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Kommentar
Her i det regnvåde forår glæder jeg mig endnu en gang over, at
der er gang i Svenstrup – og at årets første danske jordbær
smager ligeså himmelsk, som de altid gør.
Jeg synes, det er et imponerende stykke arbejde, der gøres for,
at vi forhåbentlig kan bevare en skole i Svenstrup – og ikke bare
bevare en skole - men samtidig gøre skolen mere alsidig og
vedkommende for de elever og forældre, som vælger dette
spændende tilbud. Så læs om tankerne og idéerne bag en
friskole i Svenstrup på side 10-11
Heldigvis har vi også alle de aktiviteter, vi kender: ringridning,
cykelringridning, Skt. Hans fest m.v. og disse udvikler sig også
og får nye aktiviteter ind – dejligt, det er værd at bakke op om.
Der foregår noget for enhver smag i Svenstrup uanset om man
er til praktisk arbejde (opsætning af badebroer) eller hellere vil
nyde en god fortælling (sommeraften i præstegården) – om man
er til bingo-banko eller vil læres op som brandmand.
Vi ses i Svenstrup
/Dorthe
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Riv ud og hæng op
En sommeraften i præstegårdshaven
Menighedsrådet og præsteparret inviterer alle i Svenstrup Sogn til at nyde en
aften i den smukke præstegårdshave.
Vi tager på en havevandring ad præstestien, hvor præsten og hans hustru viser særlige
smukke steder med oplevelser og fortælling til.
Dernæst vil der være mulighed for at grille, spise sammen og synge sommerens skønne
sange.
Svenstrup Kirkes Kor vil give en lille sommerkoncert.

Kom kl 17.00 fredag den 1. juli

Menighedsrådet vil sørge for grill, kød, salat, flute og drikkevarer.
Medbring: Noget at sidde på, tallerken og bestik, samt det bedste humør, du har.
Tilmelding til Bo Scharff 74456205 / bosc@km.dk senest 24. juni

Juni 2011
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Nyt fra kirken
Særlige begivenheder i Svenstrup
Kirke og Sogn juni - september
2011:
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 kl.
10.30 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.
Fredag d. 1. juli kl. 17.00 ”En sommeraften i Præstegårdshaven” Se indlagte
flyveblad – riv flyvebladet ud og giv det til
din nabo!
Søndag d. 4. september kl. 10.30
Gudstjeneste med deltagelse af konfirmander og efterfølgende indskrivning.
Eftersommerens nye konfirmandhold inviteres til en ung gudstjeneste med ekstra
musik og efterfølgende let frokost med en
prøve på årets undervisning.

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:
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”Dette siger Gud Herren: ”Jeg giver jer
et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre.
Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop
og giver jer et hjerte af kød.
Jeg giver jer min ånd i jeres indre …”
Ezékiel 36, 26-28a
I troen får vi en pant på, at livet kan
genbruges.
De hårde stenhjerter blødes op og Gud giver
os et hjerte af kød. Et hjerte, der kan
rumme Guds ånd.
Med Guds ånd i vores indre får vi hjælp til at
mildne vores sind og møde hinanden med
glæde.

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
”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.

Dåb
Ingen

Døde
Ingen

Viede
Ingen
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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: 21. juni.
Der er tale om den 3. tirsdag i måneden.
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, sekretær
og kirkeværge)
Bente Purup (kasserer i rådet)
Mona Boysen
Ruth Good
Klaus Nørrelykke
Bo Scharff (præst, født medlem)
Uden for rådet: Torben Nielsen/Maja
Jørgensen (medarb. repr.), Ole Rasmussen
(kasserer). Bygningskyndig: Hans Jensen.

