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Hvilken herlig April mdr. vi har haft hvad vejret angår.
Den

varmeste

april

i

mands

minde

godt

for

varmeregnskabet håber at Maj fortsætter i disse takter
men ellers har man mulighed for at komme til Energi
roadshow i Fynshav og få en masse oplysninger og
tips om hvordan man kan spare på energiforbruget og
dermed ens egen pengepung.
Ellers byder Maj mdr. på en masse spændende tiltag i
Svenstrup og Omegn, for de morgenfriske er der
Fugletur i Nørreskoven på Forsamlingshuset er der
lørdag d. 14 kl. 15 en ”Martine” koncert med Modern
Brass Quintet hvor man kan nyde kaffen eller en
forfriskning til god musik, man kan også komme til
Korsang og Jazz i Nørreskoven eller nyde en stille
stund i vor kirke til til gudstjeneste eller en af kirkens
andre arrangementer
I juni starter Ringriderne deres dyster om sommerens
mange kongetitler i hele Sønderjylland.
Husk du kan også læse E`Svenstrupper på vor
hjemmeside

74 45 62 73
74 45 63 00

www.svenstrup-als.dk

der

billederne i farver.
Gert Wonsyld

er

alle
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Nyt fra Kirken
Særlige begivenheder i Svenstrup Kirke
maj - juni 2011:
Fredag d. 20. maj Store Bededag kl. 19.30
Stillegudstjeneste
med
gæstekoret
”Sweedames”. Det bliver en fredfyldt aften i
Svenstrup Kirke, hvor dette dygtige og
stemningsfyldte kor hjælper os til at finde ind
i Bønnens Rum denne store bededags
aften.
Søndag d. 5. juni kl. 9.00 Gudstjeneste
med anknytning til Ringridningen i
Svenstrup. De bedste fester begynder i
kirken – det kan også ske denne dag!
Mandag d. 13. juni 2. pinsedag
Udflugtsgudstjeneste til Nygård med
deltagelse af jazzorkestret ”Saxappeal” og
med hav og himmel som altertavle. En
traditionsrig dag, hvor jazztoner og natur
fører
os
lige
i
armene
på
taknemmeligheden.
Ringning, velkomst, bedeslag
I Svenstrup er vi rigtig glade for, at vi har
fået lov til at afvige lidt fra nogle af den
danske højmesses faste regler. Det giver os
mulighed for at gudstjenesten understreger
deltagernes delagtighed i det, der foregår.
I lang tid har det ligget Menighedsrådet på
sinde sammen med præsten at finde den
rigtige måde at sige velkommen på til dem,
der er mødt op. Formålet er, at vi fra starten
får antydet en stemning af nærvær og
ligeværd, og give mulighed for at begynde
med en hvis ro og fokus på det emne, som
helligdagens bønner og tekst kredser om.
For at lægge denne velkomst uden for
gudstjenestens mere højtidelige indledning
og pege på bedeslagenes ”kalden til bøn”
har vi besluttet det næste års tid at lægge
velkomst og antydning af tema i en 35-40
sekunders pause mellem den sidste
ringning og bedeslagene. (Kom og prøv det!
J)
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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:
”Men Jesus sagde: ”Far, tilgiv dem, for
de
ved
ikke,
hvad
de
gør.”
Luk 23, 34
Hvad er et fællesskab uden tilgivelse?
Fra det liv, vi lever med vores nærmeste,
ved vi, at vi har brug for at tilgive og blive
tilgivet.
Uden at vi får fred med os selv og andre
bliver vores dage og nætter fulde af uro og
mareridt.
Ofte er det såmænd ikke så meget, vi skal
give af os selv for at kunne tilgive. Måske
skal vi bare give afkald på at have officielt
ret i en bestemt sag.
Ved dette berømte korsord - ”Far, tilgiv dem,
for de ved ikke, hvad de gør.” - betaler
Jesus den ultimative pris for at tilgive.
Fra og med påske har vi fået billedet på et
liv, hvor tilgivelse netop ikke betyder død,
eller er et tegn på pinlig svaghed.
Ved at betragte Jesus på korset – Kristi
korssyndrede skikkelse – har vi fået Guds
nærhed at leve i – uomsættelig i ord, men
handlet ud i korsets begivenhed.
Når vi giver os selv hen til at sidde i stilhed
foran et kors i Guds tilgivende nærvær, kan
vi blive opmærksomme på smertens og
glædens stemme i vores legeme.
Vores krop og ånd gennemrystes stille af
dette nærvær, så vi kan slippe sårende
tanker og bekymringer.
Vi opdager, at vores liv kun får betydning af
at tjene Gud ved takke for hans gaver og
elske ven som fjende.
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Evangelisk kvarter i kirken – for dig, der
gerne vil møde evangeliet i tekst og bøn på
ugens hverdage, holder vi de fleste
hverdage kl. 17 en stille stund i kirken – et
evangelisk kvarter – med klassisk andagt.
Skulle der enkelte gange ikke være nogen
andre til stede, ligger der en liturgi for et

