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Kontaktudvalg

Nu er det forhåbentlig snart foråret og med foråret følger
også generalforsamlinger og dem er der rigtigt mange af
i Svenstrup de kommende uger. Det er vigtigt for
foreningslivet, at der er frivillige, der gider gøre en
indsats, så aktiviteterne kan fortsætte i Svenstrup til
gavn for os alle – så overvej om det ikke er nu, du skal
”kaste dig ind i kampen” og gøre en forskel…
Med foråret følger også starten på havesæsonen og jeg
frygter allerede, hvad og hvor meget der har tænkt sig at
vælte uinviteret op af jorden, så snart kulden slipper sit
tag. Men måske vil jeg overveje en idé, jeg hørte i
radioen den forgangne uge – man kan leje sin
køkkenhave ud til entusiaster med grønne fingre, så de
holder den fin og får grøntsager ud af den og det kan jo
være lige så godt som at fuglene og andre dyr spiser
det eller at det hele drukner i ukrudt.

Med håb (og frygt) om snarligt forår
Dorthe
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Brandværn
Anker Thy
74 45 62 99
E’ Svenstruplaug
Agnes Nielsen
74 45 63 46
e-mail:
nielsen@moisen.net
„E -Si- Skå“
Ole Rasmussen
74456193
e-mail
else.ole@bbsyd.dk
Folkedansere
Ib.Jensen
74456433
e-mail
i.jensen@post3.tele.dk
Nørreskovskolen, Guderup afdeling
Ejvind Bojsen
88726869
e-mail:
ejvind@sonderborg.dk
Hjortspring Børnehus
Ketty Jørgensen
74458637
e-mail
kjog@sonderborg.dk
Jagtforeningen
Hans Jakob Møller
74 45 63 01
KFUM Spejderne Hjortspring Gruppe
Carsten Davidsen
74 45 95 50
Lokalhistorisk Forening
Jørgen Valentin
74 45 61 65
Menighedsrådet
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

Skytteforeningen
Torsten Larsen
74 45 95 07
Svenstrup Cykelklub
Ole Tagesen
2614 57 71
e-mail:
tagesen21@bbsyd.dk
Svenstrup Friskole
Jens Væggemose
64677681
e-mail
kontakt@svenstrupfriskole.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

Nyt fra kirken
Særlige begivenheder i
Svenstrup Kirke og Sogn
marts. - april 2013:

NB: Annoncering af ny dato for
offentligt budgetmøde i
begyndelsen af det ordinære
menighedsrådsmøde onsdag den
20. marts kl. 19.00!

Kasif Nakatenda var for underernæret
til at få gavn af sin hiv-medicin. To
geder og en køkkenhave fra
Folkekirkens
Nødhjælp
har
bogstavelig talt givet Kasif et nyt liv.
Kasif ønsker held og lykke med
Sogneindsamling 2013, så flere kan
få hjælp.

Fredag d. 8. marts kl. 19.00 Forårsstillegudstjeneste. Vi fejrer forårets
komme ved en let aftengudstjeneste
med indlagt forårsdigt og forårssang.

D. 10. marts kl. 09.30 mødes vi altså i
Konfirmandladen ved præstegården
og gør en fælles indsats i kampen
mod sult, tag godt imod indsamlerne,
når de kommer rundt til så mange
døre i sognet som muligt!
”Vi er med i Sogneindsamlingen igen,
fordi det giver rigtig god mening. Dels
vil vi gerne være med til at bekæmpe
sulten i verden – og dels bliver kirken
synlig på en helt særlig måde, når
indsamlerne kommer rundt i hele
sognet,” siger indsamlingsleder Frank
Bodholdt Jakobsen.

Søndag d. 10. marts Ingen
gudstjeneste,
men
årets
Sogneindsamling løber af staben. Vi
mødes i Konfirmandladen kl. 09.30.
Denne dag har Svenstrup Sogn og
Folkekirkens Nødhjælp brug for
frivillige indsamlere til kampen
mod sult.
– tilmeld dig som indsamler til Frank
Bodholdt
Jakobsen:
frankbj@bbsyd.dk
Udviklingshjælp nytter - og kampen
mod fattigdom kan vindes. Men der er
stadig meget at tage fat på. En af de
helt store udfordringer er sult. 870
mio. mennesker lider af kronisk
underernæring, og hvert 12. sekund
dør et barn af sult. Sult og
fejlernæring er verdens største
sundhedsrisiko. Samtidig forstærker
sult alle andre dårligdomme, fx
sygdommen hiv/aids.

