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Lasse Andersen
Gert Wonsyld
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74 45 63 00

Kontaktudvalg
Kære læsere !
Vi er nu godt i gang med år 2009, og her er første udgave af
33. årgang af E SvenstruPPe’. Det bliver på mange fronter,
økonomisk, kulturelt og i den mere almindelige dagligdag et
spændende år vi er i gang med.
For E SvenstruPPe’ bliver det et spændende år, som I har
set på kommentar siden, og annoncer i bladet har vi gennem
år 2008 søgt en ny redaktør, da Kaj har ønsket sig fritaget
fra jobbet. Kaj har med stor flid og trofasthed bestridt jobbet
siden 1991.
Dorthe Hoffland, Eva Tagesen og Gert Wonsyld har meldt
sig som redaktører. Vi har afholdt et møde og aftalt at Dorthe
afløser Kaj. Dorthe, Eva og Gert aftaler indbyrdes en turnus
ordning.
Jeg vil ønske jer god arbejdslyst og forhåbentlig nogle gode
timer ved computeren for at få det månedlige puslespil med
bladets layout til at gå op.
E SvenstruPPe’ er som kirkeblad talerør for kirken og
menighedsrådet for Svenstrup sogn. Som ny sognepræst vil
Bo Scharff måske også have nye idéer og udfordringer til E
SvenstruPPe’. Vi ønsker dig og din familie velkommen til
Svenstrup og ser frem til et godt samarbejde.
Godt nytår
Lasse Andersen

Brandværn
Kenneth Svendsen
74 45 63 73
E’ Svenstruplaug
Bente Purup
74 45 65 68
e-mail:
bpurup@mail.dk
E Si Skå
Eva Tagesen
74 45 63 57
e-mail:
tagesen21@bbsyd.dk
Nord-Als Folkedansere
Per Zacho
74 45 62 79
Nørreskovskolen, Svenstrup afdeling
Margit Wandahl
74 45 61 42
e-mail:
mwan@sonderborg.dk
Nørreskovskolen, Guderup afdeling
Ejvind Bojsen
74 45 82 06
e-mail:
ejvind@sonderborg.dk
Hjortspring Børnehus
Inge Jørgensen
74 45 86 37
Jagtforeningen
Hans Jakob Møller
74 45 63 01
KFUM Spejderne Hjortspring Gruppe
Carsten Davidsen
74 45 95 50
Lokalhistorisk Forening
Jørgen Valentin
74 45 61 65
Menighedsrådet
Thomas Damgaard
74 49 15 74
thomas_damgaard@danbonet.dk
Riecks Arkæologiske samling
Anni Thy
74 45 61 23
Ringriderforening
Dorthe Johansen
74 45 62 50
e-mail: Skovgaard@johansen.mail.dk
Skolebestyrelsen
Jørgen Frølund
74 45 85 40
e-mail:
jjf@stevning.dk
Skytteforeningen
Torsten Larsen
74 45 95 07
Svenstrup Cykelklub
Ole Tagesen
74 45 63 57
e-mail:
tagesen21@bbsyd.dk
Svenstrup Vandværk
Gert Johansen
22 16 29 01
e-mail: Skovgaard@johansen.mail.dk
“Trævlerne”
Jonny Mathiesen
74 45 63 71
Ungdomsforeningen
Bibi Andersen
74 45 17 62
e-mail:
bibi@andersen.mail.dk
Tekst & layout
Dorthe Hoffland
74 45 64 33
Trykning
Lasse Andersen, John Dahl, Peter
Meier, Hans Petersen
Distribution
Marianne Møller
74 45 63 01
Udbringning
Elever fra Hjortspringskolen

Svenstrup Hjemmeside
www.svenstrup-als.dk
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Info om gylle
Kære læsere og naboer
Forårssolen er på vej og om kort tid vil
planterne igen begynde at gro på markerne.
Det er derfor tid til at køre gylle.
Fra første februar begynder gyllesæsonen,
og jeg vil derfor gerne høre fra dig, hvis der
er datoer, hvor jeg skal tage særlige hensyn,
for eksempel på grund af konfirmation,
bryllup eller lignende.
Du kan også gratis tilmelde dig GylleSMS.dk
på Internetadressen www.gyllesms.dk. Her
kan du både sende mig en meddelelse om,
hvilke datoer der skal tages særlige hensyn,
og du vil også automatisk få en advarsel et

par dage inden, at jeg spreder gylle i
nærheden af dig. Dem, der tidligere
har tilmeldt sig gyllesms, er stadig oprettet
og skal derfor ikke tilmelde sig igen.
Jeg ved godt, at det lugter og kan være til
gene for dig og din familie og jeg vil
naturligvis forsøge at gøre det så hurtigt
som muligt.
Med venlig hilsen
Din nabo
Carsten Christiansen
Nørreskovvej 9, Torup
Mobil: 40956027

E SvenstruPPe’ - generalforsamling
E SvenstruPPe’ afholder ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2009, kl.
19:30 på Svenstrup Forsamlingshus med
følgende
dagsorden
i
henhold
til
vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Sidste års protokol
3. Beretning
4. Regnskab
5. Indkomne forslag
Februar 2009

6. Valg
7. Eventuelt
Forslag, der
ønskes
behandlet på
generalforsamlingen, skal være bestyrelsen
i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Nyt fra kirken
Ny præst
Bo Scharff har nu været sognepræst i
Svenstrup siden den 15. december 2008.
Træffes i dagtimerne på præstegårdens
kontor eller i mødelokalet / ”konfirmandladen”.
Tlf.: 74 45 62 05 – e-mail: BOSC@km.dk

og humor, så
sammen i gråt.

