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6. marts går det løs igen,
med at slå katten af tønden.

Vidste du, at det tager naturen 3 - 12 måneder at
nedbryde en avis?
Nej vel - så læs lige kommentaren på side 2.
Indlevering til næste nr.

... senest den 20. marts
til....

E-mail:

Dorthe Hoffland,

Sandvej 21

e.svenstruppe@gmail.com

Denne udgave er lavet af: Eva Tagesen

Redaktion

Kommentar

Lasse Andersen
Gert Wonsyld

Avisen
Mens jeg var ved at rydde ud i
aviserne, faldt jeg i staver over, hvor
meget papir, vi bruger nu om
stunder.
Jeg kom så til at tænke tilbage på
en historie min mormor engang
fortalte mig.
De var glade for, bare en gang
imellem, at få en hel avis, at lege
med.
Hun syede sine aviser sammen i
siderne, så den blev til en ”taske”
med mange rum hvor hun gemte sine påklædningsdukker,
glansbilleder, servietter osv.
Men ellers blev avisen ikke brugt til pjank.
Når den var læst forfra og bagfra, og børnene havde
hygget sig med ”Tegneserierne”, ja så blev avisen
omhyggeligt gemt.
Den kunne bruges til at tætne vinduer og døre med, eller
som ”vest” når de skulle ud i vinterkulden. De klippede
også hyldeborter i fine mønstre.

74 45 62 73
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“
Eva Tagesen
50 98 68 77
e-mail:
tagesen21@bbsyd.dk
Folkedansere
Per Zacho
74 45 62 79
Nørreskovskolen, Svenstrup afdeling
Henrik Christensen
23408434
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
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Carsten Davidsen
74 45 95 50
Lokalhistorisk Forening
Jørgen Valentin
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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

Ja avisen blev endda brugt til madpapir.
Hun kunne huske en gang i skolen, hun sad og læste i
avissiden der havde været om hendes mad, og” degnen”,
som det hed dengang, blev nysgerrig efter at se hvad hun
læste, (heldigvis var det et lødigt vers), så ”degnen” sagde
spøgende: Nå Marie - du får minsandten også åndelig
føde. Hvortil hun svarede: Ja, mennesket skal jo ikke leve
af brød alene!
Så pakkede hun papiret pænt
sammen og lagde det i tasken.
Det skulle nemlig med hjem, og
bruges til optænding.
( Ikke smides i naturen )

Eva Tagesen

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
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NYT FRA KIRKEN
Særlige begivenheder i Svenstrup Kirke marts - april 2011:

Søndag
d.
6.
marts
kl.
19.30
Stillegudstjeneste med forberedelse til
fasten. Ind i stillegudstjenestens enkle form
vil der blive givet bønner og praktiske
forslag til, hvordan fasten kan blive en lige
så god forberedelsestid til Påsken, som
advent er det til Jul.
Søndag d. 13. marts kl. 9.00 med
efterfølgende ”Sogneindsamling”.
I år begynder vi vores sogneindsamling med
en lille tidlig Gudstjeneste. Vi håber, at alle
enten vil med ”ud og rasle”
eller sidde hjemme med
pungen
parat
denne
formiddag. Skynd dig hjem
efter gudstjenesten eller
meld dig allerede nu som
indsamler til Thomas
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Torsdag d. 17. marts kl. 19.00 ”Fortælling
og sang om tvivl og tro”
NB: I konfirmandladen. Denne aften vil
præsten og et par af dem, der har skrevet
en salmestafet her til bladet, give en
præsentation af 5-6 salmer. Når vi har
sunget dem, vil de fremmødte kunne
komme med salmer, som de gerne vil have
præstens og de andres bud på en forståelse
af.
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Søndag d. 10. april kl. 19.30
Stillegudstjeneste – Vi fejrer
Marias Bebudelse. Til denne
gudstjeneste vil vi fokusere på det
kvindelige islæt i vores kristne
Gud. Vi vil invitere alle, der har en
Maria-ikon til at møde op kl.
19.00, så vi kan beundre ikonerne
og deres historie sammen, og
bære dem ind i kirken ved
gudstjenestens
begyndelse.
Ikonerne kommer til at indgå i
prædiken og oplæg til stilhed.

