirsdag
den 13. december kl. 10:00 og NørreskovSkolen har sin tirsdag den 20. december kl.
10:30

JULEDAGENE
Gudstjeneste julenat
Der er igen i år gudstjeneste julenat kl.
23:30. Det vil blive en stilfærdig
gudstjeneste med julesalmer, læsning af
juleevangeliet og en kort periode med stille
musik.

”Julens indre ro”
2.
juledag
har
vi
julegudstjeneste kl. 19:30.

en

stilfærdig

Bag ved alt det ydre og forvirrede omkring
julefesten gemmer der sig en hjertets og
sindets dybde, som kun kan blive levende i
ro og fred. Vi kan kalde det julens indre liv det som næsten er trængt bort fra vores
December 2005

De som har lyst at være med, mødes i
mødelokalet ved Præstegården kl. 9.00, og i
den følgende time ser vi på det stykke fra
Bibelen, som der skal prædikes over ved
gudstjenesten. Hensigten er ikke at
diskutere sig frem til nogle bestemte
synspunkter
og
holdninger,
men
i
fællesskab at lytte til hvad teksten har på
hjerte – og præsten opgave ved
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gudstjenesten er så at sammenfatte det,
man når frem til, i en prædiken.
Den måde vi bruger at læse og udveksle på
ser ud til at være en enkel måde at åbne
ordene på, så de giver ny mening fra sig – til
alle deltagere – præsten inklusive. Og så
giver det et godt fællesskab ind i selve
gudstjenesten.
Det kræver ingen særlige forudsætninger at
deltage – ud over nysgerrighed – så alle er
velkomne.
Datoerne er den 8. januar, 5. februar, 5.
marts og 2. april – alle gange kl. 9-10
KIRKEBIL
Kirkebilen bestilles hos GF-Taxi på telefon
74 45 95 45 senest dagen før
gudstjenesten. "Kirkebil" er til rådighed for
enhver, der ikke selv kan skaffe sig
transport til kirke

WWW.SVENSTRUPKIRKE.DK.
Kirkens hjemmeside får nyt navn. Den vil
kunne findes på: www.svenstrupkirke.dk.
Her finder man alle relevante oplysninger
om
kirken,
menighedsrådet,
gudstjenestetider møder o.s.v..
Menighedsrådet
Der er menighedsrådsmøde den 17. januar
kl. 19:00 i mødelokalet ved Præstegården.
Menighedsrådets møder er offentlige og alle
interesserede er velkomne. Referater fra
menighedsrådsmødet er fremlagt i Kirkens
våbenhus.
Peter Ruge
Døbte
Katrine Hesselager Rothe,
Jakob Hesselager Rothe,
Ida Esbensen Gammelgaard,

Brandhøje
Brandhøje
Stevning

Døde og begravede
Rainer Hansen,
Erna Pedersen,

Stevning
Svenstrup

KIRKEGÅRDEN
Graver og kirketjener Torben Nielsen
træffes i arbejdstiden på kirkegården og på
telefon 74 45 63 02.

Hjortspring Børnehus
Den 1. december har vi i
Hjortspring Børnehus ansat Conni
Buch som vores nye leder. Conni
kommer fra en lederstilling i Kultur
Børnehaven Pøl, hvor hun har
været leder de sidste 4 år. Vi
glæder os meget til et samarbejde
med Conni.
Endelig er vores nye legeplads
ved at være på plads. Det har
været nogle spændende uger hvor
børnene har kunnet følge med i at
der blev gravet op, at stammerne,
der skulle bruges, er blevet barket
af, at der er blevet savet og lavet
mønstre
med
motorsaven
i
sand, så legepladsen er klar til brug til på
legeredskaberne, som de tre håndværkere
torsdag, hvor vi vil indvie den kl.13:00
har bygget op fra bunden. Nu er der så ved
sammen med alle børnene i huset.
at blive lagt faldeunderlag under i form af
December 2005
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Vi har her i november afholdt vores
årlige lanternefest, hvor alle børn har
lavet deres egen lanternelygte, som vi
gik rundt i Stevning by med efter at
ca. 280 børn og forældre havde
hygget sig med boller og kakao i
Børnehuset.
Nu er vi så småt begyndt på at lave
julegaver, så vi har tid til at hygge os i
december måned. Skolebørnene skal
gå Lucia på Guderup Plejecenter og
her i huset for børnehavebørnene.
Børnehavebørnene skal også i kirke,
som sluttes af med risengrød når de
kommer tilbage til Børnehuset.
Bente
Vi beder meget til, at alle vil være med til at
passe på vores legeplads. Det er ikke sjovt
at komme om morgenen og gerne ville lege
på redskaberne, og så er de gået itu. Så
hjælp os med at passe på dem.