Tak
Det er umuligt at finde en tak, der er så stor,
at den passer ind i al den menneskelige
varme, omsorg og mængde af ”let
omsættelige varer”, som jeg har modtaget i
forbindelse med min indsættelse og mit
begyndende virke her i Svenstrup. Men en
tak er en tak og passer jo alligevel ind de
fleste steder.
Derfor af hjertet: Tak!

Søndagens
og
de
andre
kirkelige
begivenheders bibelske tekster har alle et
budskab til den livssituation, som vi lever i.
Ikke mindst når det gælder vores evne til at
kommunikere ordentligt med hinanden og
undgå den stress, bekymring og uro, som så
let gør os til de rene reaktionsmønstre.

Bo Scharff

hverdagen

ikke

falder

Her skal dagsaktuelle idéer og tanker,
bønner og livsgnister deles og tændes ved
det fællesskab, som det er, at være
mennesker med et åndeligt behov.

De bibelske tekster, som hører til og er
udgangspunkt for det, der sker i kirken og i
troen har alle sammen et tema, der er
relevant for vores liv her og nu.
Dertil kommer så det med selve ordene. De
bliver aldrig store nok. Men et ord er et ord,
og det passer alligevel ind sammen med
stilheden og nærværet.
Bo Scharff, sognepræst

Ord
Ligeså er det med ord. De bliver på en
måde heller aldrig store nok, når de skal
dække den begivenhed, det er, at have et
fællesskab om tro og kristusfortælling.

Der er brug for din indflydelse på
gudstjenesterne i Svenstrup Kirke!
Mød op den 1. marts i mødelokalet ved
præstegården
Efter gudstjenesten, som er kl. 13, mødes
alle interesserede til en åben og fælles
drøftelse
af
kirkeværtordningen
og
menighedsgudstjenesterne.

I løbet af julen at møde så mange
mennesker, der på en eller anden måde
føler sig knyttet til kirkens varme indre af
stilhed og budskab om fred, er en gave helt
ud over det almindelige.
Det har vi fælles med hinanden og med
slægterne før på dette sted.
Kirken er som en service station. Her skal
der kunne tankes op med mod, kærlighed
Februar 2009
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Svenstrup Kirke er så heldig at have en god
tradition for at være mulighedernes kirke.
Som alle andre kirker rundt om i landet er vi
en kirke i vækst. En kirke, hvis evangelium
hele tiden skal stå i dialog med din og min
tro.

Kirkens hjemmeside
Kirkens hjemmeside findes på :
www.svenstrupkirke.dk.
Her finder man alle relevante oplysninger
om kirken, menighedsrådet, gudstjenestetider, møder osv.

Det er gudstjenestens klassiske rammer,
der i respekt for traditionen skal præges af
en myndig og levende menighed med plads
til nærvær og meditativ afstresning gennem
en levende og jævn tro.

Menighedsrådet
Der er menighedsrådsmøde tirsdag den 17.
februar kl. 19.00 i mødelokalet ved
præstegården. Den 17. marts er der
offentligt regnskabsmøde kl. 19.30 samme
sted.