E SvenstruPPe’

Konfirmationen palmesøndag den 17. april
kommer i år til at foregå i to hold:
kl. 9.30 konfirmerer vi:
Anna Louise Todsen - Apotekergade 12;
Line Rasmussen – Møllegården;
Sabine Michaela
Tindal Nissen – Nordborgvej 46;
Martin Maagaard - Skærveagervej 6;
Phillip Arnvig Kanne – Rønnevej 9;
Maria Johnsen - Vestertoften 35;
Mikkel Frost - Stevningnorvej 49;
Clara Clement - Nordborgvej 44;
Rikke Pagh Christiansen – Gildbrovej 1;
Mia Lund Christiansen - Vestertoften 9;
Casper Christoffer Christiansen - Skoletoften 25;
Steffan Møllerskov Christensen - Ramsel 13;
Nicklas Pedersen Appel - Hjortspringvej 16.

kl. 11.15 konfirmerer vi:
Lene Klugmann Svendsen - Skoletoften 5;
Sine Riggelsen - Sandbjergvej 18;
Marco Freyr Kristjánsson - Kirketoften 7;
Melanie Damsø Neander Knutzen - Vesterled 57;
Mikkel Kjær Heesch - Stevningnorvej 15;
Anne Vibe Aasted Davidsen - Stevning Gade 2B;
Dennis Larsen Christensen - Stevning Gade 7;
Pernille Danefeldt Broghammer - Lindevej 8;
Jacob Bonde – Ramsel 9;
Anne Mette Bladt - Nordborgvej 123;
Emil Pedersen fra Svenstrup, Nordborgvej 56, konfirmeres i Havnbjerg kirke den 8. maj kl. 10.30

Påskens øvrige gudstjenester bliver som
sidste år meget varierede. Vi begynder
med en skærtorsdagsnadvergudstjeneste
kl. 19.30, hvor vi sidder til bords sammen og
prøver at nærme os lidt mere den
måltidssituation, som disciplene dengang
befandt sig i med Jesus.
Langfredagsgudstjenesten kl. 16.00 vil
blive en liturgisk gennemgang af det, som
Jesus oplevede, da han gik ud til Golgata
med sit kors. Musik og solosang følges med
eksistentielle refleksioner over det, der
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skete. Ved gudstjenestens slutning bærer vi
alterets lys og stager ud, således at vi
Påskesøndag d. 24. april kl. 10.30 kan
bære lyset ind igen og holde en rigtig
”Svenstrup-højmesse”,
der
fejrer
opstandelsen og glædens genfødsel.
2. påskedag Mandag d. 25. april kl. 19.30
har vi stillegudstjeneste med udgangspunkt i
de to disciples flugt væk fra Jerusalem –
Emmausvandringen -, hvor den opstandne
Jesus møder dem og får dem til at genvinde
håbet:
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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:
”De var næsten fremme ved den landsby
(Emmaus), de var på vej til, og Jesus lod,
som om han ville gå videre. Men de holdt
ham tilbage og sagde: »Bliv hos os! Det er
snart aften, og dagen er allerede gået på
hæld.« Så gik han med ind for at blive hos

dem. Og mens han sad til bords sammen
med dem, tog han brødet, velsignede og
brød det og gav dem det. Da åbnedes
deres øjne, og de genkendte ham; men så
blev han usynlig for dem. De sagde til
hinanden: »Brændte vore hjerter ikke i os,
mens han talte til os på vejen og åbnede
Skrifterne for os?«
Og de brød op med det samme og vendte
tilbage til Jerusalem, hvor de fandt de
elleve og alle de andre forsamlet, som
sagde: »Herren er virkelig opstået, og han
er set af Simon.« Selv fortalte de, hvad der
var sket på vejen, og hvordan de havde
genkendt ham, da han brød brødet.
Lukas evangeliet kap. 24 vers 28-35