Svenstrup Ungdomsforening
Fra Teaterafdelingen SE HER & ..HUSK DET NU!
Ja - du læste rigtig, så er vi atter begyndt at læse og øve os på livet
løs. I 2006 vil vi opføre et stykke, der hedder

”ABBEDHOLM SLOTSPENSION”
Læg også lige mærke til at vi har flyttet datoen for opførelsen, for
ikke igen at løbe ind i gymnastik
afslutningen og andre afslutninger.
Så sæt derfor allerede nu kryds i
kalenderen

Lørdag den 18. marts 2006
Vi glæder os til at se jer denne aften
eller eftermiddag, så vi kan få nogle
dejlige timer sammen med venner,
naboer og familien.
På teaterfolkets vegne
Jytte Schink
December 2005
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E’Svenstruplaug

BORGERMØDE
FLYTTET TIL NY DATO:
6. FEBRUAR 2006
Som det fremgår, er det tidligere annoncerede borgermøde flyttet fra begyndelsen
af januar til den 6. februar 2006.
Aftenens program er som oprindeligt.
§ Valg til lauget
§ Orientering om bredbånd ved ESS
Tidspunkter og endeligt program kommer i næste nummer af E’SvenstruPPe’,
men husk allerede nu at reservere datoen til en spændende aften.
Samtidig vil vi ikke undlade at minde om, at hvis du er interesseret i at stille op til
valget, kan du kontakte et af de nuværende medlemmer:
• Inge Good
74456304
• Kurt Nissen
74456533
• Bente Purup 74456568
• Gert Wonsyld 74456300
• Arne Buch
74456150
• Per Jacobsen 74456384
Med venlig hilsen, Samt glædelig jul og godt nytår
Per Jacobsen

Riecks Arkæologiske Samling
Her ved årets slutning ønskes alle
venner, - besøgende, - hjælpere og
vagten en ”Glædelig Jul og et Godt og
Lykkebringende Nytår”
Tak for året der er gået. Vi ses i det nye
år.
På bestyrelsens vegne – Anni Thy
December 2005
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Dansk Blindesamfund
1000 tak
Blindes Jul vil gerne takke Svenstrupperne for
den fine opbakning, vi har fået igen i år. Det blev
til 125 solgte blade her i Svenstrup.
Jeg vil gerne takke for den fine støtte til Blindes
Jul gennem næsten 12 år her i Svenstrup.
Tak for jeres støtte, og en rigtig Glædelig Jul.
Rita Nicolaisen
Kløvertoften 20

Budbringer
Pyntegrønt og Juletræer sælges
Normansgran

Taksigelse – Guldbryllup
Ved vores Guldbryllup den 19.
november 2005 siger vi tak til
Brandværn, naboer og venner for en
flot dørranke, - gaver, - blomster og
hilsner, og ikke mindst lysene i
vinduerne på Ugebjergvej og ved
Brandværnet efter kirke, det var en
dejlig overraskelse.
Tak til Peter Ruge for en god tale i
kirken. Det blev en dejlig dag, som vi
ikke glemmer.
Venlig Hilsen Hans & Lene
Nordborgvej 34 eller
”Himmark Auto”