I Svenstrup har der i lang tid været en
gruppe af kirkeværter og en gruppe af folk,
der skabte det af biskoppen og andre
anerkendte
”Svenstrup-fænomen”:
Menighedsgudstjenesten. En gudstjeneste,
hvor menigheden selv står for hele forløbet
(uden nadver og dåb).
Målet er, at kirken skal være noget, som du
har brug for: Et sted, hvor du slipper af med
stress. Et sted, hvor du får fornyet din tro. Et
sted, hvor du får fortalt dit liv af Guds
fortælling om at blive menneske. Et sted,
hvor du får øje på livets under og åndelige
værdier.
Kom og vær med til fortsat at gøre
Svenstrup Kirke til sådan et sted!
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.
Kirkegården
Graver og kirketjener Torben Nielsen
træffes i arbejdstiden 8-14 på kirkegården
og på telefon 74 45 63 02.
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Menighedsrådets møder er offentlige, og
alle interesserede er velkomne. Referater
fra menighedsrådsmødet er fremlagt i
kirkens våbenhus.
Menighedsrådets medlemmer er:
Thomas Damgaard (formand)
Asta Broesby-Olsen (næstformand)
Bente Purup (kasserer i rådet)
Maja Jørgensen (kontaktperson)
Ruth Good
Gert Sommerlund
Bo Scharff (præst, født medlem)
Torben Nielsen (medarb. repr.).
Uden for rådet: Carl Chr. Schink
(kirkeværge), Ole Rasmussen (kasserer).
Dåb
Mikkel Bomberg Kock, Svenstrup
Thomas Arens Jørgensen, Augustenborg
Eskild Nørskov Pedersen, Aabenraa
Døde og begravede
Junko Satomi Thomsen, tidl. Svenstrup
Esther Madsen, tidl. Svenstrup
Viede
Ingen
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Velkommen til Bo Scharff
Søndag den 21. december 2008 blev Bo
Scharff officielt indsat som sognepræst i
Svenstrup
Sogn
ved
indsættelsesgudstjenesten kl. 14. Provst
Anne Margrethe Hvas foretog den formelle
indsættelse ved at holde en indsættelsestale
til Bo Scharff og læse biskoppens
kollatsbrev op mellem 2. og 3. salme,
hvorefter Bo overtog gudstjenesten.

Hele
det
praktiske
arrangement:
bordopstilling, borddækning, servering og
bagning af kager og brygning af kaffe
klarede Lasse Andersen & Co. på bedste vis
ligesom ved Peter Ruges afskedsfrokost, og
menighedsrådet vil gerne her sige tak for
det store, frivillige arbejde, som Lasse
Andersen & Co. så uegennyttigt udfører, og
som vi nu har nydt godt af to gange.

Gudstjenesten indledtes og afsluttedes med
en procession, som Bo Scharff, provsten,
nabopræster og andre præster fra Als og
blandt Bos personlige venner i ornat (ca. 10)
og menighedsrådsformanden deltog i. Der
var rigtig mange mennesker i kirke, selv om
vi var tæt på jul, ca. 200, hvilket gav en
fantastisk salmesang.

Som formand for menighedsrådet vil jeg
gerne her i E' SvenstruPPe' byde Bo og
Vibeke og deres børn velkommen til
Svenstrup. Vi er meget glade for, at de har
valgt Svenstrup, selv om de også havde
andre muligheder. Vi føler også, at vi har
været meget heldige, fordi vi har fået en ny
præst, der er den perfekte afløser for Peter
Ruge. Bo deler vores grundlæggende
opfattelse af, at kirken skal være et sted,
hvor det er rart at komme for alle
mennesker, fordi de der møder et
fællesskab og en glæde, som gør, at de
føler sig velkomne og får lyst til at komme
igen, og fordi de møder et budskab, som
udtrykt i et enkelt og letforståeligt sprog
forsøger at give kirkens svar på livets store
spørgsmål.

Efterfølgende var der et særdeles hyggeligt
kaffebord på forsamlingshuset, hvor der var
ca. 100 med. Vi sang 3 sange: Der er noget
i luften, Ved dit hjerte og Julen har englelyd.
Ved dit hjerte er en sang, som Bo selv har
skrevet tekst og melodi til. Han spillede selv
guitar til og sang teksten, mens Ole
Andersen akkompagnerede på kontrabas,
og forsamlingen sang med på omkvædet.
Det var en meget sød sang, som gjorde stor
lykke. Der blev holdt en del taler, og vi
hyggede os med kaffe, kløben, æblekage
(lavet af æbler fra præstegården) og
småkager.
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Vi havde en fin prøveprædikensgudstjeneste med Bo, hvor han fra første færd
valgte at stå på gulvet og holde sin
prædiken og møde os i øjenhøjde, og hvor
vi sang fire nye salmer. Under den
efterfølgende samtale blev det os klart, at
Bo vil bevare alle de ting omkring gudstjenesten, som vi sætter så stor pris på:
kirkeværtsordning, musikinterval, lystænding
og god plads til musik og kirkekor, og
samtidig vil han i en løbende dialog med
menighedsrådet forny gudstjenesten og
menighedslivet her i Svenstrup og
iværksætte en række nye tiltag, så endnu
flere i sognet føler, at kirken betyder noget
for dem, og de også får lyst til at komme til
den almindelige søndagsgudstjeneste.
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Vi glæder os meget til, at Bo og hans familie
flytter ind i den nyistandsatte præstegård om
ca. et halvt år. Vi ved, at Bo brænder for
sagen, og vi lover ham et engageret med-

og modspil fra
menighedens side.
Svenstrup
Damgaard

menighedsrådets

Menighedsråd

og

v/Thomas

E’ Svenstruppe laug
Så er julen slut.
Vi vil i E’Svenstruppe laug gerne takke
følgende for det fine juletræ samt
opbakningen
i
forbindelse
med
juletræstændingen:
PLP
Nordals Auto
Ole Rasmussen
Til næste jul håber vi, at mindst lige så
mange børn og voksne vil komme og hjælpe
julemanden og lauget med at få træet tændt.
Bente Purup

Februar 2009
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Svenstrup fælles foreningsforum
Der er afholdt møde i "Svenstrup fælles
foreningsforum" den 13. januar. Skulle du
efter at have læst referatet være
interesseret i at deltage fremover, selvom du
ikke er medlem af nogen forening, er du
velkommen til at kontakte Bente Purup.