Det er livsens-nødvendigt for os mennesker
at bevare håbet. Ellers stivner vi og glemmer
hinanden og alt det, der får os til at handle til
gode for os selv og andre.
Selv blandt stærkt deprimerede findes der
heldigvis næsten altid et resthåb. Et resthåb,
der ofte handler om, at der er bare et enkelt
menneske, som venter én og har brug for én
– og at der er bare én enkelt ting, som du
ved, at du kan gøre.
Hvor svært det end er at tro på, at
ovenstående virkelig har fundet sted, så har
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denne evangeliske beretning alligevel en
evne til at vække dette håb og holde det ved
lige.
PS: Du er altid velkommen til et evangelisk
kvarter i kirken – en stille stund i kirken, hvor
der er plads til et lille møde med evangeliet,
livsnær bøn og en opløftende salme. De
fleste hverdage kl. 17 vil din præst være
tilstede og lede andagten med efterfølgende
mulighed for samtale.
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Kirkebil
Menighedsrådet
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.

Der holdes ordinære møder: 8. februar, 15.
marts, 12. april, 17. maj, 21. juni.
Der er tale om den 3. tirsdag i hver måned
undtagen i februar, hvor mødet foreslås
afholdt på den 2. tirsdag for at undgå
vinterferien i uge 7 og i april, hvor mødet
ligeledes foreslås afholdt på den 2. tirsdag
for at undgå påskeugen.

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.

Den
15.
marts
er
der
offentligt
regnskabsmøde kl. 19.
Den 17. maj er der offentligt budgetmøde kl.
19.
Det årlige syn afholdes lørdag den 5.
februar kl. 10.00.

Kirkens hjemmeside
På: www.svenstrupkirke.dk finder man alle
relevante
oplysninger
om
kirken,
menighedsrådet, gudstjenestetider, møder
osv. Her kan du tillige hente dig en relevant
prædiken eller en lille meditativ bøn til
inspiration.

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 og
sekretær), Bente Purup (kasserer i rådet),
Mona
Boysen,
Ruth
Good,
Gert
Sommerlund (kirkeværge), Bo Scharff
(præst, født medlem).
Uden for rådet: Torben Nielsen/Maja
Jørgensen (medarb. repr.), Ole Rasmussen
(kasserer). Bygningskyndig: Hans Jensen.

Sognepræst
Bo Scharff
Der er altid mulighed for at træffe
sognepræsten enten ved at henvende sig
på præstegårdens kontor (den nye
sydindgang) eller ved at træffe aftale over
telefonen - dog undtagen mandag. Giv
endelig sognepræsten besked, hvis der
er viden om, at der på grund af sygdom
eller lignende er brug for et ekstra besøg.
Tlf.: 74 45 62 05 – e-mail: BOSC@km.dk
Dåb

Nyt fra Menighedsrådet
Se mødereferat i kirken.

Den 30. januar 2011:
Lærke Broen Lindberg
Frederikke Clausen
Den 19. februar 2011:
Sophie Guldhammer Braad Callesen

.

Døde
Ingen
Viede
Ingen
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Café 93 og Genbrugsen i Havnbjerg-Centret
Alle er velkomne til at kikke indenfor.
Kaféen har åbent alle ugens 7 dage.
Her serverer vi mad og drikke til rimelige
priser – ikke mindst en god kop kaffe - og
der er også tid til en lille snak.
Genbrugsen har åbent alle hverdage.
Vi har altid spændende tilbud til hele
familien: tøj og ting og sager til små priser.
Så her kan du blive velklædt uden at smide
om dig med pengene.
Eller er du vokset fra dit tøj – i højden – eller
i bredden
- så modtager vi gerne det tøj,
du ikke mere selv har brug for. Og du selv
finder let noget ”nyt”, der passer hos os.
Tøjet er rent og pænt og så godt som nyt.
For mange er det næsten en sport at gøre
fund i genbrugsbutikker – så vær med på
moden – gå i Genbrugsen.
Om mandagen året rundt spiller et stort hold
på 20-25 personer Pétanque på banerne
udenfor. Det er en hyggelig sport som alle
kan være med til. Eneste krav er, at man
skal være medlem af Ældresagen.
Ib Arne Christensen står for denne aktivitet.
De drikker kaffe hos os eller spiser et varmt

måltid mad her,
turneringsspil.