Kreative aktiviteter…
… i Stolbroladen.
Igen i år kan vi tilbyde kreative aktiviteter af
forskellig art på Stolbroladen.
Vi starter onsdag den 29. juni kl. 14-17 og
fortsætter hver onsdag til og med d.27.juli.
Det er igen Stenklubben, Fotoklubben og
Farveladen som er arrangør. Smykker og
andet kan laves i Stenklubben, fotoklubben
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står for cafe og skattejagt. I Farveladen kan
man male på forskellige slags materialer ,
bl. lærred, plade, papir, stofmaling m.m.
lave kort, dekorerer æsker, collage og nogle
nye ting som ikke er tænkt færdige endnu.
Pris 30 kr. for en eftermiddag og
materialeprisen betales for smykkerne.
Anna Weber
40 74 63 98
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Tilmelding og betaling til
Svenstrup Cykelringridning
den 5. juni
sker på selve dagen – på
pladsen – til en pris af 25 kr.
inkl. en pølse med brød,
en sodavand og præmier
til de tre bedste ryttere og
den flottest pyntede
cykel.
Alle er velkomne til at
deltage i optoget, som
starter ved Reeses gård
kl. 11.30
Vel mødt!

Rytteroptoget starter i Himmark klokken 1130.
OBS Ændret rute: Optoget rider fra Himmark, af
Ugebjergvej, Sandvej, Apotekergade, Nordborgvej med
ledsagelse af Muta in Brass. Efterfølgende spiller Muta in
Brass et par numre på pladsen.
De børn som deltager i Cykelringridningen, er
velkommen til at cykle med i optoget.
Musikunderholdning i teltet ved DJ Brian fra Ungbo

Vi opfordrer til at du hejser flaget og er med til at
gøre dagen ekstra festlig.
Glæder os, til at se Jer på festpladsen.
Med festlig hilsen: Ringriderforeningen, Cykelklubben og

Husk at støtte vores store
Bingo - Banko
Samt fællesspisning lørdag d. 4. juni
Vi
starter kl. 14.30 med at spille Bingo – Banko
i teltet på ringriderpladsen

Der er mange gode gevinster samt sidegevinster.

Har du også husket at købe billetter til spisningen.
E`Svenstruplaug

E`Svenstruplaug har brug for din hjælp
Hjælp vi har Hjælp behov når vi tirsdag d. 7 juni kl. 16
sætter
Badebroer op først i Karlsminde og derefter ved Himmark
strand.
Kommunen har valgt ikke at sætte broer op, så det må vi så
selv gøre såfremt vi vil have badebroer
Og
det vil vi ,så derfor har vi brug for din hjælp d. 7
Har du lyst til at hjælpe kommer du ned til Karlsminde.
Lauget giver lidt mad til alle jer der kommer og hjælper
Vi ses tirsdag d. 7 juni.
E`Svenstruplaug

Info fra møde om skolen
Info fra møde på Svenstrup skole d.18-052011

har været så heldige at de har meldt tilbage,
at der er en mulighed for et sammenarbejde.

Kort referat fra et meget positiv informationsmøde om skole situationen i Svenstrup/
Stevning.

Jesper fra Universe Fonden fremlagde
deres ideer, som er en anderledes undervisningsform, for at styrke indlæring hos
eleverne
og
bl.a.
bruger
det
omkringliggende lokalsamfund til projekter.
Så det giver mening og læringen bliver
brugbar for eleverne og der kan også
komme brugbare projekter ud af det
arbejde, de har lagt i deres projekt, se mere
på følgende hjemmeside
http://www.blivklog.dk/