Info tavler
Peter Møller har/vil lave historier som skal
placeres følgende steder:
Ved Kirke állen
Ved Himmark hjørne
Ved Torup
Ved fyrtårnet
Ved Karlsminde ved vejen til Havnbjergskov
Ved Pladsen ved forsamlingshuset

Referat fra møde i fælles foreningsforum.
Deltagere:
SUF:
Bibi Andersen, Lis Andersen, Pia
Pallumblad, Karin Jensen
Foredragsforening:
Jørgen Valentin
Lokalhistorisk:
Inge Marie Christiansen
E Svenstruppe’:
Hans Christian Christiansen
Jagtforening:
Peter Møller
Forsamlingshus støtteforening:
Lasse Andersen
Forsamlingshuset:
Gert Wonsyld, Carl Chr. Schink
E-si-skå:
Eva Tagesen
Svenstrup Cykelklub:
Ole Tagesen
Spejderne:
John Petersen
Rideklub / landmænd:
Lene Christiansen
Nord-Als Folkedansere:
Ib Jensen
Skytteforeningen:
Thorsten Larsen og Jonna Hansen
Svenstrup frivillige Brandværn:
Helge Kock og Kenneth Svendsen
Svenstrup Vandværk:
Gert Johansen
Menighedsrådet og E Svenstruplaug:
Bente Purup
Ringriderforeningen:
Dorthe Johansen
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Kort over Svenstrup / Nordals ved Ppladsen overfor forsamlingshuset.

Der mangler penge til tavlerne, men Agnes
vil kontakte kommunen for at se om
pengene kan skaffes. Forslag til hvor
pengene kan skaffes: fonde (f. eks. Danfoss
Mads Clausen), sponsor.
Uge 42
Lauget vil gerne, at det bliver til i 2009.
Til styregruppen vælges: Lis, Pia, Agnes,
Lasse og Bente.
Forslag til navn til det fælles foreningsforum:
Svenstrup
Open,
Svenstrup
fælles
foreningsgruppe. Vi bliver ikke enige om et
navn, så dette udsættes til næste møde.
Styregruppe for regelsæt til ”Den fælles
foreningsgruppe”
Agnes Nielsen, Carl Chr. Schink og Helge
Kock
Fremtidige aktiviteter:
Der er fundet en ny redaktør af E
SvenstruPPe’ – så det er ikke længere
aktuelt (i denne omgang)
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Hjemmeside:
Lasse
kontakter
Claus
Nielsen, for at få en overordnet styring.
Debat om hjemmesiden, alle er enige om at
det er meget vigtigt med en hjemmeside.
Forslag til arrangement: Hvordan laves en
hjemmeside?
Lokaler, projektor og overhead der kan
tilsluttes PC kan lånes af brandværnet.
Hver forening som har en hjemmeside kan
få den linket fra Svenstrup-Als, Claus
Nielsen kan lave linket.
Svenstrup på spadseretur, lidt a la
byvandring, poster med opgaver på ruten.
Kunne
arrangeres
sammen
med
ringridningen, f.eks. om lørdagen så kunne
teltet bruges til kaffe, fællespisning eller
andet. Pølsevognen er på pladsen, så den
kunne evt. bruges.
Arrangementsgruppen:
Dorthe,
Karin,
Bente, Eva/Ole
Dansens dag (sidst i april) falder sammen
med andre arrangementer for folkedansere,
så de har aldrig deltaget. Ole har kontakt til

senior danse instruktør, som ville være god
til dagen. I Stevning kulturhus er der
linedans hver mandag.
Enighed om at vi ikke vil arrangere noget i
år, men instruktørerne evt. kan kontaktes i
forbindelse med uge 42 arrangementer.
Indsamling af affald kunne være et projekt
som vi alle kunne bakke op om. Sæt kryds i
kalenderen 28. april. Spejderne står for
arrangementet.
Ringriderforeningen er blevet tilbudt nogle
flag og flagstænger, men hvor mange vi får
og om vi evt. skal dele med andre vides
endnu ikke. I mellemtiden er det blevet
oplyst, at ringriderforeningen har fået 15 flag
+ stænger. Opbevaringsmuligheder: Stolbroladen, på brandstationen.
Kulturnat i Nordborg. Hver forening melder
sig.
Der er lavet en video om Svenstrup, kender
nogen til den? Peter sætter en forespørgsel
i E SvenstruPPe’, lavet omkring 1984.
Lauget indkalder til næste møde

Vandværket - generalforsamling
Onsdag d. 11. marts 2009 kl. 19.30 på
Svenstrup forsamlingshus er der
generalforsamling i Svenstrup Vandværk.
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i
hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen.
Vandværket er vært ved en øl eller vand
samt et let traktement.
På bestyrelsens vegne
Gert Johansen
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Nyt fra spejderne
Så er vi i gang igen efter jul og nytår og
synes selv vi har et spændende program
foran os det næste halve år.
Vi har haft besøg af vores nye præst Bo
Scharff og forberedt spejdernes nytårsappel
sammen med ham. Vi skal dramatisere
”Den fortabte søn” i kirken den 18. januar.

