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... senest den 20. august
til...

E-mail:

Dorthe Hoffland, Sandvej 21

e.svenstruppe@gmail.com

Denne udgave er lavet af: Dorthe Hoffland

Kommentar
I går var jeg til en dejlig Skt. Hans aften på Nygård med rigtig
godt vejr og det er dejligt at se, hvor mange frivillige, der stiller
op med forskellige aktiviteter og levende musik i en lind strøm.
Det ”eneste”, der manglede, var nogle flere deltagere – var det
vejrudsigten, som holdt folk væk eller hvad er det mon, der gør,
at der var knap så mange ved Nygård? – der var heldigvis flere,
som havde fundet ned til bålet.
Til gengæld er det glædeligt, at byrådet har givet grønt lys for, at en
kommende friskole kan købe de eksisterende skolebygninger i
Svenstrup, når Nørreskov-Skolen nu rykker ud. Så er det nu, der for
alvor skal knokles for at få friskolen på benene.
Men først skal der holdes sommerferie – skoleeleverne har lige fået
ferie og vejrudsigten ser lovende ud de første dage – gid det må holde
ved. Selv skal jeg først lige have lidt styr på haven og have høstet
jordbær, ribs og solbær. Snart kan vi også få ærter af egen avl og
kartoflerne bliver vel også klar om lidt – de er i hvert fald endelig
begyndt at blomstre. Det er skønt, når man kan få noget ud af det
arbejde, der blev gjort i foråret – vi nyder hver en bid.
Forleden læste jeg, at i Frankrig kan man købe blade fra mælkebøtter
på grøntsagsmarkedet - de kan bruges i salater og blomsterne kan
bruges til en forfriskende drik. Så næste forår vil jeg åbne en bod ved
vejen med mælkebøtteblade og -blomster, for vi har store mængder af
begge dele – eller måske skal jeg overveje at lave det til ”pluk-selv” J
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Nyt fra kirken
Særlige begivenheder i Svenstrup
Kirke og Sogn juli - oktober
2011:
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 i kirken – for

Søndag d. 2. oktober kl. 10.30 Jagt- og
høstgudstjeneste. Vi skal fejre efteråret
og takke for Guds mangfoldige gaver til os
gennem naturens underfulde vækst. Det
bliver med dygtige jagtblæsere og et
feststemt kor. Efter gudstjenesten bytter
vi stauder. Tag et par af dine udtyndinger
med og byt dig til nye spændende vækster.
Vi stiller et bord frem ved flagstangen og
kombinerer det med kirkekaffen.

Evangelisk kvarter

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. 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 bagefter.

Dåb
Den 28. maj: Oscar Anders Bjerregaard
Pedersen
Den 28. maj: Astrid Lyck Valentin Good

Døde

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:
”Herren velsigne dig og bevare dig,
Herren lade sit ansigt lyse over dig og
være dig nådig, Herren løfte sit ansigt
mod dig og give dig fred!”
4. mos. 6, 24-26
Juli 2011

De største ting i livet kan vi ikke sige os
selv, men disse ord kan enhver låne af den
tro, der bor i hjertet og sige dem til sig selv
eller en anden, der måske lige nu har brug
for dem.
Der er mere fred i disse ord, end vi aner.

Den 28. maj: Christine Christiansen

Viede
Ingen

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.
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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. Det er normalt
også muligt at træffe præsten i
forbindelse med en stille stund i kirken
på hverdage kl. 17.00.
Tlf.: 74 45 62 05 – e-mail: BOSC@km.dk

Menighedsrådet
Der holdes ordinære møder: 16. august, 20.
september, 11. oktober og 15. november
Der er tale om den 3. tirsdag i måneden
(pånær i oktober).

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.
Salmestafet
Konfirmand Nicklas Appel, som havde en
rigtig god dag, med masser af gaver, glade
gæster, en tur på motorcykel, og en tur i en
covette, har følgende
”salmesangskommentar”:
Den bedste sang var, "Kære Linedanser"
fordi teksten siger det hele, det er jo sådan
livet er. J
Hilsen Nicklas Appel

Nyt om friskolen
Sønderborg Byråd har onsdag d. 22.6
besluttet, at Svenstrup Skoles bygninger
kan købes af Borgergruppen/Bestyrelsen for
en kommende friskole.
Forhandlings vilkår og prisen er endnu ikke
kendt på nuværende tidspunkt.