Søndag d. 17. marts kl. 10.30
Svenstrup-Højmesse med fejring af
Maria og hendes bebudelse. Tag din
ikon med, så den kan bæres ind i
procession og pryde alteret under
gudstjenesten. Kom helst mindst ti
minutter før og meld dig hos præsten.
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Palmesøndag:

Søndag d. 24. marts Palmesøndag kl. 10.30
Konfirmationsgudstjeneste
Så skal året 16 unge mennesker fra Guderup skole og fra Svenstrup Friskole
konfirmeres:
Sabrina Kliver Anker, Ravnsbjergvej 14
Frederik Braasch, Kildebæk 28
Nicolai Pagh Christiansen, Bag Oksevejen 1B , st th, 6330 Padborg
Laura Telling Clausen, Ugebjergvej 27
Nadine Duarte Collin, Oksbølvej 50B
Henning Hess, Frydenlundvej 5
Johanne Marie Hoffland, Sandvej 21
Anders Bondegaard Høeg, Rugbjergvej 8
Karoline Marie Berthelsen Johansen, Enebærvej 6
Ida Johnsen, Vestertoften 35
Tanya Falk Lyster, Hjortspringvej 10
Kasper Klindt Madsen, Stevning Gade 23A
Nicolai Hougaard Nielsen, Mellemtoften 3
Agusta Johanna Vilberg Olafsson, Ottemosevej 20, 6400 Sønderborg
Louise Adeline Skov Rossen, Baggesens Vej 4, 6440 Augustenborg
Mads Peter Østergaard, Løkken 20 , st th
Denne liste er ikke udtryk for i hvilken rækkefølge de unge mennesker bliver konfirmeret

Søndag d. 31. marts kl. 10.30 kan
holde
Svenstrup-Højmesse
i
opstandelsens tegn.

Skær-Torsdag d. 28. marts kl. 19.00
Nadvergudstjeneste – vi efterligner
aftenmåltidet, hvor Jesus indstiftede
nadveren. Kom helst et kvarter før, så
vi kan begynde med at sætte os
hyggeligt til rette ved det dækkede
bord midt i kirken.

Mandag den 1. april 2. påskedag
Emmausvandring fra Nygård i
Nørreskoven
kl.
11.00.
Kort
nadvergudstjeneste i Svenstrup
Kirke kl. ca. 14.00. Medbring selv
drikke og lidt spiseligt til vandringen.

Lang-fredag d. 29. marts kl. 10.30 –
korsordene i nutidig belysning.
Korsordene læses af frivillige og
sættes i et nutidigt lys. Ved
gudstjenestens slutning bærer vi
alterets lys og stage ud, således at vi

Fredag d. 12. april kl. 17.00 i
Stevning
Kulturhus
Børnegudstjeneste med familiehygge.
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Denne gang får vi besøg af Dorthe
Hoffland med harmonikaen, så vi kan
danse lige ind i den gode fortælling.

har nogle af kvinderne iblandt os
forfærdet os; de var tidligt i morges
ude ved graven, men fandt ikke hans
legeme og kom tilbage og fortalte, at
de i et syn havde set engle, som
sagde, at han lever. Nogle af dem,
der er sammen med os, gik så ud til
graven og fandt det sådan, som
kvinderne havde sagt, men ham selv
så de ikke.«

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:

Da sagde han til dem: »I uforstandige,
så tungnemme til at tro på alt det,
profeterne har talt. Skulle Kristus ikke
lide dette og gå ind til sin herlighed?«
Og han begyndte med Moses og alle
profeterne og udlagde for dem, hvad
der stod om ham i alle Skrifterne.

Vandringen til Emmaus:
” Men samme dag var to af disciplene
på vej til en landsby, som ligger tres
stadier fra Jerusalem og hedder
Emmaus; de talte med hinanden om
alt det, som var sket. Og det skete,
mens de gik og talte sammen og
drøftede det indbyrdes, kom Jesus
selv og slog følge med dem. Men
deres øjne holdtes til, så de ikke
genkendte ham. Han spurgte dem:
»Hvad er det, I går og drøfter med
hinanden?«

De var næsten fremme ved den
landsby, 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?«

De standsede og så bedrøvede ud,
og den ene af dem, Kleofas hed han,
svarede: »Er du den eneste
tilrejsende i Jerusalem, der ikke ved,
hvad der er sket i byen i disse dage?«
»Hvad da?« spurgte han. De svarede:
»Det med Jesus fra Nazaret, som var
en profet, mægtig i gerning og ord
over for Gud og hele folket – hvordan
vore ypperstepræster og rådsherrer
har udleveret ham til dødsstraf og
korsfæstet ham. Og vi havde håbet, at
det var ham, der skulle forløse Israel.
Men til alt dette kommer, at det i dag
er tredje dag, siden det skete. Og nu

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.”
Lukasevangeliet 24, 13-35
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Tak, Far i Himlen, fordi du har givet os
ben at gå på, så vi kan færdes ud i
verden og møde hinanden.

