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Kontaktudvalg

Ja så er der igen gået 1 måned og et nyt
E`Svenstruppe er udkommet med mange nye
aktiviteter.
Friskolens støttegruppe afholder cykelsponsorløb
dagen før ringridning. Denne aktivitet bør støttes
da den styrker vor skole. Om aftenen er der
fællesspisning på festpladsen et godt tiltag til at
lære hinanden bedre at kende.
Juni byder på opera i Nørreskoven nyt og
spændende tiltag. Forhåbentlig vil skoven vise
sig fra sin smukkeste side.
Som man kan se på forsiden er Vestertoften i
gang med et større gravearbejde for at få
spildevand og regnvand separeret.
Husk hvis du har en god ide eller noget du synes
kunne være anderledes i vort blad er vi altid
lydhør for dette skriv en mail til
e.svenstruppe@gmail.com eller kontakt en fra
redaktionen eller bestyrelsen så ser vi på det.
God sommer
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Nyt fra kirken
Særlige begivenheder i
Svenstrup Kirke og Sogn:

NB: Jazzmessen den 7. juni er
udsat, og der er i stedet SvenstrupHøjmesse om søndagen den 9. juni
kl. 10.30

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:

Mandag d. 20. maj kl. 14.00 ved
Nygård
i
Nørreskoven:
Gudstjeneste i det fri med Jazz –
traditionen tro, men denne gang kl.
14.00 og med Hr Jensens jasskapel.
Svingende toner følger gudstjenesten
og den efterfølgende medbragte
(husk selv!) eftermiddagskaffe. Der er
bestilt blå himmel som altertavle.

Og vi kender og tror på den
kærlighed, som Gud har til os!
1. Joh. 4, 16 a
Findes der en kraft eller en sjæl
bag al ting, der møder os med
kærlighed?
Ja, det er jo den kristne tros påstand.
Og hvis vi vil lære denne kærlighed at
kende, må vi sætte os ind i
fortællingen om Jesus Kristus.
Her skal vi ikke bare gå til bibelen
som
sådan.
Vi
skal
tage
udgangspunkt i de fire evangelier, og
så finde frem til kernen i de fire vidt
forskellige fortællinger.
Tager vi enkeltstående udtryk fra den
ene eller den anden af de fire
evangelister – Matthæus, Markus,
Lukas og Johannes – så kan vi med
bare en lille smule ond vilje skabe
mindst fire forskellige religioner ud af
det.

Fra og med august måned vil
præster udefra og menigheden selv
passe gustjenesterne i Svenstrup
Kirke, da sognepræsten fratræder
stillingen.
Inden udgangen af oktober vil den
nye præst være ansat.
Søndag d. 7. juli kl. 14.00 er der
afskedsgudstjeneste
med
efterfølgende
traktement
i
Svenstrup Forsamlingshus
Evangelisk kvarter
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Heldigvis – kan man sige – har vi en
vidunderlig
bibel,
hvor
livets
mangfoldighed er malet ud både i Det
nye og i Det gamle Testamente.
En samlet bøgernes bog fuld af
fortællinger om livets glæder og
genvordigheder. Fortællinger, som
konfronterer os med alle tilværelsens
eksistentielle spørgsmål.
Spørgsmål, som vi før eller siden må
stille os selv, hvis vi vil leve et
fredeligt liv med hinanden og med os
selv:
Er der en mening med det hele?
Hvordan skal vi forstå vores
medmenneske og os selv, og hvordan
bærer vi os ad med at overleve alt det
ulykkelige, der også er en del af vores
menneskeliv?
Ud fra bibelen vokser en tro på, at
hvert menneske har en opgave i
kampen for det gode.
Ved at være det menneske, som
kærlighedens Gud har skabt os til at
være, tager vi del i en fælles
virkelighed med dem, der gennem alle
tider,
har
respekteret
deres
medmennesker og handlet derefter.
Biblen giver os ingen færdige svar,
men gennem en vedvarende åbenhed
for kernen i fortællingen og dens
budskab ind i vores tid, får vi et
pålideligt kompas at tage retning efter.
Stille men sikkert får denne
overordnede kærlighed til det enkelte
menneske adgang til vores hjerter
gennem bibelens fortællinger:
Skabelsesberetningerne
i
begyndelsen af bibelen, fortællingerne
om de forskellige små folkestammers
kamp for et liv med retfærdighed og
fred, de stærke poetiske bønner og
råb til tilværelsens kræfter og som
sagt ikke mindst den enestående og
pålidelig antihelt-fortælling om en ved
første øjekast almindelig mand,