Juli 2011

Mere info på Nyhedsbrev snarest.
Hvis du ønsker at modtage dette
nyhedsbrev kan du tilmelde dig ved at
sende en mail til:
karin_frostjensen@sport.dk
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Foredragsforening
Program for foredragsforeningens årlige udflugt.
Dato: Torsdag d. 11. august 2011
Antal: max 56 personer
Turen:

Kl. 12.00
Afgang Svenstrup, P – pladsen overfor forsamlingshuset.
Vi kører direkte til Christiansfeld
Kl. 13.30
Ankomst Grænsemuseet, Christiansfeld – ophold på egen
hånd.
Kl. 14.15
Afgang Grænsemuseet, vi kører til Hejse Kro.
Kl. 15.00
Ankomst og kaffebord på Hejse Kro
Kl. 16.00
Afgang Hejse Kro, vi kører til Fredericia Miniby.
Kl. 16.15
ca. ankomst Fredericia Miniby – ophold på egen hånd.
Kl. 17.15 Senest afgang Fredericia, vi fortsætter til Christiansfeld
Kl. 18.15 Ankomst og aftensmad på Den Gamle Grænsekro.
Kl. 19.30 Afgang Den Gamle Grænsekro, vi kører retur til Svenstrup
Kl. 21.00 ca. ankomst Svenstrup.
Tilmelding og betaling: Pris pr. Person: Kr. 270
Ole Tagesen Skoletoften 21 Søndag d. 31. juli fra kl. 13.00 – 15.00

Lidt om Minibyen.
Fredericia købstad i 1849 kan opleves i
Den historiske Miniby. De gamle gader og
huse i købstaden kan ses i byens
nordøstre kvarter fra Dronningensgade
og Kongensgade ind mod bymidten med
Købmagergade
og
Prinsessegade
i Den historiske
Miniby.
Alle
gader, huse og
gårde,
militære
bygninger
og
fæstningsanlægget
er
opført
i
størrelsesforholdet 1:10. Se Trinitatis
Kirke og Krudttårnet i 1:10. Tag et kik på
avlsbrugergårdene
og
de
mange

Juli 2011

tobakslader! Oplev byens forskellighed i
f.eks. det reformerte kvarter. Tag ud i Den
historiske Miniby og gå en tur i gaderne
eller langs fæstningsværkerne. Fredericia
købstad lå i 1849 skjult bag voldene. De
store
grønne
arealer og de
lave
bygninger
gav
byen
et
charmerende og
idyllisk
udseende.
Det
store
voldanlæg
omkransede gaderne. Den historiske
Miniby vil fuldt færdig vise hele Fredericia
købstad i 1849.
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Høstfest

Sæt

x

Høstfest
ved lørdag d.17. september 2011.

På Svenstrup Forsamlingshus
Vi indbyder til en festlig aften, med dejlig mad og musikken leveres igen i år
af Kim Jensen fra
Dyndved.
Musik for alle !!!
Program i næste nr. af ESvenstruppe’.
Svenstrup høstfestudvalg.

Juli 2011
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Nyt fra brandværnet

UDKALD SIDEN SIDST:
20 maj Redningsbåd ude til forurening – dieselspild på vandet.
6 juni Tankvognsassistance ved villabrand i Hundslev.
6 juni Assistance med autosprøjte ved villabrand i Hundslev
12 juni Tankvognsassistance i Ketting
Øvelser i den kommende måned:
4/7 Øvelse i Svenstrrup
Har du lyst til at være med kan du kontakte en brandmand eller vores kaptajn
Anker Thy
Tlf.: 74456299 / 20629133
Så var det så vidt hvor vi skulle ud igen, og selvfølgelig var vi klar.
Ringridning i Svenstrup er veloverstået og mange af byens borgere var henne og få en
snak med os på pladsen, det ser jo ud til interessen stadig er der så vi kommer igen
næste år J

Juli 2011
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Lokalhistorisk forening
Sommerferie + ny åbningstid:
Vi holder sommerpause indtil 1. mandag i
september: 5. sept.
Ændret åbningstid: 14 – 17
Åbent 1. og 3. mandag i måneden 14 – 17.

Der er efternavne, så som: Andersen,
Bonde, Clausen, Dominicussen, Hansen,
Jacobsen, Jensen, Jørgensen, Lauritsen,
Lausen, Nielsen, Petersen, Thomsen,
Valentin, Wein og Wriborg.

Mindearrangement ved Englændergraven
d. 16. sept. kl. 18.30. Mindetale af Inge
Adriansen.

Svenstrupbogen – vi holder tidsplanen.

Udvandrede fra Svenstrup sogn i 1800
tallet.
Carsten Bonde har fundet ud af, hvem der
udvandrede fra sognet.
Og gæt hvor de kommer med?
I Svenstrupbogen, selvfølgelig.