Morten fra Borgergruppen præsenterede,
hvor vidt gruppen er kommet i arbejdet om
”Bevar Svenstrup skole”. Han kunne fortælle
at, gruppen er kommet så langt at der ikke
længere er en tro på en kommunal skole og
man nu arbejder på en friskole.
Derfor er det meget afgørende for det videre
arbejde, at få en aftale i hus med kommunen omkring bygningerne, enten leje eller
køb af skolen, dette skulle meget gerne
afgøres på et udvalgsmøde d.07-06
Repræsentanter fra Friskolen Østerlund
kom for at fortælle om, hvordan man starter
en friskole, med de udfordringer der ligger i
det. De kunne også fortælle om økonomien
for forældrene og typisk ligger forældre
betalingen på 700-800 kr. for skolen og
nogenlunde det samme for SFO. Østerlund
havde en anden udfordring, da de startede
op, da den gamle skole var revet ned og de
skulle bygge en ny skole.
Midtals friskole var også mødt op for at
fortælle om samlæsning på tværs af
årgange som de gør på Midtals friskole og
de havde kun positivt at fortælle om den
model de kørte efter. Børn på tværs af
årgange lærte af hinanden og brugte
modellen i de fag, hvor det gav mening.
Borgergruppen har kontaktet Universe
Fonden, for at høre om de have mulighed
for at indgå i et samarbejde med skolen. Vi
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Det vil være et unikt tilbud til elever, der vil
gøre dem mere klar til fremtidens krav og
baseret på, at børn, der trives, er mere
modtagelig for ny viden.
Der er også nu mulighed for at melde sit
barn ind på skolen, der indbetales 500 kr. til
Arbejdernes Landsbank. Reg: 5354, konto:
0240813, skriv navn og barnets årgang
inden d.15-06
Skulle der imod al forventning ikke blive en
friskole, vil pengene naturligvis betales
tilbage. Ved indmelding af dit barn får
Borgergruppen et billede af, om der er
grundlag for en friskole, derfor skal det ske
på nuværende tidspunkt.
Med venlig hilsen Karin Frost Jensen, på
vegne af
Borgergruppen Bevar Svenstrup Skole, som
kan kontaktes på:
Mail adresse:
bevar.svenstrup.skole@gmail.com
Hjemmeside: www.bevar-svenstrup-skole.dk
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Unik Mulighed for Dit barn
Friskole i Svenstrup
En skole med fokus på:
• Forberede vore børn på fremtidens krav
• Samarbejde med Universe fonden
•

Tæt samarbejde med erhvervsliv og
det omkringliggende samfund

•

Sammenhold i lokalsamfundet
Skolestart for 0-7 klassetrin
i August 2012

Vis din interesse og tilmeld dit barn allerede i dag.
Idegrundlag for Skolen
Ønsket om give vore børn de bedste
skoleforhold og ønsket om at bevare en
lokal og mindre skole i lokalsamfundet har
været drivkraften bag ideen om en friskole i
Svenstrup. Derudover er der startet et tæt
samarbejde med Universe Fonden.
Fonden udspringer af Danfoss Universe og
er en internationalt orienteret forsknings og
udviklingscenter beliggende i Sønderborg.
Fonden kan sammen med friskolen i
Svenstrup udvikle en konkret løsning til,
hvordan man kan fremme børns lærings
evne i et fremtidsorienteret miljø.
Samarbejdet med Universe Fonden giver
friskolen i Svenstrup mulighed for at arbejde
målrettet sammen med erhvervsliv og lokal
samfund, og derved give områdets børn en
unik mulighed for at møde fremtidens krav.
Værdigrundlag
Dagligdagen i friskolen vil være præget af
arbejde med konkrete projekter, stærke
lærekræfter og samarbejde med erhvervsliv
og samfund. Undervisningen vil primært
Juni 2011

blive baseret på princippet
”Ekspeditionslæring” et læringsmiljø hvor
børnene trives, udviser lærelyst og motiveres
til læring. (Samarbejde med Universe
fonden)
Nyttige links, hvis du vil vide mere
www.bevar-svenstrup-skole.dk
www.universefonden.dk
www.elschools.org
www.blivklog.dk
Beliggenhed og Fysiske Rammer
Skolens beliggenhed i Svenstrup, tæt på
skov og strand, områdets største
arbejdspladser og offentlig transport, er
ideel. Hermed bliver den ny friskole et
samlingspunkt for lokalområdet, samt en
attraktiv og nem mulighed for elever, der
kommer fra andre dele af Als.
Den foreløbige plan er at leje eller købe de
bygninger der i dag udgør den nuværende
Nørreskov-Skole. Byrådet beslutter i juni om
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et lejemål eller eventuelt køb af skolen kan
komme i stand. Afhængig af pris og
mulighed må alternativer overvejes.
Skolens Dagligdag
Skolen vil fra start have 0 til 7. klassetrin og
vil udvide etapevis med overbygning efter
behov. Derudover en SFO ordning for 0-3
klasse. Dagligdagen vil være præget af
undervisning, der tager udgangspunkt i, at
give den enkelte elev mulighed for at
udvikle sig ved samarbejde med andre børn
i teams og projekter.
Skolen vil have et stærkt lærekollegium der
matcher de krav der stilles for at kunne
arbejde sammen med erhvervsliv, lokal
samfund og samtidig fastholde de
pædagogiske principper for skolens
undervisning.
Skolen vil som minimum leve op til
undervisningsministeriets krav, men vil
derudover tilbyde et undervisningsprincip
som ingen andre skoler i Danmark har.
Konkurrence
Skolen skal have et navn. Vind konkurrencen
og giv forslag til navn ved at sende en mail
til:
bevar.svenstrup.skole@gmail.com
Finansiering af Fri Skolen
En Friskole er ikke gratis. Skolen er
hovedsagligt baseret på et statstilskud samt
en bruger betaling. Erfaring fra Friskolen
Østerlund fortæller at månedsprisen er ca. 7800 kr/mdr. pr. elev. Der er søskende rabat
og fri skolegang fra barn no. 3.
Initiativgruppen tager udgangspunkt i disse
tal ved planlægning af skolens budget.
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Gennem samarbejdet med Univers Fonden
får friskolen mulighed for tæt samarbejde
med ministerier og øvrige fonde der kan
bidrage betydeligt til skolens drift.
Resterende finansiering er:
•