Jesus, der i ord og gerning viser os,
hvad kærlighed er. Fortælingen, der
understeger, hvordan Gud står på de
lidendes og de magtløses – her især
børnenes – side, og hvordan selv
Guds Søn – kærlighedens søn her på
jorden - ikke vil tage andre magtmidler
i brug end netop kærligheden.
Men denne vidunderlige bog kaster
først rigtig lys på vores tilværelse, når
vi forstår bogen og vores tilværelse
gennem de centrale fortællinger om
Jesus Kristus:
Hans respektfulde og hengivne møde
med almindelige mennesker (f.eks.
Markus 6, 1-139), hans måde at tage
den sårbarhed på sig, som gør
menneskelig
kærlighed
mulig
(fristelsen i ørkenen og korsfæstelsen
m.m. især Lukas 4, 1-13 samt 23, 2656), hans måde at omgås børn på
(f.eks. Markus 9, 33-37 og 10, 13-16),
hans måde at omgås fjender på
(Lukas 6, 20 – 36), hans glæde ved
det enkle liv og nærheden mellem
mennesker (f.eks. Mattæus 6, 19 – 7,
5), og måske især hans måde at
fortælle forandringer ind i vores
almindelige liv på gennem lignelser
(f.eks. Den barmhjertige Samaritaner
og Den fortabte Søn, Lukas 10, 25-37
og 15, 11-32). Fortællinger, som ved
gentagelse og genfortælling ind i
vores liv holder os vedvarende vågne
over for os selv og vores næste.
Gennem hele bibelen er der spor af
ydmyg retfærdighed og oprigtig
kærlighed, men disse spor og værdier
i teksten bliver kun synlige, hvis vi
bruger fortællingen om Kristus til at
opdage dem og forstå dem.
Det er vel noget i den retning, der
menes, når der i indledningen til
Johannesevangeliet står:
”Ingen har nogensinde set Gud;
(men) den enbårne (Jesus Kristus),
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som selv er Gud, og som er i
Faderens favn, han er blevet hans
tolk!”

Det er gennem det menneskehjerte, vi
har fået som børn, at Gud når os med
sin ubetingede kærlighed.
Et menneskehjerte er det fineste
instrument til at modtage og
videregive kærlighed og tilgivelse –
det, som i et overordnet kristent
begreb kaldes ”NÅDE”

Hvorfra kender vi så kærligheden?
Jo, den kender vi selvfølgelig fra
vores møde med andre mennesker!
Til tider kan vores møde med andre
mennesker desværre lære os mere
om, hvad kærlighed ikke er.
Måske er dette prisen for, at
kærlighed findes i en verden, hvor
naturen og det enkelte menneske har
et råderum.
Et råderum, der giver det enkelte
menneske identitet og ansvar og
naturlige grænser at tage bestik af.
Måske er den smerte i vores hjerter,
som kærligheden også forårsager, et
bevis på, at kærligheden findes.