Og så skal vi selvfølgelig også ud og møde
andre spejdere ved forskellige turneringer.
Kom og vær med hver tirsdag kl. 18.0019.30 i spejderhytten – ring gerne til Mona
Boysen 74 45 83 61
eller mail boysen@bbsyd.dk.
Spejderhilsen fra Hjortspring-gruppen

Vores kommende tema bliver noget om
miljø: hvordan bruger vi vand, kommer af
med det og holder det rent – vi besøger
Himmark
Rensningsanlæg.
Hvordan
håndterer vi affald og kommer af med det?
Vi skal lave vindmøller og vandmøller.
Affaldsindsamling: foregår i år tirsdag den
28. april kl. 17.30-20.00, da vi er på
spejdertur, når Dansk Naturfredningsforening har officiel indsamlingsdag den 19.
april. Vi håber også mange privatpersoner vi
hjælpe os. Nærmere oplysninger kommer i
marts-udgaven.

Bestyrelsen:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Fodbold:
Gymnastik:
Badminton:

Telefon:
Bibi Andersen
30207483
John Herbst
50591516
Inger-Marie Lyhne 74425283
Louise Andersen 20763407
Karin Frost Jensen 22531887
Dorith Sprenger 20966505
Jan Jørgensen
61602238

Mail: bibi@andersen.mail.dk
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Lokalhistorisk forening
Arkivet holder åbent mandag den 2. februar
samt den 16. februar, begge dage fra kl.
5:00 til kl. 18:00.
Så har I lyst til at se, hvordan arkivet
fungerer, og hvad vi har på hylderne og
væggene, så tag en tur til Stevning Multihus
(indgang fra skolegården), vi giver kaffen.
Arkivleder Mie (tlf. 74 45 63 28) er altid klar
med råd og vejledning omkring sognets
historie.
Husk også datoen den 26. februar kl. 14:00
på Svenstrup Forsamlingshus. Her inviterer
Sognets Foredragsforening til foredrag ved
tidligere borgmester A. P. Hansen, Sønderborg – og det vil absolut ikke blive kedeligt!
Når disse linier læses, er arbejdet med
bogen ”Vi og vore huse i Svenstrup” startet
op. Bestyrelsen har valgt først at tage fat på
de nye ”bydele” – nemlig Vestertoften,

Kløvertoften, Skoletoften, Mellemtoften og
det nye område ved Ugebjergvej.
Vi har fundet frem til nogle personer, som
har boet her længe og som har været aktive
på den ene eller anden måde i disse
områder. Har du spændende, sjove,
interessante ting at fortælle eller gode fotos
fra disse områder, og som du mener skal
med i en sådan bog, vil vi gerne høre fra
dig.
Vi håber, at I vil tage godt imod disse
”gadeambassadører”, når de mangler
oplysninger o.s.v.
Bogen om Stevning blev et rigtigt flot
”opslagsværk”, som er blevet rigtig godt
modtaget, og den bog, der kommer ud af
dette nystartede arbejde i Svenstrup, skal
da ikke være dårligere – nej vel?
Jørgen Valentin

Generalforsamling
Mandag den 16. marts 2009, kl. 19:30 i
Stevning Multihus
Det oplever du denne aften:
• Du hører om foreningens arbejde og
økonomi
• Der er valg til bestyrelse og andre poster
• Vi er vært ved sandwich, vin og kaffe

Februar 2009

•

Du vil møde Svenstrups nye præst – Bo
Scharff – som fortæller og synger
sammen med os

Det bliver ikke en kedelig generalforsamling,
vi glæder os til at se dig.
Jørgen Valentin
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Tak til sponsorer
Svenstrup frivillige Brandværn siger mange
tak til byens borgere samt deres børn for
den gode opbakning, vi havde i forbindelse
med vores årlige juletræsfest.
En særlig tak skal lyde til vores sponsorer
for de tilskud de gav til vores årets
juletræsfest.

Vores sponsorer er som følgende:
Mad Expressen
Super Spar, Havnbjerg
Rema 1000, Guderup
Guldbager, Nordborg
Anna Petersen, Holm
Hans Henning Hess, Himmark
Ronnie Jensen, Svenstrup
PLP Byg, Svenstrup
Nordals auto Aps. ,Svenstrup
Fam. Bendorff, Svenstrup

Besøgsvenner søges
Interesserede bedes henvende sig til:
Peter Hansen
Torup Strandvej 24
tlf.74 45 64 15

Sogneindsamling 2009
Søndag den 1. marts holdes der igen sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp. Temaet er i år
"Stil den værste sult". Indsamlingen finder i Svenstrup sted fra kl. 10 til 12. Hvis du har tid og
lyst til at melde dig som indsamler, bedes du kontakte:
Thomas Damgaard, 74 49 15 74, thomas_damgaard@anarki.dk
Asta Broesby-Olsen, 74 45 61 92, astabroesby@gmail.com.