når

de

har

haft

Tirsdag er der tur med indkøbsbussen og
efter strabadserne hygger vi os med varm
mad i kaféen.
Onsdag er der strikkeklub i lokalerne, hvor vi
mødes til en hyggelig eftermiddag.
Hver tredje søndag i måneden (med ganske
få undtagelser) kan ældre, ensomme eller
gangbesværede blive
hentet til en hygge-eftermiddag, hvor vi
drikker kaffe med hjemmebag, synger eller
bliver underholdt på anden måde. Ring på
telefon 74 45 01 79 eller på 74 45 20 46,
hvis du vil være med.
Vi er nødt til at bede om tilmelding, så vi kan
sikre os, at der er plads nok.
»Vi ses i Genbrugsen«
Kirkens Korshær /Asta Broesby-Olsen

Lokalhistorisk forening
Åbningstider i marts:
7. marts kl. 15
21 marts kl. 15
Generalforsamling torsdag d. 24. marts kl
19.30 i Cafeen i Stevning Kulturhus.
Dagsorden iflg vedtægter.
Foreningen
er
vært
ved
kaffen
(Lagkagebord)
Efter kaffen vil vi vise den genfundne
Svenstrupfilm, samt andre spændende
billeder.
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Gamle stile
Vi vil med mellemrum bringe nogle af de
stile, der i perioden fra 1924 til 1959 blev
indskrevet i hæfterne ”udvalgte stile”. De
fortæller om stort og småt i sognet.
Første stil er skrevet af:
Kirsten Jørgensen:
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Svenstrup forsamlingshus
Ordinær generalforsamling
Onsdag d. 30. marts 2011, kl. 19.00
på Svenstrup forsamlingshus
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Valg af referent
Formandens beretning ved C.C. Schink
Regnskab ved Gert Wonsyld
Indkomne forslag
Valg til bestyrelsen
• Valg af bestyrelse
• Valg af suppleant
• 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
Onsdag d. 30.marts 2011
på Svenstrup forsamlingshus
Med følgende dagsorden ifølge vedtægterne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning om foreningens virke
Regnskab
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af suppleant
Valg af revisor
Eventuelt

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Marts 2011
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Svenstrup Forsamlingshus
Lidt om hvad der sker på Forsamlingshuset i 2011.

25 Marts

Koncert med Peter Viskinde & Band i samarbejde med Olferts Venner
( se annonce i bladet).

30 Marts

Generalforsamling for Forsamlingshuset og Støtteforeningen.
Lidt om generalforsamlingen for forsamlingshuset.
Vor formand C. C. Schink har efter mange år ønsket at trække sig grundet
sygdom, så kom og hør hvad der alt er sket med huset indtil nu og hvad der skal ske
fremover, for det kan da ikke passe at vi skal til at overveje at lukke huset nu hvor vi
næsten har det i orden fra top til tå.
Så kom og vær med til at præge husets fremtid så vi har et samlingssted
mange år fremover.

14 Maj

Martinè koncert med Modern Brass Quintet messing musik af bedste slags.
Program senere.