Thi Gud, der sagde: ”Af mørke skal
lys skinne frem,” han har ladet det
skinne i vore hjerter til oplysning
og til kundskab om Guds herlighed
på
Jesu
Kristi
ansigt
(2.
Korintherbrev 4, 6).
Der findes altså et lys, der skinner i
hjerterne, så mennesker kan se,
”Guds herlighed på Jesu Kristi ansigt.”
Dette passer fint med den almindelige
erfaring, at et menneskes ansigt –
især i stærk glæde eller sorg –
ligefrem kan lyse op og stråle.
Vi fyldes så at sige med Helligånd i
vores hjerte, så vi kan se kærligheden
lyse på et andet menneskes ansigt –
og herfra kender vi og kan tro på
den kærlighed, som Gud har til os!
Og derfor kan Fantine og Jean
Valjean synge den afsluttende duet i
”Les Miserable” med ordene:
At elske et andet menneske, er at se
Guds ansigt!

Og vi kender og tror på den
kærlighed, som Gud har til os!
Jo, hvert eneste menneskehjerte
kender til kærlighed.
Den
ubetingede
og
tilgivende
kærlighed, som vi måske tydeligst ser
hos små børn.
Derfor holder Gud allermest af små
børn og forpligter os allermest på at
tage vare på dem – både de konkrete
børn, vi møder og dem inde i vores
sjæl!
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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 – eller prøv at komme
forbi!

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.

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.

Kirkegården
Graver og kirketjener Torben Nielsen
træffes i arbejdstiden 8-14 på
kirkegården og på telefon 74 45 63 02
og mobil 3145 8400.
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 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

Dåb
Søndag den 31. marts: William
Lindberg Holm (Williams dåbsord:
”Som I vil, at mennesker skal gøre
mod jer, sådan skal I gøre mod dem!”
Lukas 6, 31)
Døde
17. marts: Ole Jørgen Christensen
24. marts: Mathias Bonde
14. april: Alan Jensen

Menighedsrådet
Menighedsrådet holder møde 16. maj;
13. juni; - første møde efter
sommerferien, hvor næste halve års
møder planlægges: 22. august.
Alle
gange
kl.
19.00
i
Konfirmandladen.
Menighedsrådets møder er offentlige,
og alle interesserede er velkomne.

Viede
Ingen
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Referater fra menighedsrådsmødet er
fremlagt i kirkens våbenhus.
Rådets medlemmer: 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. suppleant Martha Thomsen, der
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

Lokalhistorisk arkiv for Svenstrup Sogn
SVENSTRUP-STEVNING:
Har holdt generalforsamling og bestyrelsen har konstitueret sig.
Der var genvalg over hele linjen.
Formand: Vagn Hesselager
Næstformand: Jørgen Valentin
Arkivleder: Sine Møller
Kasserer: Elsebeth Breede
Medlemmer: Inger Marie Christiansen, Connie Vogt og Tove
Semmelmann
Suppleant: Kirsten Jørgensen
Revisor: Gert Wonsyld
Revisorsuppleant: Ingolf Henningsen
Arkivet har til huse i Stevning Kulturhus, Skolevænget 14, Stevning,
6430 Nordborg.
Åbent: 1. og 3. mandag 14-17
Mail: svenstruparkiv@skla.dk
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Aktiviteter i Svenstrup
Lørdag d. 1 juni fra kl. 13.00
Kom og vær med til en dejlig familieeftermiddag i
Svenstrup
Hvor vi slutter af med fællesspisning
Svenstrup Friskole har Cykelsponsorløb fra kl. 13 til kl. 15
Læs mere under friskolen

Kl. 15 har vi kaffebord med lagkage i teltet
Efter kaffen er der mulighed for at hygge sig
med
mange former for spil både inde og ude
Der er: bl.a.-kroket-kongespil-flødeboldekast m. m.

kl. 17.30 er der dækket op til en festlig fællesspisning.
Husk at bestille madbilletter.
Billetter koster 55 kr. for voksne og 25 kr. for børn
Menu:
Helstegt benskinke med flødekartofler, salat og flutes
Desserten er en is.