Statstilskud

•

Bruger betaling

•

Fonde, bidrag og gaver

•

Støtteforening

•

Forældre arbejde

Tilmelding
Der er ingen tvivl om at den ny friskole i
Svenstrup kan tilbyde en unik skolegang for
områdets børn og unge. Det er vigtigt
allerede nu at tilkendegive sin interesse i
skolen. Antallet af tilmeldte er afgørende for
om skolen bliver realiseret. Derfor har vi en
meget tidlig tilmelding d. 15 juni 2011.
Indskrivning inden15 juni af børn for 0-7
klassetrin for skoleåret 2012/13 kan ske ved
indbetaling af 500 kr. pr. familie på konto i
Arbejdernes Landsbank: 5354 – 0240813
Samt sende en mail til
bevar.svenstrup.skole@gmail.com
Angiv venligst i mailen:
• Barnets navn
•

Alder og nuværende klassetrin

•

Forældres navn og adresse

Skulle det ske at skolen ikke bliver oprettet
får man naturligvis de 500 kr. tilbage. Angiv
venligst i meddelelsen på kontooverførelsen barnets/børnenes navn eller
navne.
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FRA NØRRESKOV-SKOLEN
www.norreskov-skolen.dk

SFO-klub
Efter sidste tilmelding den
26. april er der basis for at
oprette en SFO-klub i
Guderup. I alt 13 børn er
tilmeldt, og det er nok. Når
tid er, kommer der yderligere
oplysninger ud til forældrene.

Fantastiske
forårskoncerter
Svenstrupafdelingen har her i april afviklet to
forårskoncerter. Der var som sædvanligt fulde
huse, og børnene fik på fornem vis vist deres
forældre, hvad de har lært i musiktimerne. Det er
altid spændende og en stor oplevelse for
børnene at stå på en scene foran en fyldt sal og
være den, der er på!

Sammenlægningsudvalget
Sammenlægningsudvalget har igen været
samlet. Denne gang blev mødet holdt i Guderup,
hvor udvalget var rundt og se på de muligheder,
der er for at rumme klasserne fra Svenstrup. Og
udvalget kunne konstatere, at der er rige
muligheder for at rumme alle elever, hvilket
selvfølgelig også blev undersøgt, inden
beslutningen
om
nedlæggelsen
af
Svenstrupafdelingen blev taget. Der skal dog
inddrages nogle lokaler, som lige nu bruges til
grupperum.
Vi tager på et senere tidspunkt stilling til,
hvordan klasseværelserne skal fordeles mellem
klasserne.
Sammenlægningsudvalget
drøftede
også
kommende udviklingspunkter. House af Reading
i indskolingen, fokus på naturfag og fastholdelse
af drengenes interesse for læring på
mellemtrinnet og specielle linier i overbygningen
er punkter, der skal arbejdes videre med i det
kommende skoleår

.