PS: Snyd ikke dig selv for en
venskabelig vandring i naturen
mellem Nygård i Nørreskoven og
Svenstrup Kirke mandag den 1.
april, 2. påskedag kl. 11.00, hvor vi
med udgangspunkt i ovenstående
tekst holder et par små andagter i
naturen og slutter med en lille
nadvergudstjeneste i kirken kl.
14.00.

Tak, fordi vi i mødet med hinanden
kan møde det venskab og den
kærlighed, som du, Jesus Kristus, har
gjort tydeligt ved at møde mennesker,
sådan som du gjorde.
Tak, for den ånd, der brænder i et
menneskehjerte, når vi får mod,
kærlighed og humor til at gøre det,
der evigt giver mening!
sognepræsten

Tro, livsværdier og åndelig styrke
rystes og udvikles gennem livet og
dets udfordringer. Præsten kan være
en god samtalepartner, når noget skal

vendes for at give luft til nyt liv. Ring
og aftal tid!
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Stilhed og lystænding – hverdagsgudstjenester i Svenstrup kirke:
Mandage er der mandagsstilhed kl.
18.30
Torsdage er der evangelisk kvarter
med lystænding og forbøn kl. 17
Disse torsdage vender vi søndagens
evangelium, og du kan komme med
dit bud på, hvad der skal siges i
søndagens prædiken. Det kan også
være et andet evangelium, som du
måske som menighedsgudstjenesteleder skal holde gudstjeneste omkring
en anden søndag, så bare sig det, når
du kommer.

prædiken eller en lytte til en original
sang komponeret til nogle af vores
særlige gudstjenester.
Sognepræst
Bo Scharff
Der er altid mulighed for at træffe
sognepræsten enten ved at henvende
sig
på
præstegårdens
kontor
(sydindgang) eller ved at træffe aftale
over telefonen - dog undtagen
mandag.
Tlf.: 21 67 72 05
e-mail: BOSC@km.dk
Menighedsrådet
Torsdag den 17. januar kl. 19.00 holdt
det nye råd et vellykket første
ordinære møde!
Følgende mødedatoer blev fastsat::
årligt syn lørdag d. 16. marts kl. 10-12
20. marts – begyndende med
offentligt budgetmøde 18. april; 16.
maj; 13. juni; - første møde efter
sommerferien, hvor næste halve års
møder planlægges: 22. august.
Alle
gange
kl.
19.00
i
Konfirmandladen.

Dåb
Ingen
Døde
23. januar: Carl Christian Schink
6. februar: Elly Jensen
10. februar: Erika Christensen
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.

Menighedsrådets møder er offentlige,
og alle interesserede er velkomne.
Referater fra menighedsrådsmødet er
fremlagt i kirkens våbenhus.

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.

Det
nye
Menighedsråd,
som
konstituerede sig den 6. november,
ser således ud:
Leo Vindahl Olesen (formand),
Mona Boysen (næstformand),
John Svane Christensen (kasserer i
rådet),
Henrik Christensen (sekretær),
Karin Stavski,
Bo Scharff (præst, født medlem).
Jytte Schink er midlertidigt udtrådt af
Menighedsrådet og indsuppleret af 1.

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
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suppleant Martha Thomsen, der også
dækker posten som kontaktperson.
Posten som kirkeværge varetages af
Karin Stavski.
Suppleanter: Martha Thomsen og
Kurt Christensen

Uden for rådet: graver Torben Nielsen
og organist Maja Jørgensen (medarb.
repr.), Ole Rasmussen (kasserer).
Bygningssagkyndig:
Klaus
Witte