Kirkebil
Kirkebilen bestilles hos GF-Taxi på telefon
74 45 95 45 senest dagen før
gudstjenesten. "Kirkebil" er til rådighed for
enhver, der ellers har svært ved at komme i
kirke.
Kirkegården
Graver og kirketjener Torben Nielsen
træffes i arbejdstiden 8-14 på kirkegården
og på telefon 74 45 63 02 og mobil 29 36 04
08.
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.
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
Menighedsrådet
Der holdes ordinære møder: 17. maj, 21.
juni.
Der er tale om den 3. tirsdag i hver måned.
Den 17. maj er der offentligt budgetmøde kl.
19.
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”Evangelisk kvarter” på reolen under
Mariabebudelsesikonen. Her er der også
fyfadslys,
som
kan
tændes
ved
”Betlehemslyset” i døbefonten, der altid står
tændt i vores kirke.
Der vil de fleste dage være mulighed for en
samtale med præsten efter andagten.

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.
Nyt fra Menighedsrådet
Menighedsrådet og præsten ønsker de
nyslåede konfirmander tillykke med deres
konfirmation.
Det er jo en rigtig stor begivenhed på året,
som kræver et kreativt samarbejde mellem
kirkens ansatte, frivillige, konfirmander,
forældre og præsten - tak for det!
Hvert hold er jo noget særligt og byder på
helt nye relationer mellem unge mennesker,
præst og kirke.
Det bærende element i undervisningen er
netop de relationer, vi opbygger og den
måde, vi møder hinanden på.
I kristendommen møder de unge en
uudtømmelig skatkiste af livsværdier, og de
pejles så småt ind på, at det er vigtigt at
have en tro og nogle livsværdier at bygge
sin tilværelse på.
Fadervor, trosbekendelse, konfirmandord,
evangeliske
fortællinger
og
anden
paratviden er vigtig at have, men hvis ikke
denne viden afspejler nogle livsværdier og
en tro, som konkrete mennesker lever efter i
deres hverdag og deres møde med
hinanden, er det ikke så meget værd.
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Vi har alle sammen – og ikke mindst de
unge - brug for at møde nogen, der gør det,
som de siger, de står for.
Alle kan træde ved siden af, men der skal
være en stemning af, at vi tager vores tro og
vores livsværdier alvorligt. Derfor er det så
vigtigt at have et ordentligt samvær med
nogle ritualer, der holder os fast på, hvad vi
vil leve efter.

Det håber jeg, at de unge mennesker har
kunnet genkende i undervisningen og de
varierede oplevelser, som vi har haft
sammen - lige fra fortælling, sange,
”cirkelsnak”
og
andagter
til
film,
pilgrimsvandring og ungdomsgudstjenester.
Fra præsten, ”det
Menighedsrådet.

fødte

medlem”

af

Kommende konfirmationer:
Døde
Cecilie Jacobsen, Skoletoften 26,
konfirmeres den 20 maj 2011 i Christians
kirken i Sønderbog.
Matias Kay Voigt, Apotekergade 3,
konfirmeres den 2 juni 2011 i Oksbøl
kirke i Oksbøl.