Foredragsforeningen
Foredragsforeningen af Svenstrup Sogn`s årlige udflugt er ved at være på trapperne,

sæt endelig et stort

x i jeres kalender torsdag d. 11. August.
Det endelige program kommer med i næste nr.
af E SvenstruPPe´
På foreningens vegne
Eva & Ole Tagesen

Sankt Hans-fest ved Nygård i Nørreskoven
23. juni 2011 kl. 17 – 22

Herved indbydes til Sankt Hans-fest for hele familien ved den gamle skovfogedbolig
Nygård i Nørreskoven på Als.
Medbring gerne madkurv, tæpper og evt. klapstole.
Festen begynder på Nygård og slutter med bål på stranden.

Program:
Kl. 17.00

Familieorienteringsløb begynder. I løbet er der indlagt en lille konkurrence med
præmier. Ruten er ca. 3.5 km. Man bestemmer selv om man vil løbe eller gå,
ligesom man gerne må følges ad. Sidste start 18. 30.

Kl. 18.00

Pølsebod og kaffebar åbner, her kan købes grill og wienerpølser, kaffe, kage og
drikkevarer.
Rockpopgruppen ”Give me Five” og jazzgruppen ”Saxappeal” spiller.

Kl. 18.30

Hjortspringspejderne arrangerer familieaktiviter med bl.a. snobrødsristning.

Kl. 19.45

Børnehold fra Nordals Folkedansere danser, afsluttes med dans hvor alle kan
være med.

Kl. 20.15

Vi går til Festpladsen ved stranden.

Kl. 20.30

Båltale på stranden ved Festpladsen.
Skoleinspektør Trine Pedersen Havnbjerg Skole holder årets båltale.
Umiddelbart efter tændes bålet.

Festen arrangeres i et samarbejde mellem:
E´SVENSTRUPLAUG, HJORTSPRINGSPEJDERNE
SØNDERBORG ORIENTERINGSKLUB og
FORENINGEN NYGÅRD www.nygaard-als.dk
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Nyt fra brandværnet
UDKALD SIDEN SIDST:
29. april Redningsbåden ude til en drukneulykke ved Barsø.
Øvelser i den kommende måned:
8/6 Fællesøvelse med Havnbjerg på Danfoss
28/6 Fællesøvelse med de sydlige værn + Augustenborg på Linak
Har du lyst til at være med, kan du kontakte en brandmand eller
vores kaptajn: Anker Thy
Tlf.: 74 45 62 99 / 20 62 91 33
Det er efterhånden ved at være meget længe siden vi har været ude til en ildebrand eller bare noget der
ligner J, men det tyder jo bare på at vi alle er blevet lidt bedre til at passe på os selv.
I kan dog stadig være helt trygge ; skulle der ske noget, er vi her stadig. Vi holder bare lidt flere øvelser,
så vi er klar når det gælder.
Den 10. maj bestod en vore nye brandmænd sin grunduddannelse,
Et stort tillykke til Anders N Christensen.

Søndag den 5. juni er brandværnet på pladsen til Svenstrup ringridning og
da er I meget velkomne til at komme og få en snak og se, hvad vi går og
laver.

Besøg på brandstationen
Onsdag den 6. april besøgte vi dagplejere og børn brandstationen i Svenstrup.
Da vi kom, stod brandbiler og brandmand klar til
at ta’ imod os.
Alle børnene blev løftet op i brandbilen af
brandmanden – det var meget spændende.
Børnene kunne alle være i en brandbil – på en
gang !!
Derefter inviterede brandmanden og hans kone
på kage og saft i brandmændenes opholdsstue.
Børnene fik også vist en lille film, medens de
spiste pølsehorn – dem havde dagplejerne fra
Svenstrup med.
Det bar en rigtig god dag.
Vi takker Torben og Pernille mange gange for
deres store engagement.
Mange hilsner Stevning / Svenstrup gruppen.
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SUF – afholdt udflugt
Vores tur til DGI`s verdenshold opvisning!
Lørdag 30/5 var vi 13 gymnastikleder og
udvalgsmedlemmer fra SUF , der kørte til
Kolding Hallerne for at se DGI´S verdenshold
give en god opvisning.
I stedet for vores sædvanlige afslutning for
gymnastik lederne valgte vi i år at invitere dem til
DGI`s verdensholds opvisning i Kolding. Det vat
som ventet en meget god opvisning hvor vi så
hvad en verdensturne kan gøre for en flok unge
mennesker. Hold da op hvor er de dygtige.
Desværre var der ingen gymnaster fra SUF.
Showet hedder CONNECTIONS og byder på
klassisk dansk grundgymnastik, spansk
tyrefægtning, rytmer på høje hæle og kast, sving
og tricks med redskaber, er delt op i flere
moduler.
Showets navn CONNECTIONS symboliserer