19 Nov.

Koncert med Drones & Bellews & Brian McNeill Irsk folkemusik.
I samarbejde med Olferts Venner.
Så inviter jer selv på Svenstrup Forsamlingshus og støt os, så vi også
fremover kan tilbyde koncerter m. m. på Forsamlingshuset.
På bestyrelsens vegne Gert Wonsyld

PETER VISKINDE BAND
I Live

Svenstrup Forsamlingshus 25. marts 2011
Koncert

kl. 20:00, kr. 160,-

Spisning

kl. 18:00, kr. 100,-

Menu: Oksefilet, marineret kyllingebryst, bådkartofler og gemyse.
Billetsalg: Gert Wonsyld (74456300), Nebeling i Guderup, Bøger & Papir i Nordborg
Dagli` Brugsen i Havnbjerg, On-line WWW.Olferts-venner.dk
Spisebillet:

Bestilles hos Gert Wonsyld, tlf., 74456300 – 51222363

Vi ses til en god aften
Arrangør: Olferts Venner og Svenstrup Forsamlingshus

OPLEV DET TIDLIGE FORÅR I NØRRESKOVEN
Naturvandring med skovfoged Leo Vindahl Olsen
Tid og Mødested:

Lørdag 5. marts kl. 14.00 ved Nygård den gamle skovfogedbolig i
Nørreskoven

Deltagerpris:

Voksne 20 kr. børn fri deltagelse. Der er ingen tilmelding, man møder
bare op

Kaffe/the/kage:

Efter naturvandringen er der mulighed at købe kaffe, the og kage
på Nygård. Pris 25 kr.

ARRANGØR: Foreningen Nygård www.nygaard-als

Marts 2011
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Gymnastikopvisning i Guderuphallen
Lørdag den 19. marts kl. 10.30
Med følgende hold:
Forældre/barn
Krudtugler
Drengefræs og vilde piger
Gæstehold: Adventure efterskolen
(Fra Skelde)

Brandværnet
Generalforsamling 30 januar 2011 for Svenstrup frivillige brandværn .
Udkald : 17 udkald ialt i år 2010, der har
været 11 brand/miljø udkald og 6 båd
udkald.
Her er nogle enkelte fremhævet:
gårdbranden ved Byllemose, og branden
ved Ronni, der kunne det være gået rigtigt
galt, men ved hurtig indsats fik vi dem
begge under kontrol og slukket. Ellers var
der gårdbrand i Stolbrolykke og samme
aften brand i halmpresse, den tog vi for
Egen , de var jo stadig i Stolbrolykke , Ja og
så var der alt det fedt på stranden ved
Hørup , det tog 3 dage for os , ca. 300 timer.
vi har afholdt 19 øvelser + øvelser i Tinglev,
jeg vil gerne takke for at folk i Svenstrup og
omegn gerne stiller objekter til rådighed for
vores øvelser og alle der hjælper som
figuranter mm.

2010 har været mødernes år, jeg tror at der
har været 1 møde hver uge i snit , omkring
risikodimensioneringen, men heldigvis bliver
Svenstrup frivillige brandværn, Der har også
været
en
del
møder
i
Redningsbådsberedskabet, vi har jo 4
mand, det har vi haft siden starten,
Vi har også været til fest i 2010 Arne og
Poul blev 50 år, Vi har også holdt
brandværnsfest på station1 og det var en
succes så det er afsat en igen 2011.
I 2010 var vi 22 mand +1 gæstebrandmand,
både alders og udannelses mæssigt ser det
godt, ældste mand er 56 år(Jens) Vi har 4+1
Holdleder 1 Indsatsleder 1

Hjælpeinstruktør(første skridt på holdleder
udannelsen) 15 røgdykker og 3 under
udannelse(de har grund kursus og skal
videre i år) 1 skal på grund og der er flere
der har vist interesse, så det ser godt ud.
Station 1 Som vi kalder den er ved at blive
malet inde og skal senere i år males
udvendig. P-pladsen er jo blevet lidt snæver
efter at vi har fået dobbelt cykelsti i
Svenstrup, jeg har snakket med Ole, der
ejer marken ved stationen, om at købe et
stykke af marken og udvide p-pladsen, så
må vi se om vi kan få lidt penge ved
kommunen, de har jo taget i den ene ende
til cykelsti, så måske kan vi få lidt til den
anden ende til p-pladsen.
I 2010 har vi igen fået sponsorater, af
Sønderjyske forsikring fik vi 10.000.- kr. i
støtte til den ekstra skærm til vores termiske
kamera, fra Danfoss 15.000.- kr. til indkøb af
møbler til vores brandstue, vores gamle
borde og stole er meget slidte, vi søger
Linak og andre om mere midler. Vi har også
penge