Konfirmation – Nordborg
Vores datter skal konfirmeres i Nordborg og vi bor i Svenstrup.
Der er mange der har spurgt hvornår det er, så jeg ville spørge om det kunne
komme i bladet?
Konfirmation Nordborg Kirke d. 7. april 2013 kl. 11.00:
Miriam Marie Krickau Wind
På forhånd tak
John og Vibeke Wind
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Opfører lystspillet ”Katrine Olsen Banden siger
stop!”
Fredag den 15. marts kl. 19.00 - og
Lørdag den 16. marts kl. 15.00
I Havnbjerg Skoles aula (indgang fra både store og lille skolegård). Der
kan i pausen købes kaffe, kage, øl, vin og vand til rimelige priser.
Billetpris over hele salen: kr. 50,00 begge dage.
Stykket handler om den lille borgers kamp imod magtmisbrug og
systemer. To ældre søstre, der har en god tilværelse på deres
slægtsgård, forsøges lokket til at sælge ejendommen til borgmesteren,
som sammen med en tysk direktør har lagt store planer for gårdens
udstykning. Dog tager søstrene kampen op i bedste Olsen-Bande-stil.
Det lykkes for dem at skaffe beviser for borgmesterens ikke helt fine
forhold og for den tyske direktørs ulovligheder, så det hele ender efter
et utal af skøre komplikationer i fryd og gammen – for søstrene altså.
Et interessant stykke – ikke mindst i et valgår!
Kom og se Havnbjerg amatørerne, som for 9. gang sætter liv i kludene
med et morsomt lystspil til glæde for egnens beboere.
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Gymnastikopvisning i Guderup Hallen
Lørdag den 16. marts kl. 10.30
Med egne hold og gæstehold.
Kom og se vore dygtige gymnaster og deltag i vores konkurrence og vind
chokolade.
Vel mødt og med sportslig hilsen
Gymnastik foreningen

Svenstrup Ungdomsforening afholder ordinær generalforsamling
d. 15-03-2012 KL, 19.30 i klubhuset.
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamling, kontakt
Formand Karin Frost Jensen Sandvej 33, Svenstrup 6430
Nordborg Mail: karin_frostjensen@sport.dk tlf.nr. 22 53 18 87
Vel mødt og med venlig hilsen
Svenstrup ungdomsforening
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Nord-Als Folkedansere inviterer til
Forårsafslutning på Svenstrup forsamlingshus
Lørdag d. 16. marts 2013 kl. 19 – 22.30
Entre kr. 30 pr. person er inkl. kaffebord og sodavand til
børnene.
Program for aftenen:
Indmarch
Opvisning af B&U holdet
Fælles opvisning af voksenholdene
Koncert af Musikskolens Folkemusikhold

Jubilæum og Gaver
Kaffebord
Bal for alle og hyggeligt samvær
Kom og vær med til en glad og dejlig aften i NAF.
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Kirkerne på Als og Sundeved
Foredrag med museumsinspektør Inge Adriansen
Tid og sted:

Mandag 18. marts kl. 19.00 - 22.00 på det gamle
skovfogedsted Nygård i Nørreskoven på Als

Program:

Inge Adriansen vil fortælle om en række af
Sønderborg Kommunes 30 kirker og vise billeder
herfra

Deltagergebyr:

80 kr.

Tilmelding:
hjemmeside

Tilmelding kan foretages på FOF-Sønderborgs
Der vil være plads til max. 60 deltagere

Traktement:

The, kaffe og kage kan købes

Arrangør:

FOF Sønderborg i samarbejde med Foreningen
Nygård
(www.nygaard-als.dk)
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E SvenstruPPé
E SvenstruPPé afholder ordinær generalforsamling
tirsdag d.12. marts 2013 kl. 19.00 på Svenstrupforsamlingshus
med følgende dagsorden i henhold til vedtægterne.
1. Valg af dirigent
2. Sidste års protokol
3. Beretning
4. Regnskab
5. Indkomne forslag
6. Valg
7. Evt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i
hænde senest
8 dage før generalforsamlingen.
Med venlig hilsen bestyrelsen.

Opfordring til alle i Svenstrup.
Nu har vi fået en skole i byen igen,
efter stor opbakning fra byens borgere
og det er virkelig godt.

kommer det til at se meget sort ud for
forsamlingshusets fremtid.
Jeg håber at kunne få nogle
Svenstrup borgere til syntes, det ville
være godt at forsamlingshuset
forbliver en del af Svenstrup.
Der er ca. 5-6 møder om året, så
arbejdet er ikke så stort, men det er
yderst vigtigt for forsamlingshusets
fremtid at der er en bestyrelse, uden
den kan huset ikke eksistere.

Nu kommer jeg med en stor bøn til
borgerne. Vi mangler opbakning til
Svenstrup Forsamlingshus. Vi skal
have generalforsamling og mangler
hårdt bestyrelsesmedlemmer. Vi har
for tiden kun et medlem der ønsker
genvalg ud af en bestyrelse der i
forvejen ikke er fuldtallige.
Vores forsamlingshus er rigtig aktivt,
både med udlejning, fælles
arrangementer med Olferts Venner,
samt støtteforeningen der laver
forskellige tiltag. Desuden bruger
skolen forsamlingshuset.
Hvis vi ikke får nogle aktiver, i form af
nye medlemmer til bestyrelsen,