Februar 2009
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Nyt fra skolen
Renoveringsarbejder i Svenstrup
Et nyt år – og vi starter på en frisk.
Skolens gamle EDB-lokale har overlevet sit formål i forhold til
nyere IT-løsninger. Da vi mangler et mødelokale samt et lokale til
sundhedsundersøgelser, er vi gået i gang med at renovere lokalet
til disse formål.
Skolens lærerværelse trænger også til et ansigtsløft. Ny maling,
nye lamper og en ny skabsvæg skal hjælpe med dette.
Begge arbejder forventes afsluttet i løbet af januar og februar.
Margit

Skolefest i Svenstrup
Traditionen tro afholder vi her i foråret vores skolefester med
teaterforestilling og festligt samvær.
6. klasse opfører i år stykket:

Elever, forældre, bedsteforældre mm. er inviteret til forestilling efter nedenstående plan:
Tirsdag d. 10. marts kl. 18.00-20.00

Kommende børnehaveklasse
Nuværende børnehaveklasse
1. klasse

Onsdag d. 11. marts kl. 18.00-20.30

2. klasse
3. klasse
4. klasse

Torsdag d. 12. marts kl. 18.00-21.00

5. klasse
6. klasse
7. klasse (gamle elever)

Torsdag aften er der enkelte ledige pladser til forestillingen. Billetter hertil kan købes ved
indgangen. Pris 25. kr.

Februar 2009
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Annonce - drivhus
Gratis drivhus.
Mod nedtagning kan vores drivhus hentes
gratis.
Det er ca. 6 m2 - 2 glas er itu.
Ring og lav en aftale på tlf. 28 83 32 11.
Hilsen Anita og Ole.

Rengøring - forsamlingshus
Svenstrup Forsamlingshus mangler 1-2
personer, som vil hjælpe os med rengøring
af forsamlingshuset efter fester.

Februar 2009

Hør mere ved Gert Wonsyld på telefon
74456300.
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ØLSMAGNING
med

PØLSEBORD
og

Skolevænget 14

JAZZMUSIK

Fredag d. 20. marts
kl. 18:30
Den Nordalsiske ølekspert Ole Madsen fra Langesø Brugs vil
indføre os i special-øllernes verden vi får bl.a. lejlighed til at
smage på de nye produkter fra Broballe Bryghus, hvis
brygningen forløber efter planen - og dertil serveres et
lækkert pølsebord fra Kvickly i Nordborg – lidt senere på
aftenen spiller Sax Appeal i et par timer.
Billetter a 175 kr. kan købes hos:
Anette Berg Andreassen 8724 2015 sigurd.anette@mail.dk
Christian Bonde 7445 8578 chrbonde@mail.dk
Dines Nordtorp 7445 8812 dines@nordtorp.dk
John Stavski 7445 9213 stavski@tdcadsl.dk
Steffen Fog 7445 8813 - 4017 6141 steffenfog@mail.dk
og i Søndagscaféen d. 1. februar kl. 14:30 – 16:30
og ved Borgermødet d. 19. februar.
Vær venligst opmærksom på at der kun er 100 billetter til denne aften

Februar 2009
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DET FOREGÅR I
Skolevænget 14
2009
Februar 2009
Søndag 01.feb.

Søndags-Caféen Caféen

Kom og hyg med alle de andre i Søndags Caféen.

Mandag 02.feb. kl. 15.00

Lokalhistorisk

LH lokale

Åbent hus. Alle er velkomne

Torsdag 05.feb. kl. 18.00

Madklubben

Køkken

Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 92 78).

Torsdag 05.feb. kl. 19.00

Piche klubben

Caféen

Program følger senere.

Mandag 16.feb. kl. 15.00

Lokalhistorisk

LH lokale

Åbent hus. Alle er velkomne

Torsdag 19.feb. kl. 19.00

Lokalråd

Salen

Borgermøde og valg til Stevning Lokalråd

Søndag 22.feb.

kl. 14.00

Fobis

Salen

Fastelavnsfest – kom og slå katten af tønden.

Onsdag 25.feb.

kl. 18.30

Fobis

Salen

Dilettant for børn. Slut ca. kl. 20.30.

Fredag 27.feb.

kl. 19.00

Fobis

Salen

Dilettant – generalprøve.

Lørdag 28.feb.

kl. 19.00

Fobis

Salen

Dilettant – premiere.

Marts 2009
Søndag 01.feb.

kl. 14.30

Søndags-Caféen Caféen

Kom og hyg med alle de andre i Søndags Caféen.