som vi har fået fra Arbejdernes landsbank til
en ekstra trøje til vagt uniformen, den skal vi
se om vi kan få købt i år.
Hvad fremtiden bringer, må vi jo se, vi får en
ny beredskabschef han starter i marts, jeg
håber han støtter op om de frivillige, men
lige meget hvad der sker, kæmper vi fortsat
for Svenstrup brandværn og station 1.
Til slut vil jeg gerne takke alle der har hjulpet
Svenstrup frivillige brandværn i 2010 på den
ene eller anden måde, lånt os materiel,
midler, arbejdskraft eller på anden måde
gjort noget for at hjælpe os, i skal også
bringe min tak med hjem til dem der giver
afkald på jer så i kan hjælpe andre.
jeg vil også gerne rette en stor tak til alle de
arbejdsgivere som tillader at deres
medarbejder må køre til brand og andre
uheld i arbejdstiden. Uden denne store
opbagning kunne vi ikke køre et frivilligt
brandværn
på værnet vegne
Kaptajn Anker Thy

Bestyrelsen ser ud som følgende:
Kaptajn
Vice-kaptajn
Kasserer
Sekretær
Bestyrelses medlem
Redskabsmester

Anker Thy
Helge Kock
Genvalgt
Jens J.Johansen
Genvalgt
Leif Petersen
Tom Marek
Genvalgt
Hans Walter Christiansen

Følgende årsstjerner blev uddelt: Tom Marek 5 års, Torben Springer 15 års, Leif Petersen 20 års
Valgt til årets brandmand blev Anker Thy
Ældste æresmedlem blev ligeledes hyldet da han fyldte 90 år.

Een for alle, alle for een, - Gud til ære, Næsten til værn
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Svenstrup cykelklub
Cykelklubbens 20 års jubilæum, 31. januar 2011.

Hvad vil fremtiden byde?

Dejligt job jeg
har !

Ja, det med at spå om fremtiden er en svær
en, vi er stadig en samlet flok der cykler
hver mandag. Vi har årligt kørt nogle
dagsture, samt fået kontakt til en
klub i Jels, hvor jeg tror vi har
hjulpet til med at få lidt mere
gang i deres fremmøde, de er i
hvert fald flere og flere hver gang
vi mødes med dem.
På vores årlige 5 dages ture, ser
jeg en stor opbakning, og det er
også nogle gevaldige ture vi har
haft.
Det er jo naturligt, at der vil være
nogle der stopper, men der
kommer altid nye til. I alt har 80
m/k. været medlemmer, siden
starten i 1991.
Hvad kan vi så forvente af
fremtiden? Jeg ved det ikke, se nu bare med
EL cyklerne, hvem skulle have troet det?
Men jeg tror, at den måde klubben kører på,
vil den leve mange år endnu, vi har den
regel, at der ikke betales kontingent, man
kan komme når man har lyst, der skal ikke
meldes fravær, alt dette er bl.a. med til, at vi
har et stort fremmøde, både om mandagen
og turene vi er på.

Økonomisk skal vi sige et stort tak til
teltholdet, og den hjælp der ydes ved
kransebindingen, indgangen, i grillen og
teltet, ved årets ringridning i Svenstrup,
uden denne store hjælp, havde
det
økonomiske
set
helt
anderledes
ud,
(
og
muldvarpeskindet ville have set
meget mere dagslys.) det er flot.
Til slut vil jeg takke alle for godt
humør,
gode
ideer,
fint
fremmøde, og ønske alt godt for
klubben, i årene fremover.
Ole Tagesen
Festudvalget havde dækket op
med flot pyntede runde borde.
Menuen bestod af:
Rejecocktail,
Vildsvin, m. salat, kartofler og
masser af dejlig brun sovs.
Store frugt fade.
Kaffe
med
hjemmebagte
småkager.
Natmaden: Aspargessuppe med flutes.
Der var sange, historier fra klubbens
tidligere ture, det var ikke kedeligt at høre.
Der blev også flittigt danset, til Irene og
Knuds gode harmonikamusik.
En rigtig vellykket og hyggelig aften.
Der er lidt historie om klubbens æresgæst
( CYKLEN ) på næste side.