Billetter købes og afhentes hos.:
Hanne Græns tlf. 28 80 25 72
hanne.graens@gmail.com
Ugebjergtoften 7

Agnes Nielsen tlf. 40 989 92 89
Nielsen@moisen.net
Mølletoften 22

Billetter bestilles og afhentes senest d. 26 maj
Pris 55 kr. voksne, 25 kr. børn
E`Svenstruplaug
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Korsang og Jazzmusik
i Nørreskoven
Tid og Sted:

Lørdag 4. maj kl. 15.00 i den gamle skovfogedbolig Nygård i
Nørreskoven på Als

Medvirkende:

Damekoret SWE-Dames, København
Jazzgruppen Sax-Appeal med sangerinden Iben Broholm

Program:

Korsang, fællessang og swingende jazz

Entre:

40 kr.

Traktement:

Kaffe og kage kan købes

Arrangør
Foreningen Nygård
(www.nygaard-als.dk)
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Søndag den 2. juni arrangerer S.U.F. cykelringridning
for børn og VOKSNE, i forbindelse med Ringridningen
Cykelrytterne er velkomne, til at deltage i Ringrideroptoget. Mødestedet er kl. 11.25 ved Reese’s
gård, Voldgade 26, Himmark. (Det er på forældrenes eget ansvar).
Selve Cykelringridningen, begynder når optoget ankommer på Ringriderpladsen, hvor man også
tilmeldes. Ringridning for de voksne afvikles, når børnene er færdige.
Der er præmie til de 3 der tager flest ringe i hver aldersgruppe. Ligeledes er der præmie til den
flottest pyntede cykel.
Der vil være mulighed for, at låne en lanse til Cykelringridningen.
Prisen for at deltage er 25 kr., som inkluderer en forfriskning for børnene.

Vi håber at mange børn og VOKSNE har lyst til at deltage i

Årets Cykelringridning!
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Støtteforeningen for Svenstrup Friskole
afholder
Cykelsponsorløb lørdag d. 1. juni 2013

Vi cykler fra kl. 13 - 15 på to ruter
Stor: 2,8 km
Lille: 0,5 km
Vi mødes på p-pladsen overfor forsamlingshuset, hvor der vil være indskrivning fra
kl. 12.30
Der er præmie til flest cyklede omgange og flest indkørte penge både på stor og lille
rute
Sponsorsedler udleveres ved henvendelse til:
Helle 51 92 08 78,
Sandra 25 62 67 63,
på Friskolen kontor,
eller på www.svenstrupfriskole.dk
Alle er velkomne til at deltage og pengene vil blandt andet blive brugt til musik
instrumenter og natur/teknik materialer til eleverne på Svenstrup Friskole.
Har man spørgsmål så kontakt Helle eller Sandra på ovenstående mobil nr.

Vel mødt
Støtteforeningen
for
Svenstrup Friskole
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FRA NØRRESKOV-SKOLEN
www.norreskov-skolen.dk

Her arbejder vi med styrker!

___________________________________________________
_______________________
På Nørreskov-Skolen har vi fokus på elevernes styrker så vi
skaber lyst og motivation hos eleverne.
- Positiv psykologi er vores vej til den inkluderende skole.

Som et led i skolens udvikling valgte et samlet lærerkollegie
allerede i efteråret 2011 hvilke pædagogiske værktøjer, de
fremadrettet fik mest brug for. Her var valget ikke svært – vi ville
alle gerne have flere redskaber der styrkede vores
inklusionskompetencer. Derfor faldt valget på positiv psykologi –
for vi er alle gode til noget!

Alle er gode til noget….
_________________________________________________
På Nørreskov-Skolen handler positiv psykologi om:
At skabe motivation og livsglæde ved at
fokusere på det der giver energi og
begejstring. Dvs. det handler om at se på
egne og andres styrker frem for svagheder –
vi er alle gode til noget og det er vigtigt, at vi
husker at fokusere på det, specielt når der er
andre ting, vi har svært ved!
En definition:
Positiv psykologi er det videnskabelige
studium af menneskets psykologiske ressourcer, styrker og muligheder.
(DPU)

Positiv psykologi søger svar på hvordan man kan forstå optimale
tilstande karakteriseret ved indlevelse og flow og hvordan disse er
relateret til læring og udvikling. (Simon Nørby & Anders Myszak)
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Afsked
Den 1. februar sagde vi farvel til lærer Lene Norup Nielsen, som har valgt at gå på efterløn.
Lene har i mange år har været ansat på hhv. Guderup skole,
Hjortspringskolen og senest Nørreskov-Skolen. Lene er kendt af rigtig
mange elever, idet hun de sidste år har haft størstedelen af sin
arbejdstid på skolebiblioteket.