Dåb
Ingen

Marts 2011

Den 19. februar: Heinz Thomas Thomsen,
Stevning – begravelse fra Egen Kirke den
23.
Den 25. marts: Elly Jensen, Svenstrup –
bisat fra Havnbjerg Kirke den 1. april
Den
4.
april:
Christine
Thomsen,
Svenstrup/Himmark
Den 12. april: Helga Kathrine Christine
Sahlmann, tidligere Svenstrup
Viede
Ingen
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Kom og vær med når vi har
Bingo - Banko i Svenstrup
Samt fællesspisning lørdag d. 4. juni
Kl. 14.30 Spiller vi Bingo – Banko
i teltet på ringriderpladsen

Der er mange gode gevinster samt sidegevinster
I pause er der gratis kaffe
Når vi er færdige med Bingo – Banko er du/ i
velkommen til en rask gåtur inden vi spiser.
Vi går ad Apotekergade – Sandvej – Ugebjergvej – Nordborgvej
og slutter ved teltet, hvor der er dækket op til en
festlig familie middag.
Kl. 17.30– ca.21 Fællesspisning. Husk at bestille madbilletter.
Billetter koster 55 kr. for voksne og 25 kr. for børn
Menu:
Ringriderpølse, koteletter, pastasalat, kartoffelsalat, mixed salat og is
til dessert.

Billetter købes og afhentes hos.:
Dorte Johansen tlf. 2216 29 01 Hanne Græns tlf. 28 802572 Agnes tlf. 40 98 92 89
skovgaard@johansen.mail.dk
hanne.graens@gmail.com
nielsen@moisen.net
Skærvagervej 5
Ugebjergtoften 7
Mølletoften 22

Billetter bestilles og afhentes senest d. 30 juni, pris voksne 55 kr. børn 25 kr.
Marts 2011
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Nedbring din varmeregning og skån miljøet samtidig – her
kommer energirenovering i øjenhøjde med fokus på den enkelte husejer.
ZERObolig, Landdistriktsudvalget og dit lokale landsbyalug inviterer til ENERGI roadshow den
11. maj på Als og den 15. juni for boligejere fra Sundeved i hhv. Fryndesholm-hallen og på
Gråsten Landbrugsskole.
Dette er andet trin i “tre-trins-raketten”, der skal sætte fokus på energien og CO2-netraliteten i
landdistrikterne. 1-trin var en inspirationstur til Friland den 26. marts, men dette trin er det mest
centrale i projektet, da det drejer sig om DIG og DIT hus.
Efter faglige indlæg om energirenovering og økonomisk rentabilitet heraf, vil deltagerne bruge
hinanden som sparringspartnere ved at udøse af erfaringer og måske tænke nye tanker om
fællesløsninger. Hvad er mulighederne? Hvad er barriererne? Hvordan kommer jeg igang? Hvordan
får jeg det finansieret? Energikonsulenten hjælper dig på vej til den optimale løsning.
Konkrete handlinger og resultater af denne proces vil danne baggrund for et storpolitisk møde i
2012, hvor vi viser resultaterne frem og beder politikerne svare på spørgsmål omkring barrierer og
rammevilkår, så vi kan nå målet om at gøre det muligt for de 25 – 30 % af kommunens borgere, der
bor i landdistrikterne, at deltage i en energiløsning henimod kommunens mål om CO2-neutralitet i
2029 – samtidig med, at det ikke bliver energimæssigt dyrere at bo på landet frem for i byen.
Tag din nabo under armen og mød op – så arbejder vi for, at I begge får noget konkret med hjem.
Ved tilmeldingen inden 5 dage før, bedes du angive interesseområde:
Energirenovering i eget hjem
Varmepumper
Solceller
CO2-neutral landsby

Se invitationen her i bladet.
-

Marts 2011
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FUGLETUR I NØRRESKOVEN
Hvornår:

Søndag 8. maj kl. 6.00 – ca.8.00

Mødested:

Den gamle skovfogedbolig NYGÅRD i den nordlige ende af
Nørreskoven.

Fugleguider:

Ornitologer fra Ornitologisk Forening for Als og Sundeved

Tilmelding:

Tilmelding foretages på e-mail: nygaardals@gmail.com eller mobil
41570519. Tilmeldingsfrist: Mandag 2. maj
På selve dagen bliver deltagerne inddelt i hold a 12 – 15 med hver sin
fugleguide. Max. deltagerantal ca. 50
Der opkræves ikke gebyr for deltagelse

Traktement:

Efter fugleturen vil der være mulighed for at købe morgenkaffe
med boller i den tidligere skovfogedbolig Nygård.