December 2005
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Henvendelse til
Jacob Christensen
Sandvej 8, Svenstrup
Tlf. 74 45 62 12
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Svenstrup Ungdomsforening

GYMNASTIK på
Nørreskov-Skolen
i Svenstrup
We want you…
Nu har I chancen igen; Krudtuglerne(1 til 5 klasse) er flyttet til mandag fra
kl. 16:00-17:30 og Rytmiske Piger er flyttet til torsdag kl. 16:30 til 18:00
Vel mødt :o) - Gymnastik Udvalget

Hvem skal du kontakte, hvis du vil i kontakt med

Bestyrelsen:
Formand:
Næstform.:
Kasserer:
Sekretær:

Tlf.

Afdeling

Bibi Andersen
Michael Stærkær
Inger-Marie Lyhne
Karin Melchior

74451762
74456505
74425283
74456474

Gymnastik:
Teater:
Fodbold:
Badminton:

SUF……Læs her!

Tlf.

.

Dorith Sprenger
74456505
Anne Marie Duus
74456090
Karin Frost Jensen 74456545
Jan Jørgensen 74459770

Eller send en mail til:bibi@andersen.mail.dk
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Annoncer:

Aloe Vera
Sundhed og velvære:
Helse:

Aloe Vera drikkegel, er en unik nærings cocktail, der renser maven. Med
en velfungerende fordøjelse optager du flere af de værdifulde
næringsstoffer.

Hudpleje:

Huden udsættes til stadighed for angreb og må beskyttes godt. Aloe Vera
gelly, Propolis, mousturizing, Heat, lips, Tandpasta, o.s.v.

Skønhed:

Med Forevers skønhedsprodukter ser du rigtig godt ud og føler dig frisk.
Den som søger naturlig skønhed og kræver kvalitet, finder begge dele i
vores Aloe Vera sortiment Parfume, aftershave, Shampoo, Make up, osv.

Dyr:

Aloe Vera er ligesom for mennesker velgørende for dyr. Både husdyr,
konkurrence - og produktions dyr får et rigt næringstilskud af Aloe Vera.
Anvend Aloe Vera produkter ved rengøring, pleje og massage.
Vi har rigtig mange gave ideer, Jul, fødselsdage, jubilæer o.s.v.
Al henvendelse til: din Aloe Vera forhandler:
Ove Jensen Nordborgvej 113 Svenstrup tlf.: 74 45 61 10 mob: 61 67 09 50
Du må gerne henvende dig på e-mail, så afleverer jeg en brochure til dig
agove@mail.tele.dk
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Trænger du til at få ”Tryk på helbredet”
Så henvend dig trygt til
Vivi Madsen
Mølletoften 4
Tlf.: 74 45 64 58
Og bestil en tid…

December 2005
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udgivelser i år 2006
Nummer
1
(februar)

Sidste frist
for indlæg
Fredag den
20. januar

Trykning af
bladet
Mandag den
30. januar

Samling af bladet
på skolen kl. 19:00
Tirsdag den 31. januar
Nørreskov-Skolens
Forældreforening
& Bestyrelse
Tirsdag den 28. marts
Jagtforeningen

E SvenstruPPe’
udgives
Onsdag den
1. februar 2006

2
(marts)

Mandag den
20. februar

Mandag den
27. februar

3
(april)

Mandag den
20. marts

Onsdag den
29. marts

Torsdag den 30. marts
Svenstrup
Ungdomsforening
Tirsdag den 2. maj
Svenstrup - Stevning
Spareforening
Onsdag den 31. maj
Trævlerne

Fredag den
31. marts 2006

4
(maj)

Torsdag den
20. april

Mandag den
1. maj

5
(juni)

Lørdag den
20. maj

Tirsdag den
30. maj

6
(juli / aug.)