Cykel fra Svenstrup cykelklub
Da Harald Lauritsen fra Oksbøl fyldte 70 år, havde Jørgen Bruncke rigget denne cykel til, og vi var alle
i cykelklubben taget til Dyvig Kro, hvor Harald holdt sin fest, og vi overraskede ham så med denne

Cykel, som Harald blev meget glad for.
Efter ” overenskomst ” mellem Harald og Jørgen Bruncke, står

Cyklen nu på museum.

Cyklen er igen blevet brugt ved Jørgen Nicolaisens 70 års fødselsdag i marts 1999
Vi har nu haft flere 70-års dage, nemlig bl.a.: Bodil Lauritsen, Hans Peter Johansen og Jørgen Jessen – er
der glemt nogen??
Og den 31. januar 2001 – fejrede cykelklubben sit 10 års jubilæum og her var Cyklen ”ÆRESGÆST”
Den 10. maj 2001 blev Arne Paulsen 70 år, og her deltog Cyklen også.
Den 31. august 2001 deltog vi ved Frivillighedsdagen i Havnbjerg skoles aula, og der deltog Cyklen
også.

Ellers taler Cyklen for sig selv.

Nej - nej - nej,
For nu er jeg kommet frem i lyset og blevet pudset og poleret.
D. 21.2. 2009 var jeg til stor fest, i anledning af Ellen Marie og Hans Peder`s guldbryllup
på Svenstrup forsamlingshus. Tillykke fra

CYKLEN.

D. 31. januar 2011 er jeg igen ”ÆRESGÆST”, da fejrer cykelklubben 20 år`s jubilæum
på Svenstrup forsamlingshus. Et stort tillykke fra CYKLEN.

Taksigelser
Vi vil gerne sige tak for en fin
20 år`s jubilæumsfest i Cykelklubben
på Svenstrup forsamlingshus
d. 31. januar.
Den var meget vellykket, og jeg tror,
jeg har samtlige deltageres accept på det.

Den var flot arrangeret med festlige
borde, god mad – sange - god stemning
– dans og hyggeligt samvær. Flot klaret.
Mange tak skal I have.
Harald og Bodil i Oksbøl.

Tusind tak for al opmærksomhed
ved vores guldbryllup den 11. februar.
Tak for flaghejsning,
dørkrans og lys ved vejen om natten.
Gunhild og Ejler Wind.

Salg
2 stk. halvstore hunkaniner, købt sommeren
2010 - foræres væk, de er vant til at gå
sammen i et bur. Et stk. gammelt bur
medfølger hvis det ønskes.
1 stk. konfirmationskjole str. 34 sælges.
Kjolen består af 1 corsagetop med snører i
ryggen, så den kan justeres temmelig meget
ud og ind.

1 stk. nederdel med tylskørt under og 1 stk.
blondesjal, pris for det hele 500 kr.

henvendelse til:
Helle Mølgaard Nordborgvej 137
Svenstrup 6430Nordborg
Mobil: 50935027

Bestilling modtages på slagtekyllinger
vægt 3-4kg/stk. Pris: 18kr/kg
Kyllinger til levering midt i april, skal bestilles senest d. 25. marts
Næste mulighed for bestilling af kyllinger er forår 2012
Gert og Dorthe Johansen, Skovgaard
Tlf: 74456250 / 22162901
mail: skovgaard@johansen.mail.dk
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Annoncer
Privat dagpleje i Svenstrup
Så starter den private dagpleje op i
Svenstrup, et alternativ til den kommunale
dagpleje.

Det er forældre og dagplejen (mig) der
beslutter hvornår barnet starter i børnehave,
det er ikke alderen der er afgørende.