Ornitologisk Forening for Als og Sundeved
og
Foreningen Nygård
(www.nygaard-als.dk)

Marts 2011

Side 9 af 22

E SvenstruPPe’

Hvor: Gymnastiksalen på Svenstrup skole

Borgergruppen for bevarelse af Svenstrup skole inviterer til informationsmøde omkring planerne for
skolen i Svenstrup. Vi har undersøgt mange ting og overvejet de muligheder der er for at videreføre
en skole i Svenstrup. For at delagtiggøre forældre til elever og borgere i Svenstrup og Stevning om
status, tanker planer, osv. vil vi gerne invitere til et informationsmøde, hvor følgende emner er på
programmet:
•

Informationer fra borgergruppen
o Idegrundlag for skolen
o Friskole eller kommunal skole?
o Hvad er de næste skridt

•

Indlæg fra Universefonden
o Hvem er og hvad kan Universefonden bidrage med
o Hvilke ideer har Universefonden til en alternativ skole

•

Indlæg fra Østerlund & Midtals friskole
o Hvad indebærer det at have børn i en friskole
o Hvad koster det?
o Tilskudsmuligheder?
o Samlæsning af klasser, hvordan fungerer det i praksis.

•

Afsluttende kommentarer & spørgsmål fra salen

Håber at se mange forældre & borgere fra både Stevning og Svenstrup samt omegn.
Der vil være mulighed for at købe øl & vand i forbindelse med mødet.
Tilmelding med antal personer til:
- Dorte: skovgaard@johansen.mail.dk eller tlf: 22916250
- Morten, tlf: 40945998 (gerne via sms)
Til forældre og forhåbentlig kommende forældre:
I forbindelse med mødet kunne vi godt tænke en uforbindende og anonym, men alligevel seriøs
tilkendegivelse ang. tilmelding til de forskellige klasser for skoleåret 2012/2013. Har i ikke har
mulighed for at deltage i mødet kan "tilmeldingen" sendes til Dorte eller Morten. Vi skal bruge det i
forbindelse med budgetplanlægning og oprettelse af evt. friskole.

Marts 2011
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KORSANG og JAZZ
I

NØRRESKOVEN
Hvornår:

Lørdag 21. maj kl. 15.00

Hvor:

Den tidligere skovfogedbolig i Nørreskoven

Medvirkende:

Damekoret SWE-DAMES fra København og den lokale
jazzgruppe SAX-APPEAL med sangerinden Iben Broholm

Entre:

20 kr.

Traktement:

Der kan købes kaffe og kage a 30 kr.

ARRANGØR
Foreningen Nygård
www.nygaard-als.dk

Marts 2011
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Frisk luft, vind i håret og sol i ansigtet hver dag?

Så kom og besøg naturbørnehaven
Står du og skal vælge børnehave til dit barn så læs her!
Naturbørnehaven i Nørreskoven holder åbent hus den 10. juni 2011, fra
kl. 14-17.
Vi vil gerne vise hvad naturbørnehaven kan tilbyde dit barn i unikke
omgivelser og fortælle om hvordan vores hverdag fungerer ude i naturen.
Der vil være mulighed for at snakke både med de ansatte, forældre og
naturligvis børnene selv.
Snobrød, ansigtsmaling, pølser over bål og pandebånd med fjer vil være
aktiviteter der er gang i på vores stadeplads.
Hold øje med vejret og kom i tøj der passer dertil, så sørger vi for en
hyggelig eftermiddag sammen med dig og din familie.
Vil du vide mere om Naturbørnehaven kan du se vores hjemmeside
www.hjortspringbh.dk, naturbørnehaven.
Kørselsvejledning er på bagsiden.
Naturlige hilsner
Naturbørnehaven