Sponsorer:
PS Vi vil i nærmeste fremtid spørge jer,
næringsdrivende, om I vil sponsere et beløb
til trykning af bogen. Vi vil så til gengæld
sætte jeres navn på sponsorlisten med
Firmalogo, hvis I har et.
God sommerferie

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

Juli 2011

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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Kom og dans
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Dance in Lines
Husk; det er tirsdag d.6. september kl. 10,00 vi samles igen på Svenstrup
Forsamlingshus til Dance in Lines.
I år er der plads til både begyndere og let øvede, såfremt der er tilslutning
nok.
Flere oplysninger fås på telefon 24 63 63 93 - Lissie Wonsyld

Annonce
Cykeltrailer til to børn, kun lidt brugt
Nypris1200 kr. Sælges for 500 kr.
Samt helt ny vippe af træ, endnu ikke pakket
ud, ny pris: 800 kr. Sælges for 500 kr.
Eva Tagesen tlf.: 50 98 68 77

Juli 2011
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Annoncer
HENRIETTES PRIVATE DAGPLEJE
Et godt alternativ til
den kommunale.
Vi har endelig fået vores nye EL-ladcykel,
så nu kan vi rigtig komme ud på udflugter.
Her i juni måned har vi bla andet været en tur i
Nørreskoven, været på besøg hos en kollega i
Guderup samt besøgt Guderup børnehave, da
Mikkel starter der efter sommerferien.
Er der for langt at cykle tager vi dagpleje-bilen.
Den skal vi bruge når vi skal på besøg i Nordborg
børnehave, hvor Camilla starter efter
sommerferien.
Efter sommerferien starter vores nye
dagplejegruppe op, der vil vi være 4 private
dagplejere i og omkring Guderup, det vil vi fejre
med en sommerudflugt, hvor forældre og
søskende vil blive inviteret til kaffe, saftevand og
kage.

Den private dagplejegruppe vil mødes jævnligt
både i legestue og vi vil også tage på udflugter
sammen.
Jeg har opdateret hjemmesiden med billeder både
fra vores udflugter og dagligdagen, andre sider
har ligeledes fået nye billeder.
Hvis du gerne vil vide mere, så kig endelig ind på
min hjemmeside. www.henriettesdagpleje.dk eller
ring
Hilsen Henriette

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

Juli 2011
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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
Juli 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
Juli og august 2011
Tidspunkt

Aktivitet

Mødested

Fredag d. 1. juli

kl. 17.00

En sommeraften i … - husk tilmelding

Præstegårdshaven

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

Svenstrup Kirke

Søndag d. 7. aug.

kl. 10.30

Gudstjeneste

Svenstrup Kirke

Torsdag d. 11. aug.

kl. 12-21

Udflugt – foredragsforeningen

Søndag d. 14. aug.

kl. 10.30

Gudstjeneste

Tirsdag d. 16. aug.

kl. 19.00

Menighedsrådsmøde

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

til Fredericia
Svenstrup Kirke
Præstegården

... D. 20. august … Sidste frist for indlæg til E SvenstruPPe’ september nummer…
Søndag d. 21. aug.

kl. 9.00

Gudstjeneste

Svenstrup Kirke

Torsdag d. 25. aug.

kl. 17.00

Folkedans – børn (0. – 2. kl.)

Alsingergården

Torsdag d. 25. aug.

kl. 18.00

Folkedans – børn (3. kl. - ?)

Alsingergården

Søndag d. 28. aug.

kl. 19.30

Stillegudstjeneste

Svenstrup Kirke

… Udkommer næste nr. af E SvenstruPPe’ …
Fredag d. 2. sept.

kl. 19.30

Kom og dans

Søndag d. 4. sept.

kl. 10.30

Gudstjeneste med konfirmandindskrivning

Mandag d. 5. sept.

kl. 14-17

Åbent hus

Tirsdag d. 6. sept.

kl. 10.00

Dance in Lines

Tirsdag d. 6. sept.

kl. 19.30

Begynderhold – Folkedans

Søndag d. 11. sept.

kl. 19.30

Stillegudstjeneste

Fredag d. 16. sept.

kl. 18.30

Mindearrangement

Englændergraven

Lørdag d. 17. sept.

??

Høstfest

Forsamlingshuset

(... ... oplysninger uden ansvar)

Forsamlingshuset
Svenstrup Kirke
Lokalhistorisk forening
Forsamlingshuset
Alsingergården
Svenstrup Kirke