Så derfor, kom til
generalforsamling på
forsamlingshuset,
Tirsdag d. 19 marts kl. 19.00, vi
regner med dig.
På bestyrelsens vegne,
Anne Marie Duus
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Svenstrup Forsamlingshus
Ordinær Generalforsamling
Tirsdag d. 19. marts 2013 kl. 19.00
På Svenstrup Forsamlingshus
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning ved. Anne Marie Duus
4. Regnskab ved Gert Wonsyld
5. Indkomne forslag
6. Valg:
 Valg til bestyrelsen
 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
Tirsdag d. 19. marts 2013
på Svenstrup forsamlingshus
Med følgende dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af suppleant
7. Valg af revisor
8. Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i
hænde 8 dage før.
Med venlig hilsen Bestyrelsen
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Generalforsamling d. 19. marts 2013 kl. 19.00
Stevning Kulturhus Cafeen
Dagsorden:
1. Formandens velkomst
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Regnskabsfremlæggelse
5. Budget for 2014
6. Valg til bestyrelsen
a. På valg til bestyrelsen er:
Jørgen Valentin (modtager genvalg)
Tove Semmelmann (modtager genvalg)
Connie Vogt (modtager genvalg)
b. Suppleanter:
Kirsten Jørgensen (modtager genvalg)
c. Valg af revisor:
Gert Wonsyld (modtager genvalg)
Revisor suppleant:
Ingolf Henningsen (modtager genvalg)
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt
9. Kaffepause
10. Visning af gamle billeder fra Stevning og Svenstrup
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Generalforsamling i Svenstrup vandværk
Onsdag d. 20 marts, klokken 19.30 på Svenstrup forsamlingshus
Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer
2. Valg af protokolfører
3. Formandens beretning ved Gert Johansen
4. Fremlæggelse af regnskab ved Jørgen Jørgensen
5. Valg af bestyrelsesmedlem og revisor
 På valg til bestyrelsen er Jørgen Jørgensen – modtager
genvalg
 Hans Jacob Møller – modtager genvalg
 På valg til revisor er Ole Rasmussen – modtager genvalg
6. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage
før generalforsamlingen)
7. Eventuelt
Vandværket er vært ved en øl/vand samt et let traktement
På bestyrelsens vegne
Gert Johansen

Svenstrup ringriderforening
afholder generalforsamling, tirsdag d. 2 april, klokken 19,30 på
Svenstrup friskole.
Dagsorden:
- Valg af dirigent
- Formandens beretning ved Dorthe Johansen
- Regnskab ved Vivi Riggelsen
- Valg til bestyrelse: På valg er: Vivi Riggelsen, Lone Skou og
Monica Jørgensen
- Evt.
Foreningen er vært ved kaffe/the og kage.
På bestyrelsens vegne
Dorthe Johansen
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En hyldest til Svenstrup Friskole!
Sikken aften. Vi sad skulder ved
skulder i den store sal på
Forsamlingshuset
den 7-2-2013, salen var fuld så godt
og vel.

bordet.
Fint
skolen
kan
bruge
Forsamlingshuset ved sådan en
lejlighed. Alle de mennesker kunne
slet ikke havde været i skolens
gymnastiksal.
Vi
må
håbe
samarbejdet kan fortsætte, vi må jo
værne om de ting vi har tilbage i byen.

Det var fantastik at se børnene spille
teater, de gik op i det med liv og sjæl,
glæden strålede ud af dem.
Fint alle kunne være med fra de
mindste i 1. klasse til de store i 7.
klasse. Så de flotte kostumer. Efter
teatret blev der stillet borde op, der
kom hjemmebagt kager og kaffe på

En vellykket aften, vi glæder os
allerede til næste gang.
Inger Marie Christiansen, Himmark

Teater på Svenstrup Friskole.
I aftes d. 7-2-13 havde Svenstrup
Friskole debut som teater/skuespil
trup.

Til forældremødet var der næsten 100
pct. opbakning.
Medens forældrene var til
børnene sminket, så de
deres skuespil, børnene
fodret af med pølsekorn
frugt og grønt.

Skolen havde sin første skolefest. I
den
anledning
havde
skolebestyrelsen indkaldt til et forældremøde, hvor der blev snakket om
forældrenes forventning til friskolen,
forældrenes
drømme
omkring
friskolen. Bestyrelsens forventning til
forældrene, forældrenes ansvar når
ens barn går på en friskole.
Skolelederens tanker omkring det at
drive en friskole blev ridset op.

møde, blev
var klar til
blev også
og diverse

Efter forældremødet var det muligt for
forældrene at købe mad, et tilbud som
flertallet af forældrene tog i mod.
Efter spisning var forældre og pårørende inviteret til at se skuespillet.
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Byens borgere var også inviteret til
forestillingen. Der kom ca. 200
tilskuere, forsamlingshusets store sal
var fyldt til bristepunktet, selv dørene
til lillesal måtte åbnes for at rumme
alle tilskuerne.

deres opsætning af skuespillet.
Publikum roste stykket til skyerne
efter optræden,
Kommentar som blev hørt: ”Bedre
end et normalt skuespil”
”Man skulle ikke tro det er børn som
optrådte”
”Hvor kan I være stolte af de børn.”