Marts 2011
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Referat fra generalforsamling på Svenstrup Forsamlingshus
d. 30 marts 2011
1. Valg af dirigent: Ole Rasmussen bliver valgt
2. Valg af referent: Anne Marie Duus bliver valgt
3. Formandens beretning v. C.C. Schink:
Formanden byder velkommen. Der er afholdt generalforsamling d. 23 marts 2010
og der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder sammen med støtteforeningen. Den
årlige arbejdsdag i huset løb af stablen tirsdag d. 15 juni 2010. Der var mødt en
god flok frivillige op til denne dag. Der blev malet udvendig og gjort hovedrent
indvendig og forskellige mangler blev udbedret. Det var en travl dag, men vi
nåede det vi havde sat os for og der var god forplejning af Lasse.
Der blev afholdt høstfest i september, som vor dygtige støtteforening stod for,
men der var plads til mange flere gæster den aften. Der er sat nye vinduer og
døre i huset, som har pyntet gevaldigt. Det er Peter Petersen der gav tilbud og
pengene er fra LAG Sønderborg, som har fået midler fra EU, det blev til et beløb
på 106.000.00 kr. uden moms.
En stor tak til alle frivillige og tak til alle der har støttet forsamlingshuset.
Til sidst vil jeg sige at jeg stopper som formand efter 15 år, jeg vil sige tak for godt
samarbejde og ønsker alt godt i fremtiden.
4. Regnskab ved forretningsfører Gert Wonsyld:
Gert W. gennemgår regnskabet. Der er et overskud på 11.690.00 kr.
Økonomien er sund og tegner godt – så længe vi har støtteforeningen.
Vi har søgt Mads Clausens fond men var ikke heldige, vi har derfor sendt
ansøgningen til A.P. Møller Fonden og de er velvillige – de vil se tilbud på de ting
vi har søgt om, bl.a. Scenetæppe og foldedør.
5. Indkomne forslag: ingen
6. Valg til bestyrelsen:
På valg bestyrelsesmedlem C.C. Schink: genvalgt
På valg bestyrelsesmedlem Karsten Vogt: genvalgt
På valg 1. revisor Ole Rasmussen: genvalgt
På valg suppleant: Anja Vogt valgt
7. Eventuelt:
Gert W. fortæller om arrangementer på forsamlingshuset:
Koncert d. 23. marts med Peter Viskinde
75 gæster til spisning - 85 gæster til koncert
Gert W. takker formanden for sin indsats og C.C. Schink får en vingave overrakt.
Gert takker ligeledes støtteforeningen og rengøringsholdet for deres indsats.
Ole Rasmussen takker for ro og orden og giver ordet til formanden, der ligeledes
takker.
Marts 2011
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Svenstrup Forsamlingshus Støtteforening.
Generalforsamling afholdt d.30. marts 2011.
Formanden bød de fremmødte velkommen.
1. Første punkt på dagsordenen var valg af dirigent, Ole Rasmussen blev foreslået og valgt.
2. Bestyrelsens beretning for år 2010 ved: Lasse Andersen
Bestyrelsens beretning for år 2010. Foreningen er stiftet år 2000.
For støtteforeningen har året 2010 igen været et meget aktivt år.
Vi har i årets løb medvirket ved 16 arrangementer. Alle disse arrangementer har givet et godt
overskud, som er en nødvendighed for at kunne klare den løbende drift og vedligeholde
inventar.
Årets høstfest blev afholdt d. 25. september. Der deltog 44 personer. Det var 23 personer
mindre end sidste år, og 34 mindre på to år. Vi har planlagt årets høstfest til d. 17. september.
Støtteforeningen har i årets løb stået for forskellige vedligeholdelsesaktiviteter af
forsamlingshuset, som har været ret omfattende i dette år da vi har modtaget tilskuddet fra LAG.
Vi startede i april måned med at fjerne gruset på taget over køkkenet så der kunne lægges nyt
pap på. Der er isat nye vinduer, og efterfølgende reparation og maling. Kældervinduerne er
tilmuret. Der er blevet lagt nye sten på hovedindgangen. Jeg vil hermed sige jer tak for det
arbejder i har udført, uden den støtte ville huset ikke have den standard som det har.
Udendørs arealerne er rengjort og vedligeholdt løbende gennem året.
Den årlige arbejdsdag med diverse vedligeholdelses opgaver og rengøring, blev afholdt tirsdag
d.15. juni, igen med stort fremmøde. Dagen startede traditionen tro med morgenkaffe og
sluttede med aftensmad.
Støtteforeningens indtægter er på 117 560,03 kr. driftsudgifterne er 67 749,64 kr. Årets
driftsoverskud er på 54903,34 kr.
Forsamlingshuset har fået 85 000,00 kr. som rente og afdragsfrit lån.
Årets overskud er herefter -35 189,61 kr.
Vi har en bank og kassebeholdning på 22 395,27 kr.
Støtteforeningen har passiver for 335.000,00 som rente og afdragsfrie lån i Svenstrup
Forsamlingshus.
Det er E’ SI-skå’s 9. sæson de kan samle 40- 60 personer hver torsdag i vinterhalvåret til
mange forskellige arrangementer. Igen i år har der været afholdt en række foredrag i
samarbejde med Menighedsrådet og Lokalhistorisk Forening. Regnskabet bliver revideret af
klubmedlemmerne. Eva har desværre meddelt at hun ønsker stoppe som formand med virkning
fra 1. april 2011. Eva var en af initiativtagerne til at starte klubben. Tak til Eva og Ole.
Jeg vil hermed rette en tak til støtteforeningens medlemmer for de mange frivillige timer i har
brugt, for at vi her i Svenstrup har et forsamlingshus der er indbydende og brugbart.
Jeg vil takke vores leverandører, tak til forsamlingshusets bestyrelse og bestyrelseskollegaer for
et godt samarbejde i det forløbende år.
Jeg vil slutte beretningen med ønske om en god fremtid for Svenstrup Forsamlingshus.
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3. Regnskabsberetning ved: Arne Buch.
Støtteforeningens indtægter er på
117.560,03 kr. udgifter er 152.749,64kr.
Forsamlingshuset har fået 85.000,00 kr.
som rente og afdragsfrit lån.
Årets overskud er herefter på -35.189,61 kr.
Saldo bank 11-03-2010
61.325,17 kr.
Saldo bank 08-03-2011
20.395,27 kr.
Kassebeholdning
2000,00 kr.
Regnskabet er revideret og godkendt
4. Ingen forslag.