forbindelsen mellem serierne, forbindelsen
mellem mennesker, lande og kulturer og
forbindelsen mellem gymnast og publikum
Holdet består af 14 piger og 14 drenge der efter
et benhårdt udskillelsesforløb bliver udtaget til
DGI’s ottende Verdenshold, der i 2010-2011
rejser jorden rundt med masser af gymnastik,
hård træning og personlige udfordringer.
Verdensholdet startede deres verdensturne den
1. oktober 2010 i USA. Her rejste de rundt i 3
måneder, inden de tog videre til Australien,
Japan og Kina og vendte i marts 2011 hjem til
Danmark, hvor de nu er i gang med deres
Danmarks turne.
Holdet giver i alt ca. 130 workshops og 170
shows på deres turne, og rejser i alt 100.000 km
Hver gymnast betaler ca. 35.000 kr. for at
deltage på holdet. Det er selvfølgelig også en
oplevelse for livet.

Det var lidt om vores afslutning på en god gymnastik sæson 2010-2011
På gymnastikudvalget vegne
Ulla Steimle Schmidt
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Nyt fra spejderne
Søndag den 3. april samlede vi igen affald på
Dansk Naturfredningsforenings
Affaldsindsamlingsdag.
6 børn og 6 voksne samlede 40 kg affald og 293
dåser på 2 timer i vores nærområde!!
Vi har været på løb til Sandvig med mobilposter. Det var både svært, sjovt og spændende
– og lidt koldt og vådt , men pyt.
Så var der bæver- og ulveturnering med mange
andre bævere og ulve i Bolderslev. Bæverne
kom hjem med en flot 3. plads og ulvene med en
flot 2. plads. Så store smil efter en dejlig
solskinstur.
Der er blevet klatret i MEGET store træer for
små bævere og seje ulve og stor spejder. Vi skal
selvfølgelig også på kanotur fra Lillenor over i
den gamle hytte i skoven og lave mad. Og snart
går vores sommertur til Dybbøls spejderhytte,

hvor vi skal besøge historiecentret og igen sejle i
kanoer.
Vi har lige haft besøg af 1. og 2. og 3. klasse i
deres venskabsuge, hvor de rigtig fik afprøvet
venskaber med samarbejdsopgaver. Alle
hyggede sig og var aktive og fik afprøvet nogle
gode spejderfærdigheder – bla.
kammeratskab!
Har DU lyst til at prøve spejderlivet, så kontakt
Mona Boysen 74458361 eller Carsten Davidsen
29495051.
Lørdag den 4. juni kan I møde os et par timer
ved Kulturhuset, mens musikken spiller ved
Stevning Musik-festival.
Stor sommerhilsen fra alle KFUM-spejderne i
Hjortspring Gruppe

Lokalhistorisk forening
Svenstrupbogen
Vi er kommet til at diskutere om Torup skrives
Tårup, Taarup eller Torup?
Vi har valgt Torup, men er der indsigelser, vil vi
gerne høre dem inden bogen her til efteråret går
i trykken.
Konstituering
Jeg glemte i sidste nummer at nævne at Inger
Marie Christiansen gerne ville aflastes, så vi
valgte Sine Møller til arkivleder.
Kender I de gamle x, y og z telefonnumre,
som gjaldt indtil automatiseringen i 1964?
Her er nogle eksempler:
61x. Peter Brodersen, landmand, Karlsminde,
Himmark.
61y. Karl Schultz, fyrpasser, Karlsminde,
Himmark.
61u. Harry Thomsen, landmand, Karlsminde,
Himmark.
61v. Christian Lorenzen, landmand, Karlsminde,
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Himmark.
64x. Mathias Mathiesen, landmand, Taarupskov,
Svenstrup.
64y. Christen Hansen, fisker, Taarupstrand,
Svenstrup.
64u. Viggo Jørgensen, landmand, Taarupskov,
Svenstrup.
64v. Asmus Bonde, maskinarbejder, Taarup,
Svenstrup.
70x. Peter Mathiesen, vognmand, Svenstrup.
70y. Else Brodersen, savværksejer, Svenstrup.
70u. Frederik Petersen, maskinarbejder,
Svenstrup.
De øvrige kommer med i Svenstrupbogen, som
udkommer i november i år.