Eleverne opførte skuespiller ”Mission
Pelosien”. Stykket var sat meget
professionelt op med kostumer og alt
udstyr med lys og lyd effekter. Alt var
som et rigtigt teater.

Der kom mange flere positive
kommentar, men det vil blive for
meget at skrive dem her.
Aftenen sluttede af med at gæsterne
kunne købe ”kaffe og kage”
Skolens personale og elever var stolte
og glade da de gik hjem.

Skuespillet tog ca. 45 min. alle elever
fra 1-7 kl. var på scenen.

Eleverne har i dag haft en rolig dag
med oprydning og evaluering. Inden
vinterferien slog eleverne katten af
tønden, sluttede dagen af med varm
kakao og hjemmelavede fastelavnsboller

Efter skuespillet var der vild
begejstring fra tilskuerne. Tilskuerne
stod op med taktfast klappen.
Efter skuespillet blev der delt blomster
ud til Else Sander, Ulla Andersen,
Tilde S. Mittet og Sidsel S. Mittet. For

Jens Væggemose
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E`Svenstruplaug Inviterer til

ØL Smagning
På Svenstrup Forsamlingshus
Fredag d. 5 april kl. 19.00
Byder vi velkommen til nogle spændende timer
i selskab med Benny Engelbrecht
og spændende Øl fra lokal forhandler.
En aften der byder på både historie,
humor,pølsebord og ikke mindst øl.
PRIS 100. Kr. pr person
BILLETTER bestilles og afhentes senest d. 3 april hos:
Børge.: Ahlmannsvej 9 tlf. 7445 6541 mail: s-b-jorgensen@hotmail.com
Agnes.: mølletoften 22 tlf. 4098 9289 mail:Nielsen@moisen.net

E`Svenstruplaug
Orientering fra Foreningsforum
Der var mødt 8 foreninger op dejligt
men vi vil dog gerne have
Flere foreninger til at være med.
Henrik fra Lauget fortalte om
Hvordan gik 2012: Badebroer:
opsætning og optagning af
vandet. Opsætning gik godt og
det der var folk nok. Der blev

afsluttet med grillpølser. Vejr og
vind havde ødelagt dem inden de
blev taget ned, så de skal
repareres igen inden de sættes
op. Lauget er ved at søge penge,
så de kan repareres, og der
søges ved fonde til en ny bro ved
Karlsminde.
Første lørdag i juni, spil og leg på
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sportspladen. Ca. 65 deltog, en
vellykket eftermiddag. Om aftenen
var der fællesspisning hvor 140
deltog. Til sankthans blev der
grillet pølser ved Nygård.
Uge 42 med forskellige
arrangementer. Fredag aften med
gudstjeneste, søndag var der
fællesspisning, loppemarked og
boder på skolen. Cykelklub havde
tur, familieorienteringsløb,
skydning, arrangementer i
Stolbroladen. Ved
fællesspisningen stillede
forsamlingshuset lokaler til
rådighed. Julearrangementet gik
godt med ca. 70 børn og en del
voksne.

Skiltning af arrangementer. Et godt
sted kunne være på gavlen på skolen.
Der nedsættes et udvalg: Karin,
Agnes, Dorthe
Skrift på Infotavlerne bliver for småt
når både engelsk og tysk tilføjes, så
der er besluttet at der kun bliver
engelsk der tilføjes.
Der arbejdes på at få en infotavle og
bord/bænk sæt på parkeringspladsen.
Der kommer et skilt som henviser til
infotavlen. Der er et ønske at det er
klar sidst i maj.
Der skal plantes et lindetræ i
kirkeallén, da der mangler et.
Børge og Henrik sørger for at det
bliver plantet i samarbejde med
Peter Møller

Dorthe Svenstrup friskole: Der er
pt. 46 elever. Der er planlagt
skolefest med teater i februar.
Cykelsponsorløb første lørdag i
juni. Til næste skoleår 2013/2014
er der 4 grupper som det ser ud
lige nu. Børnene er blevet taget
rigtig godt i mod når de har været
rundt i forbindelse med
projektarbejdet.