5. Valg
På valg til bestyrelsen var:
Arne Buch, genvalgt.
Sonja Espensen, ønskede ikke genvalg.
Raunhild Knudsen, valgt.
6. Valg af suppleant:
Ejvind Volf, genvalgt
7. Valg af revisor:
Else Rasmussen, ønskede ikke genvalg.
Jytte Brock, valgt

8. Eventuelt:
Dato for den årlige arbejdsdag blev drøftet, datoen blev fastlagt til onsdag d. 15. juni 2011.
Som nævnt i beretningen har LAG givet et beløb på 109.000,00 kr. til renoveringsopgaver på
forsamlingshuset. Der er indkøbt materialer til renovering af scenen og til udskiftning af
tagrender. Der vil blive brug for arbejdskraft til at udføre disse opgaver.
Formanden takkede Else og Sonja for der arbejde i bestyrelsen, og bød Jytte og Raunhild som
nyvalgte velkommen.
Formanden havde følgende indlæg:
For at forsamlingshuset stadig kan blive vedligeholdt og funktionsbart er det nødvendigt
at der kommer nye og yngre personer der kan føre arbejdet videre i fremtiden. De
personer der har lagt mange timer på forsamlingshuset, siden det blev et nøglehus, er
blevet ældre og vil sandsynligvis nedtrappe. Uden den indtægt støtteforeningen
frembringer er det ikke økonomisk muligt at drive forsamlingshuset. I de sidste 10 år har
forsamlingshuset modtaget 335.000,00 kr. som lån.
Dette indlæg er myntet på medborgere i Svenstrup der vil være med til at holde så mange
aktiviteter igang i Svenstrup som muligt.
I skal ikke holde jer tilbage, vi har brug for hver en hånd, til små og store opgaver. I kan
henvende jer til bestyrelsesmedlemmerne med jeres tilsagn.
Formanden takkede Ole Rasmussen for god ledelse af generalforsamlingen.
Aftenen sluttede med kaffebord og hyggeligt samvær.