Mandag 02.mar. kl. 15.00

Lokalhistorisk

LH olkale

Åbent hus. Alle er velkomne

Tirsdag 03.mar. kl. 18.00

Madklubben

Køkken

Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 92 78).

Tirsdag 10.mar. kl. 18.30

Skolen

Sal+Café

Skolefest for 00.H + 0.H + 1.H.

Onsdag 11.mar. kl. 18.30

Skolen

Sal+Café

Skolefest for 2.H + 3.H + 4.H.

Torsdag 12.mar. kl. 18.30

Skolen

Sal+Café

Skolefest for 5.H + 6.H.

Mandag 16.mar. kl. 15.00

Lokalhistorisk

LH lokale

Åbent hus. Alle er velkomne.

Fredag 20.marts kl. 18.30

Kulturhuset

Salen

Ølsmagning - se plakaten her i bladet.

Torsdag 26.mar. kl. 19.00

Piche klubben

April 2009
Torsdag 02.apr. kl. 18.00

Madklubben

Køkken

Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 92 78).

Mandag 06.apr. kl. 15.00

Lokalhistorisk

LH lokale

Åbent hus. Alle er velkomne

Mandag 20.apr. kl. 15.00

Lokalhistorisk

LH lokale

Åbent hus. Alle er velkomne

Maj 2009
Mandag 04.maj

Lokalhistorisk

LH lokale

Åbent hus. Alle er velkomne

Tirsdag 05.maj. kl. 18.30

Skolen

Sal+Café

Forårskonsert for 0.H + 1.H + 2.H + 3.H.

Onsdag 06.maj. kl. 18.30

Skolen

Sal+Café

Forårskonsert for 4.H + 5.H + 6.H.

Tirsdag 12.maj.

Madklubben

Køkken

Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 92 78).

Mandag 18.maj. kl. 15.00

Lokalhistorisk

LH lokale

Åbent hus. Alle er velkomne

Juni 2009
Fredag 19.jun.

Kulturhuset

Caféen
Kulturhusets 3 års fødselsdagsfest for alle der
har hjulpet Kulturhuset i denne sæson.

Februar 2009

kl. 14.30

kl. 15.00

kl. 18.00

kl. 18.00

Påsketur til Lys i Laden i Pøl.
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Faste tidspunkter:
Fritidsklubberne: Klub-hygge for børn fra Stevning og Svenstrup
Yderligere information ved Susanne Zimmermann tlf. 74 45 98 85
Tirsdage kl. 14.30 – 16.30. Den Lille Klub. Første gang d. 23.08.2008 og sidste gang 31.03.2009.
Tirsdage kl. 18.30 – 21.00. Den Store Klub. Første gang d. 23.08.2008 og sidste gang 31.03.2009.
Klubberne er lukket d. 14.okt .2008 + 23.dec. 2008 + 30.dec. 2008 + 10.feb. 2009.
Stevning Idræts Forening: Basketball fra 6 til 10 år:
Yderligere information ved Linda Christensen tlf. 74 45 97 27
Tirsdage kl. 17.00 – 18.30 i gymnastiksalen. Første gang d. 23.09.08. og sidste gang udgangen af marts 09.
Stevning Idræts Forening: Leg og motion:
Yderligere information ved Sonja Mathiesen tlf. 74 45 87 28
Tirsdage kl. 18.30 – 19.30 i gymnastiksalen. Første gang d. 16.09.08. og sidste gang udgangen af marts 09.
Stevning Idræts Forening: Gymnastik på bold:
Yderligere information ved Margit Schmidt tlf. 74 45 84 93
Onsdage kl. 18.00 – 19.00 i gymnastiksalen. Første gang d. 03.09.08.. og sidste gang udgangen af marts
09.
Stevning Idrætsforening: Motionsbadminton i Gymnastiksalen:
Tildeling af tider ved Linda Christensen tlf. 74 45 97 27
Tirsdage kl. 16.00–17.00 + 19.30–20.30 + 20.30–21.30. Første gang d. 02.09.08. Slut udgangen af marts
09.
Onsdage kl. 15.00-16.00 + 16.00-17.00 + 17.00-18.00. Første gang d. 03.09.08. Slut udgangen af marts
09.
Torsdage kl. 16.00-17.00 + 17.00-18.00 + 18.00-19.00 + 19.00-20.00 + 20.00-21.00. første gang d.
04.09.08.
Stevning Idrætsforening: Forældre/barn gymnastik
Yderligere information ved Helle Henningsen tlf. 27 12 60 98
Lørdage kl. 10.00 – 11.00. Første gang 13.09.08. sidste gang 21.02.09.
Stevning Idrætsforening: Kortspil i klublokalet under den gule bygning:
Yderligere information ved Ove Andresen tlf. 74 45 80 75
Torsdage kl. 19.00 – 22.00. Første gang 04.09.08. Slut udgangen af marts 09.
Lokalhistorisk Forening: Åbent hus - alle er velkomne
Der er åbent 1. og 3. mandag i måneden kl. 15.00 – 18.00 (undtaget juli, august og december måned)
PC kurser i Stevning Kulturhus: Vagn Hesselager er instruktør
Hold nr. 1-2009: Onsdage kl. 09.00 – 11.00 - start d. 7. januar – kurset er fuldtegnet.
Hold nr. 2-2009: Onsdage kl. 19.00 – 21.00 - start d. 7. januar – kurset er fuldtegnet.
Denne Kulturhus-folder er en fast del af Rundt om Stevning og E SvenstruPPe’. Hvis du/i har en eller flere
aktiviteter der skal foregå i Stevning Kulturhus, kan den/de offentliggøres her i folderen.
Materialet til folderen skal sendes til Steffen Fog, Sandvigvej 4, tlf. 74 45 88 13, Email: steffenfog@bbsyd.dk.
Deadline for materiale til næste udgave er d. 16. marts. Rundt om Stevning nr.123 udkommer d. 28. marts og E
SvenstruPPe’ udkommer 3. april