Evaluering af uge 42: Hvad gør vi
fremadrettet? Der er rigtig mange
tilbud. Forslag om at komprimere det,
så det måske kun er et par dage. Vi
laver en gruppe: Mia er tovholder:
repræsentanter fra Stolbroladen,
SUF, lokalhistorisk, cykelklub, skolen.
(Brandværn, skytteforeningen).
Forslag: rundvisning på Alsion ved
A.P. Hansen
Kommende arrangementer:
Ølsmagning, opsætning af badebroer
25. maj, fællesspisning d. 2/6,
Sankthans ved Nygård, uge 42, valg
til laug, juletræstænding inden advent.
Åbent hus i Stolbroladen i påsken.
Lauget har mulighed for at skaffe lidt
penge til foredragsholder. Det skal
dog have lidt relation til landsbyen.
Tak for en god og udbytterig aften

Info ved Agnes: Nygårds Venner
arrangerer opera i Nørreskoven d.
16 juni.
Der er mulighed for at rejse med
bus for 10kr til Sønderborg til
specielle arrangementer. Agnes
har en liste over hvilke
arrangementer det gælder til.
Nye tiltag
Folder som byder velkommen til nye
borgere. Forslag om at bogen om
Svenstrup foræres til dem.

E`Svenstruplaug
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Svenstrup frivillige brandværn

Udkald i foregående måned:
31-1-2013: ISL udkald. En lysmast var knækket i nattens blæsevejr, så den skulle
sikres.

Afholdte øvelser:
Der har været afholdt 1 øvelse i brandværnet.

Kommende måneds øvelser:
18-03-2013 kl 18:45 på brandstationen.

Der har været afholdt Generalforsamling d 03-02-2013.
Der er 19 aktive brandmænd + 2 gæstebrandmænd i værnet.
Posterne blev fordelt som:
Brandkaptajn: Anker Thy
Vicebrandkaptajn: Helge H Kock
Kasserer: Jens J Johansen
Sekretær: Tom Marek
Bestyrelsesmedlem: Arne Hansen
Redskabsmester: Hans Walter Christiansen
Redskabsmesterassistent: Gert Marek

Skulle du være interesseret i at se hvad vi laver ved en øvelse, eller måske
være interesseret i at blive brandmand / brandkvinde, så kontakt en fra
bestyrelsen, en brandmand du kender, eller kom til en øvelse og få snak
med os.

Svenstrup frivillige brandværn

Der har været afholdt Generalforsamling d. 3 feb. 2013.
Et kort resume af Kaptajnens beretning.
Brandværnet består i dag af 21 aktive brandfolk, hvoraf to er gæstebrandfolk fra
henholdsvis Sydals og Ullerup brandværn. (gæstebrandmand er en brandmand
som tilhører et andet brandværn, men som arbejder tæt på Svenstrup, og derfor
kører med på udrykninger i Svenstrup, når de er på arbejde).
På mandskabssiden råder vi i dag over 6 Holdledere, 16 røgdykkere og 4 elever.
Der har i løbet af året været 19 udkald i brandværnet, fordelt på 15 udkald til
brand og 4 udkald til søredning.
Ved alle brandudkald her der gennemsnitligt været mødt 12 mand på stationen.
Ifølge vores udregninger og statistikker, så har vi til dagligt 13 mand til rådighed i
dagtimerne, 18 mand i aftentimerne og 20 mand i nattetimerne.
Der har i 2012 været afholdt 23 øvelser af forskellig karakter.
Af jubilarer var der:
Leif Melchior, 20 år.
Henrik Clausen, 15 år.
Efter valg og generalforsamlingen, består bestyrelsen nu af:
Brandkaptajn:
Anker Thy
Vicekaptajn:
Helge Kock
Kasserer:
Jens J. Johansen
Sekretær:
Tom Marek
Bestyrelsesmedlem: Arne Hansen
Redskabsmester:
Hans Walter Christiansen
Redskabsmesterassistent:
Gert Marek
Brandværnet takker for den fine opbakning og støtte i byen, velviljen til udlån af
øvelsesobjekter, samt takker vores figuranter for hjælpen.
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Og det endte lykkeligt –
et gensyn med Klingbjerg i forsommeren 1945.
På billedet ses 4 af besætningen fra
den B 17 bombemaskine, der den 24.
maj nødlandede ved Østerholm.
Desuden ses doktor Anna Clausen
samt de to småpiger Anni og Marie
Rasmussen, døtre af murermester
Hans Rasmussen, hvis hus ses i
baggrunden.