Efter generalforsamlingen ser bestyrelsen således ud:
Formand
Lasse Andersen
Kasserer
Arne Buch
Bestyrelses medlemmer: John Jacobsen
Viggo Brodersen
Raunhild Knudsen
Suppleanter:
Ejvind Volf
Laurids Pedersen
Revisorer:
Helmuth Buss
Jytte Brock
På bestyrelsens vegne
Lasse Andersen.
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Svenstrup Forsamlingshus Støtteforening.
Fra bestyrelsens side vil vi takke alle for den støtte og velvilje vi har mødt i året 2010, således at
forsamlingshuset kan præsentere sig som et indbydende og brugbart samlingssted, et godt aktiv
for Svenstrup.
Som tidligere år vil vi bede om hjælp til vedligeholdelse af arealerne omkring forsamlingshuset, arbejdet
består af : Fortov og fliser fejes, bed foran huset luges og rives, areal ved bagindgang renholdes og rives.
Jeg har lavet en turnusliste med ugenumre, arbejdet bedes udført i den planlagte uge.
Jeg håber I vil afse tid.
Hvis I ikke ønsker at medvirke vil jeg gerne have besked.
Arbejdskalender for året 2011.
Uge 15, april måned
Uge 17,april måned
Uge 19, maj måned
Uge 21, maj måned
Uge 23, juni måned
Uge 25, juni måned
Uge 28, juli måned
Uge 30, juli måned
Uge 32, august måned
Uge 34, august måned
Uge 37, september måned
Uge 40, oktober måned
Uge 42, oktober måned
Uge 44, november måned
Uge 48, november måned

familien Ole Tagesen
familien Lasse Andersen
familien Willy Olesen
familien Laurids Pedersen
familien Ole Rasmussen
familien Bent Asmussen
familien Peter Møller Himmark
familien Per Jacobsen
familien Frede Rasmussen
familien Henrik Schmidt
familien Bent Rasmussen
Hans Henrik Bay
familien Helmuth Buss
familien Lasse Andersen
(julepynte) familien Arne Buch

tlf. 74456357
tlf. 74456273
tlf. 74456292
tlf. 74456022
tlf. 74456193
tlf. 74456407
tlf. 74456301
tlf. 74456483
tlf. 74456141
tlf. 74456057
tlf. 74456526
tlf. 74456444
tlf. 74456284
tlf. 74456273
tlf. 74456150

På forhånd tak og god fornøjelse med årets oprydningsdage
Ons den 15. juni har vi planlagt den årlige vedligeholdelses- og rengøringsdag,
Vi starter kl. 8.00 med morgenkaffe og slutter dagen med spisning.
Vi hører gerne fra jer hvis I har lyst til at give en hånd med både den dag og i årets løb, der er altid
plads til en til i støttekredsen.
På bestyrelsens vegne
Lasse Andersen
Tlf. 74456273.
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Lokalhistorisk forening.
Generalforsamlingen
Der mødte ca. 25 personer op til foreningens generalforsamling.
Her blev Matthias Jensen valgt til dirigent.
Beretning/regnskab blev godkendt og økonomien er god.
Beretningen kan læses på foreningens hjemmeside: www.svenstruparkiv.dk
Der var genvalg til Tove Semmelmann, Connie Vogt, Inger Marie Christiansen og Jørgen
Valentin.
Også genvalg til suppleant Kirsten Jørgensen og revisor Gert Wonsyld.
Efterfølgende vistes først en ældre film om Svenstrup, som gav inspiration til at lave en ny om
Svenstrup og om Stevning. Et projekt, der er lagt i hænderne på Jørgen Valentin og Chresten
Møller.
Derefter vistes flotte billeder fra Svenstrup/Stevning – både ældre og nyere billeder bl. a.
luftfotos taget af Jacob Christensen i 1950’erne. Visningen gav anledning til mange dejlige
bemærkninger.
Konstituering
Ved efterfølgende bestyrelsesmøde blev der omrokeret i bestyrelsen. Jørgen Valentin ønskede
ikke at fortsætte som formand, men gerne som bestyrelsesmedlem. Vi er glade for, at Jørgen
fortsat vil bidrage med sin store viden og sit arbejde. Vi har været glade for Jørgen som
formand. Vi valgte Vagn Hesselager til ny formand og ny kasserer blev Elsebeth Breede.
Åbningstider i maj måned:
Mandag den 2/5 klokken 15-18
Mandag den 16/5 klokken 15-18