Så kommer der endnu en stil:

Side 16 af 24

E SvenstruPPe’

Juni 2011

Side 17 af 24

E SvenstruPPe’

Juni 2011

Side 18 af 24

E SvenstruPPe’

DET FOREGÅR I
Skolevænget 14
2010
Juni 2011
Lørdag 04. juni

kl. 12.00 Kulturhuset

Mandag 6.juni
Onsdag 8.juni
Fredag 17.juni

kl. 15.00 Lokalhistorisk
kl. 18.00 Madklubben
kl. 18.00 Kulturhuset

Køkken
Caféen

Mandag 20.juni kl. 15.00 Lokalhistorisk
August 2011
Lørdag 13. aug. kl. 15.00 Kulturhuset

Stevning Musikfestival 2010 kl. 12.00 – 24.00
for god amatørmusik
Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00.
Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 83 70).
Kulturhusets 6 års fødselsdagsfest for alle der
har hjulpet Kulturhuset i denne sæson.
Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00.

Cykeltur for hele familien. En rigtig hyggelig tur.

September 2011
Mandag 5.sept. kl. 18.00 Madklubben

køkken

Mandag 5.sept. kl. 18.00 Kulturhuset
Onsdag 7.sept. kl. 09.00 Kulturhuset
Onsdag 7.sept. kl. 19.00 Kulturhuset

Salen
caféen
caféen

Så starter madklubben den nye sæson.
Alle er velkomne til at deltage
Linedance med Bente – starter sæsonen
Vagn starter nyt PC hold (se opslag)
Vagn starter nyt PC hold (se opslag)

Stevning Musikfestival 4. juni 2011
kl. 12.00 – kl. 24.00 – kan der købes øl/vand/vin, ringridderpølser, is og slik m.m.
kl. 12.00 – kl. 13.00 - serveres der gratis sildebord i teltet
kl. 17.30 – kl. 19.30 - kan der købes ovnstegt skinke med pastasalat og flutes

Faste tidspunkter:
Kulturhuset: Petanque
Tirsdage
kl.09.30 - ca. 11.30
- Alle der har lyst til at spille petanque, er velkommen til at deltage. Petanquekugler kan lånes.

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)

Stevning
Musik-festival
for god amatørmusik
12.00
13.00
13.45
14.45
15.30
16.15
17.30
18.00
19.15
20.30
21.45
23.00

Lillestuen musik som skal opleves
JamJoy nyt lokalt skoleband
Poisen Deed musik de unge vil ha
Havnbjerg A musik de unge kan li`
Was es Loss nyt lokalt band
Tony Tid band fra Sdbg. Gymnasium

………………..Pause……Pause………………………………
Downtown Dynt folkemusik der swinger
Loud Lovers rutinerede gutter fra Sdbg.
B4 nyt bluesband fra Nordals
Ace Cafe` rocker helt ned i maven
Downfall Bliss populær rock der rykker

Kl. 24.00-Stevning Musikfestival slutter
ret til ændringer i musiksammensætningen forbeholdes

Lørdag d. 4. juni 2011
Kl. 12:00 – 24:00

Stevning Kulturhus – Skolevænget 14 – Stevning
Gratis adgang
Der kan købes øl/vand og ringridderpølser m.m.
Kl. 12.00 – 13.00 serveres gratis sildebord
Kl. 17.30 – 19.30 sælges ovnstegt skinke m. pastasalat og flutes
Drikkevarer må ikke medbringes på festivalpladsen
Arrangør: Stevning Kulturhus
Sponsorer: Dagligbrugsen i Havnbjerg - Superbrugsen i Guderup – Rema 1000 i Guderup - XogCo
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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 lige nu 5 børn, som er
maksimum.
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
50 92 75 25

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.