Tirsdag den
20. juni

Onsdag den
28. juni

Torsdag den 29. juni
Svenstrup frivillige
Brandværn

Fredag den
30. juni 2006

Søndag den
20. august

Tirsdag den
29. august

Onsdag den 30. august
Svenstrup Vandværk

Torsdag den
31. August 2006

Torsdag den 28. september
Skytteforeningen

Fredag den
29. september
2006
Onsdag den
1. november
2006
Fredag den
1. december
2006

Onsdag den
1. marts 2006

Onsdag den
3. maj 2006
Torsdag den
1. juni 2006

Sommerferie
7
(september)
8
(oktober)
9
(november)
10
(dec./ jan.)

Onsdag den
Onsdag den
20. september 27. september
Fredag den
20.oktober

Mandag den
3o. oktober

Mandag den
Onsdag den
20. november 29. november

Tirsdag den 31. oktober
Svenstrup
Ringriderforening
Torsdag den 30. november
Riecks Arkæologiske
Samling

Juleferie
………efterfølgende nummer udkommer omkring den 1. februar 2007
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ønsker jer alle
Holdet bag
en Glædelig Jul og et Godt Nytår.
…….på gensyn til februar 2006
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Side 21 af 22

E SvenstruPPe’

Aktivitetskalender
..dec. 2005 & jan. 2006
Tidspunkt

Aktivitet

Mødested

Søndag d. 4. dec.

Kl. 10:30
Kl. 14:00
Kl. 14-18

Gudstjeneste
Juletræsfest – Brandværnet
Åbent hus - Lokalhistorisk Forening

Svenstrup Kirke
Brandstationen
Kulturhus Stevning

Torsdag d. 8. dec.

Kl. 18:00

Julefest – Nørreskov-Skolen

Svenstrup afdeling

Søndag d. 12. dec.

Kl. 10:30

Gudstjeneste

Svenstrup Kirke

Søndag d. 18. dec.

Kl. 16:00

Gudstjeneste – vi synger julen ind

Svenstrup Kirke

Lørdag d. 24. dec.

Kl. 15:00
Kl. 16:30
Kl. 23:30

Gudstjeneste – Juleaften
Gudstjeneste – Juleaften
Gudstjeneste – Julenat

Svenstrup Kirke
Svenstrup Kirke
Svenstrup Kirke

Søndag d. 25. dec.

Kl. 10:30

Gudstjeneste – 1. juledag

Svenstrup Kirke

Mandag d. 26. dec.

Kl. 19:30

Gudstjeneste – Julestilhed

Svenstrup Kirke

Søndag d. 1. jan.

Kl. 16:00

Gudstjeneste – Nytårsdag

Svenstrup Kirke

Søndag d. 8. jan.

Kl. 10:30

Gudstjeneste – Værksted kl. 9:00

Svenstrup Kirke

Søndag d. 15. jan.

Kl. 16:00

Gudstjeneste (Kitty H. Jensen)

Svenstrup Kirke

Tirsdag d. 17. jan.

Kl. 19:00

Menighedsrådsmøde

Fredag d. 20. jan.

……sidste frist for indlæg til E SvenstruPPe’ februar nummer

Søndag d. 22. jan.

Kl. 10:30

Gudstjeneste – Spejdernes nytårsappel

Svenstrup Kirke

Søndag d. 29. jan.

Kl. 10:30

Gudstjeneste

Svenstrup Kirke

Onsdag d. 1. feb.

……udkommer E SvenstruPPe’ februar 2006 udgave.

Søndag d. 5. feb.

Kl. 10:30

Gudstjeneste – Værksted kl. 9:00

Mandag d. 6. feb.

Kl. ?

Borgermøde – E Svenstruplaug

Søndag d. 12. feb.

Kl. 10:30

Gudstjeneste

Præstegården

Svenstrup Kirke
??
Svenstrup Kirke
(......uden ansvar)
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