LOPPEMARKED
Kom til loppemarked og gør en fantastisk god handel. Vi har alt
boksseng m.m.
Vi ses på Apotekergade 6 i weekenden den 7. og 8. maj
Hilsen Morten & Bente
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Sjov og anderledes musikeftermiddag på

Billetter købes ved indgangen
eller reserveres på
tlf.22346450
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Annoncer
Mere Stabilitet: Ingen ringer om morgenen
og fortæller at jeres barn skal i gæstepleje,
barnet vil altid blive passet ved mig. Jeg
sørger for en vikar, (som børnene kender på
forhånd) hvis jeg skulle blive syg eller have
tidlig fri.

HENRIETTES
PRIVATE
DAGPLEJE

Mere Flexibilitet: Jeg kan tilpasse mine
åbningstider efter behov. Jeg planlægger
min ferie sammen med jer forældre.

Et godt alternativ til den kommunale.
Efter at have været kommunal dagplejer
siden 2006, startede jeg min egen private
dagpleje den 1. februar 2011.
Jeg passer
maksimum.

lige

nu

5

børn som er

På ventelisten står der 2 skrevet op til 2012.
Fra august 2011, er der pt. 1 ledig plads, så
hvis i vil sikre jer en plads, så ring i god tid.
Nogle væsentlige fordele ved den private:

Prisen: Det er billigere end den kommunale,
også med søskenderabat.
Hvis du gerne vil vide mere, så kig endelig
ind på min hjemmeside.
www.henriettesdagpleje.dk
Eller ring og aftal et besøg.
Henriette Kock
Nordborgvej 80
Svenstrup
50927525

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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Jeg holder orlov
p.g.a. barns sygdom
fra d.4/5 – 19/7
Venlig hilsen
Jonna

•
•

•
•
•

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…
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Aktivitetskalender
Maj 2011
Tidspunkt

Aktivitet

Mødested

Lørdag d. 07. maj

kl.

Loppemarked

Apotekergade 6

Søndag d. 08. maj

kl

Loppemarked

Apotekergade 6

Søndag d. 08. maj

kl. 10,30

Menighedsgudstjeneste

Svenstrup Kirke

Søndag d. 08. maj

kl. 6 – 8

Fugletur

Onsdag d. 11. maj

kl. 18 – 21,30 Energi Roadshow

Lørdag d. 14. maj

kl. 15,00

Modern Brass Koncert

Søndag d. 15. maj

kl. 10,30

Gudstjeneste

Mandag d. 16. maj

kl. 15 – 18

Lokalhistorisk Arkiv

Onsdag d. 18. maj

kl. 19,00

Fremtidens skole

Svenstrup Skole

Fredag d. 20. maj

kl. 19,30

Stillegudstjeneste

Svenstrup Kirke

Nygård
Fryndesholm-hallen
Forsamlingshuset
Svenstrup Kirke
Stevning Kulturhus

…. D. 20. maj……Sidste frist for indlæg til E`Svenstruppe juni nummer……..
Lørdag d. 21. maj

kl. 15,00

Korsang og Jazz

Nygård

Søndag d. 22. maj

kl.. 10,30

Gudstjeneste

Svenstrup Kirke

Søndag d. 29. maj

kl. 19,30

Stillegudstjeneste

Svenstrup Kirke

Onsdag den 1 Juni … Udkommer næste nr. af E`SvenstruPPe …
Torsdag d. 2. juni

kl. 10,30

Kristihimmelfartsgudstjeneste

Lørdag d. 4. juni

kl. 14,30

Bingo Banko

Søndag d. 5. juni

kl. 9,00

Gudstjeneste med anknytning til ringridningen
I Svenstrup

Søndag d. 5. juni

kl. 12,00

Ringridning

Svenstrup Kirke
Ringriderpladsen
Svenstrup Kirke
Ringriderpladsen

(... ... oplysninger uden ansvar)
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