De 4 fra besætningen på billedet,
samledes efter landingen i køkkenet
hos doktor Clausen (nu Karen
Jensen) .
Her kom også modstandsmanden, nu
afdøde Mogens Dyre, tilstede og
kunne fortælle dem om deres
situation og eventuelle flugt fra
Tyskerne – som jo ret hurtigt ville
komme tilstede.
De forklarede imidlertid, at deres
ordre lød på, så vidt muligt at blive
sammen – så var man ifølge
Genevekonvensionen bedst stillet
som krigsfanger.
Så billedet viser et gensyn med det
sted og de personer, som pludseligt
fik krigen helt tæt på.
Billedet er venligst udlånt af Marie
Maagaard, (den mindste af pigerne på
billedet.)

Historien er, kort fortalt, at
besætningen sprang ud med
faldskærm over Svenstrup/ Klingbjerg
området. Kun piloten og anden piloten
blev i maskinen, og foretog en
hasarderet nødlanding.

PS: Ingen af de 4 amerikanere på
billedet deltog i den store Minde/
festdag i Østerholm den 24. maj 2001,
men 5 andre fra besætningen deltog,
57 år efter den dramatiske dag på Als.

Alle 10 besætningsmedlemmer
overlevede ogtilbragte krigens sidste
tid i Tysk fangenskab.

Jørgen Valentin.

Hej.Se lige her
ubegrænsede rejser i hele
Sønderborg Kommune med samtlige
busser indenfor det pågældende
døgn.

Siden august 2012 har det været
muligt at købe busbilletter til kun 10
kroner hver eneste lørdag samt i
forbindelse med særlige events i
kommunen. Billetten giver ret til
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Lørdagsbilletter

Dags- og eventsbilletter

Send en sms med teksten ”lørdagsønderborg” til 1408 kort før første
påstigning på bussen. En billet
sendes retur, som vises ved
påstigning på bussen. Denne kan nu
benyttes resten af den pågældende
dag til busrejser. Billetten kan også
købes som mobilbillet med
smartphone – læs på
mobilbillet.sydtrafik.dk hvordan du
henter en applikation.

Disse billetter tilbydes ved særlige
lejligheder og større arrangementer.
Der vil løbende kunne tilføjes flere
dage til listen, så hold øje med
kommunens og Sydtrafiks
hjemmesider. Køb at billet foregår på
samme måde som ved
lørdagsbilletter, der skal blot
anvendes en anden sms-kode.
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Annoncer

25

HENRIETTES PRIVATE DAGPLEJE
Et godt alternativ til den kommunale.
Vi er nu kommet godt i gang med det nye år.
Mads og Sofi, som startede hos os 1. december er faldet godt til og alle 4 børn trives og
hygger sig sammen.
PRIVATDAGPLEJEN 6430
Dette er navnet på vores legestuegruppe.
Gruppen består pt. af 5 dagplejere, men snart er vi 7.
Sammen har vi udarbejdet en årsplan, med udgangspunkt i de pædagogiske læreplaner.
Her i første kvartal skal det handle om motorik, fastelavn samt påske.
Vi vil løbende deltage i kurser for hele tiden at forbedre os.
Det næste kursus vi går i gang med, handler om sprogmotorikken.
Har i lyst til at vide mere om dagplejen, så kig ind på min hjemmeside:
www.henriettesdagpleje.dk
Venlig hilsen Henriette

Desuden i butikken: et stort udvalg i
kyllinger og andet kød samt diverse
slagterpølser.

Goods gårdbutik Stevning
Midtvej 1
Gårdens grisekød

Alt indenfor pærer, æbler og diverse
grøntsager.
Æg,
honning
og
hjemmelavet is.

Der kan købes både hele og halve
grise. En hel gris vejer ca. 80 kg.

Vi lægger stor vægt på at alt er lokalt
produceret så vi kan stå 100 % inde
for kvaliteten.

Velhængt og færdigpakket lige til at
lægge i fryseboksen.

Derfor også sæsonpræget udvalg--

Tilbuds pris kun 35 kr./kg.
Åbningstider:
man-tors
og
fre-lør
søn

Bestilling i butik eller mobil 21 93 43
88 - Johannes.
Vi slagter grise hver anden mdr.
derfor bestilling i god tid.
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10.00-12.00
14.00-16.30
9.00-16.30
lukket

Bestyrelsen:

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

Navne:

Tlf.:

Karin Frost Jensen
Loise Andersen
Jesper Sørensen
Ulla Steimle Schmidt
Palle Søgaard
Dorith Sprenger
Jan Jørgensen

22531887
20763407
61122435
30266087
50745120
20966505
61602238

Mailadr:

karinfrostjensen@sport.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/ov
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1.
2.
3.
4.
5.

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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