Jeg har i de sidste par år arbejdet som
kommunal dagpleje, men starter nu en
privat dagpleje op.

Prisen: Det er billigere end den kommunale,
også med søskenderabat.

De væsentlige ting jeg kan tilbyde er:

Hvis du gerne vil vide mere, så kig endelig
ind på min hjemmeside.

Åben Legestue: jeg holder åben legestue
for børn mellem 0 og 3 år, hver mandag
mellem Kl. 9.00 og 12.00

www.henriettesdagpleje.dk

Stabilitet: Ingen ringer om morgenen og
fortæller at jeres barn skal i gæstepleje,
barnet vil altid blive passet ved mig.

Henriette Kock
Nordborgvej 80
Svenstrup
Tlf:50 92 75 25

Flexibilitet: Jeg tilbyder andre åbningstider
og deltidspladser.

eller ring og besøg mig

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 21934388
Johannes.
Vi slagter grise midt i marts bestilling senest
2 marts.

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 alle dage 10-12 og 14-17
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Bestyrelsen:

Navne:

Tlf.:

Mailadr:

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

Karin Frost Jensen
Karsten Abrahamsen
Inge-Marie Lyhne
Louise Andersen
Palle Søgaard
Dorith Sprenger
Jan Jørgensen

22531887
25632711
74425283
20763407
22531887
20966505
61602238

karin_frostjensen@sport.dk
kab@sdbg-fornikling.dk
imlyhne@stofanet.dk
lize@mail.dk
dorith@bbs.dk

Fantastisk – Fantastisk – Fantastisk
Hvad Forever kvalitets Aloe Vera kan gøre for os mennesker og dyr
Hvorfor ik` prøve, jeg er sikker på det Aloe kunne gøre noget godt
for jer også
Med 90 dages fuld retur ret kan du kun være tilfreds, hvis det mod alt forventning ikke skulle
leve op til jeres forventninger.
Jeg har Aloe varmecreme til muskler, gelly, propoliscreme til tør hud, tandpasta, deo stik, aloe
lips, og vores enestående drikke gel i 3 smags varianter og mange flere produkter.

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

•
•
•

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…

Aktivitetskalender
Marts 2011
Tidspunkt

Aktivitet

Mødested

Onsdag d. 2. marts

kl. 15.00

Gudstjeneste

Lørdag d. 5. marts

kl. 14.00

Forår i Nørreskoven

Søndag d. 6. marts

kl. 19.30

Stillegudstjeneste

Mandag d. 7. marts

kl. 15.00

Lokalhistorisk forenings åbningstid

Søndag d. 13. marts

kl. 9.00

Gudstjeneste
efterfølgende ”Sogneindsamling”

Svenstrup kirke
Konfirmandladen

Torsdag d. 17. marts

kl. 19.00

Fortælling og sang om tvivl og tro

Lørdag d. 19. marts

kl. 10.30

Gymnastikopvisning SUF

Guderup plejecenter
Nygård
Svenstrup kirke
Stevning kulturhus

Guderuphallen

d. 20 Marts … Sidste frist for indlæg til E`SvenstruPPe`s april nummer..
Søndag d. 20. marts

kl. 10.30

Menighedsgudstjeneste

Mandag d. 21. marts

kl. 15.00

Lokalhistorisk forenings åbningstid

Fredag d. 25. marts

kl. 20.00

Koncert (Per Viskinge Band)

Søndag d. 27. marts

kl. 10.30

Gudstjeneste ( Sommertid )

Onsdag d. 30. marts

kl. 19.00

Svenstrup forsamlingshus generalforsamling

Efterfølgende, støtteforeningens generalforsamling
Søndag d. 03. april

kl. 10.30

Svenstrup kirke
Stevning kulturhus
Svenstrup forsamlingshus
Svenstrup kirke

Svenstrup forsamlingshus

Gudstjeneste

Fredag d. 1. april… … Udkommer næste nr. af E`SvenstruPPe …

(... ... oplysninger uden ansvar)

Svenstrup kirke