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.

Tilbuds pris kun 35 kr./kg.
Bestilling i butik eller mobil 21 93 43 88 Johannes.
Vi slagter grise hver anden mdr. derfor
bestilling i god tid.

Vi lægger stor vægt på at alt er lokalt
produceret så vi kan stå 100 % inde for
kvaliteten.
Derfor også sæsonpræget udvalg-Åbningstider hverdage 10.00-12.00 og
14.00-16.30 - weekend 10.00-15.00
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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

Nyhed – Nyhed – Nyhed
Vi har fået en fantastisk solbeskytter spray faktor 30, som indeholder Aloe Vera og vitamin E for
at beskytte huden mod ældning og solskader. Den er ekstra vandfast og selvfølgelig rigtig go til
børn.
Beskytter med UVA og UVB

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
Juni 2011
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Jeg holder orlov
p.g.a. barns sygdom
fra 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…

Aktivitetskalender
Juni og juli 2011
Tidspunkt

Aktivitet

Mødested

Torsdag d. 2. juni

kl. 10,30

Kr. Himmelfartsgudstjeneste

Svenstrup Kirke

Lørdag d. 4. juni

kl. 12-24

Stevning Musik-festival

Lørdag d. 4. juni

kl. 14,30

Bingo Banko

Ringriderpladsen

Lørdag d. 4. juni

kl. 17.30

Fællesspisning (billetter bestilles)

Ringriderpladsen

Søndag d. 5. juni

kl. 9.00

Gudstjeneste med anknytning til
ringridningen i Svenstrup

Stevning Kulturhus

Svenstrup Kirke

Søndag d. 5. juni

kl. 11.30

Optog til ringridning

start Reeses gård

Søndag d. 5. juni

kl. 12.00

Ringridning og cykelringridning

Tirsdag d. 7. juni

kl. 16.00

Opsætning af badebroer

Søndag d. 12. juni

kl. 10.30

Pinsegudstjeneste – fejring af Helligånden
og kirkens fødselsdag Svenstrup Kirke

Mandag d. 13. juni

kl. 10.30

Udflugtsgudstjeneste med ”Saxappeal”

Søndag d. 19. juni

kl. 10.30

Menighedsgudstjeneste

Ringriderpladsen
Karlsminde og Himmark strand

Nygård
Svenstrup Kirke

…. D. 20. juni …… Sidste frist for indlæg til E SvenstruPPe’ juli nummer……..
Tirsdag d. 21. juni

kl. 19.00

Menighedsrådsmøde

Torsdag d. 23. juni

kl. 17-22

Skt. Hans fest

Søndag d. 26. juni

kl. 19.30

Stillegudstjeneste

Onsdag d. 29. juni

kl. 14-17

Kreative aktiviteter

Præstegårdens mødelokale
Nygård
Svenstrup Kirke
Stolbroladen

… Udkommer næste nr. af E SvenstruPPe’ …
Fredag d. 1. juli

kl. 17.00

En sommeraften i … - husk tilmelding

Søndag d. 3. juli

kl. 10.30

Gudstjeneste

Onsdag d. 6. juli

k. 14-17

Kreative aktiviteter

Søndag d. 10. juli

------

ingen gudstjeneste i Svenstrup

Onsdag d. 13. juli

kl. 14-17

Kreative aktiviteter

Søndag d. 17. juli

------

ingen gudstjeneste i Svenstrup

Onsdag d. 20. juli

kl. 14-17

Kreative aktiviteter

Søndag d. 24. juli

kl. 9.00

Gudstjeneste ved Ole Werth Sørensen

Onsdag d. 27. juli

kl. 14-17

Kreative aktiviteter

Søndag d. 31. juli

kl. 19.30

Stillegudstjeneste

(... ... oplysninger uden ansvar)

Præstegårdshaven
Svenstrup Kirke
Stolbroladen
-----Stolbroladen
-----Stolbroladen
Svenstrup Kirke
Stolbroladen
Svenstrup Kirke