Februar 2009
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Fantastisk – Fantastisk – Fantastisk
Hvad forever kvalitets Aloe Vera kan gøre for os mennesker og dyr
Hvorfor ik` prøve, jeg er sikker på det Aloe kunne gøre noget god
for jer også
Med 90 dages fuld retur ret kan du kun være tilfreds, hvis det mod alt forventning ikke skulle
leve op til jeres forventninger.
Der er produkter til a drikke og til at smøre på. (husk forårssolen nemt kan overraske os)

Der er en gave til de 10 første ordre

Forever kvalitets Aloe Vera:
Nordborgvej 113 Svenstrup
Ring til 61 67 09 50.
eller Skriv Sms. 61 67 09 50
Skriv en E. mail: agove@mail.tele.dk
Hjemmeside: www.myaloevera.dk/ove

•
•

•
•
•

Zoneterapi
Laserterapi og øreakupunktur uden nåle
God til aktuelle skader, forstuvninger,
fibersprængninger, knæproblemer, led og
muskler, sår uren hud m.m.
Ben-, nakke-, skulder- og rygmassage
Ansigtsmassage og akupressur
Kranio Sakral Terapi

Trænger du til at få ”Tryk på helbredet”
Så henvend dig trygt til
Registreret Alternativ Behandler (RAB)
Vivi Madsen
Mølletoften 4, Svenstrup
Tlf.: 74 45 64 58
Og bestil en tid…

Februar 2009
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Aktivitetskalender
… februar og marts 2009
Tidspunkt

Aktivitet

Mødested

Søndag 8. februar

Kl. 9:00

Gudstjeneste (Kitty Hougaard Jensen)

Svenstrup Kirke

Søndag 15. februar

Kl. 10:30

Gudstjeneste (tema: Grøde og forandring)

Svenstrup Kirke

Mandag 16. februar

Kl. 15-18

Åbent hus – Lokalhistorisk forening

Tirsdag 17. februar

Kl. 19:00

Menighedsrådsmøde

Torsdag 19. februar

Kl. 19:30

E SvenstruPPe’ generalforsamling

Fredag 20. februar

… … deadline for indlæg til E SvenstruPPe’ marts udgave

Søndag 22. februar

Kl. 10:30

Gudstjeneste (tema: At høre til)

Torsdag 26. februar

Kl. 14:00

Foredrag med A.P.Hansen

Søndag 1. marts

Kl. 10.00

Sogneindsamling

Søndag 1. marts

Kl. 13:00

Gudstjeneste (tema: stress og viljen til magt)
Svenstrup Kirke
+ åben og fælles drøftelse af kirkeværtordningen
og menighedsgudstjenesterne
Præstegården

Onsdag 4. marts

… … udkommer E SvenstruPPe’ marts udgave

Søndag 8. marts

Kl. 10:30

Gudstjeneste (tema: Længslens håb og vilje)

Tirsdag 10. marts

Kl. 18-20

Skolefest (00.H, 0.H og 1.H)

Stevning Kulturhus

Onsdag 11. marts

Kl. 18-20:30

Skolefest (2.-4. klasse)

Stevning Kulturhus

Onsdag 11. marts

Kl. 19:30

Generalforsamling – Svenstrup Vandværk

Torsdag 12. marts

Kl. 18-21

Skolefest (5.-7. klasse)

Søndag 15. marts

Kl. 10:30

Gudstjeneste (tema: Guds riges nu)

Mandag 16. marts

Kl. 19:30

Generalforsamling Lokalhistorisk forening

Stevning Kulturhus
Præstegården
Svenstrup forsamlingshus

Svenstrup Kirke
Svenstrup forsamlingshus
Svenstrup

Svenstrup Kirke

Forsamlingshuset
Stevning Kulturhus
Svenstrup Kirke
Stevning Kulturhus

(... ... oplysninger uden ansvar)
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