Den 1. april skal vi tage afsked med Asger La Cour Møller, som også
har valgt at gå på efterløn. Asger var ansat på Stevning skole indtil den blev lagt sammen med
Svenstrup skole og blev til Hjortspringskolen. Siden har han været på Svenstrupafdelingen indtil
sidste sommer, hvor alle flyttede til Nørreskov-Skolen i Guderup.

Nyansættelse.
I Asger La Cour Møllers stilling har vi ansat Rasmus Lind, som kommer fra en stilling i
Haderslev kommune. Rasmus skal fortrinsvis undervise i sløjd, idræt og N/T. Han er foreløbig
ansat indtil sommerferien.

Skolebus
Som jeg skrev i et forældrebrev til alle, har vi fået ændret
afgangstiderne for skolebusserne, så de om morgenen starter 5 min.
før. Derved skulle vi gerne undgå, at skolebusserne er så forsinkede,
at eleverne kommer for sent i skole.
Ændringen trådte i kraft den 4. marts, og de første observationer viser, at det har hjulpet.

Linjetilbud i overbygningen
I beslutningen om Fremtidens skole, som kommunalbestyrelsen har vedtaget, skal der fra
skoleåret 13-14 på alle overbygningsskoler i Sønderborg Kommune oprettes linjetilbud i
overbygningen.
På Nørreskov-Skolen har vi været ude i mange og lange overvejelser over, hvordan
linjetilbuddet skulle strikkes sammen på vores skole.
Linjetilbuddet bliver indført i næste skoleårs 7. årgang.
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Det har været vigtigt for os at tænke udskoling på en anden måde og tænke over, at gøre
skolen til et sted, hvor eleverne glæder sig til at komme. Derfor bliver vores fokus at tage
udgangspunkt i måden børnene lærer på – for at give dem den bedst mulige undervisning. Alle
elever har samme mål, de skal nå efter 9. klasse – men måden de skal nå dertil er forskellig –
og det vil vi gerne udnytte!

Vi ved dog at et sådan valg skal være velovervejet og derfor bliver eleverne i perioden fra
sommerferien til efterårsferien introduceret til forskellige måder at arbejde på og dermed også
indholdet i linjerne og først derefter sker det egentlige linjevalg.

Vi har nu løftet lidt på låget til vores kommende linjetilbud her, men vi er først endelig klar til at
præsentere indholdet tirsdag d. 9. april, hvor forældre til alle kommende 7. klasser får sendt
præsentationsmaterialet hjem, ligesom man vil kunne finde det på skolens hjemmeside.
Derudover vil kommende 7. årgang blive inviteret til et forældre / elev møde inden sommerferien
– i lighed med tidligere år og i forbindelse med linjevalget i efteråret, vil der også være
yderligere information.

Sundheds- og trivsels politik
Bestyrelsen har påbegyndt et arbejde med at udarbejde en ny
sundheds- og trivselspolitik. Denne politik skal afløse de nuværende
mobbe- og kostpolitikker, som i forvejen trængte til en revidering.
Arbejdet er lige påbegyndt, så det varer lidt inden vi kan præsentere den
nye politik.

Kommende børnehaveklasser
Til det kommende skoleår har vi fået indmeldt 40 nye elever
til de kommende børnehaveklasser. Det giver 2 fine klasser.
Vi glæder os til at tage imod dem.
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Operakoncert i Nørreskoven
på plænen ved Nygård
Hvornår:

Søndag 16. juni 2013 kl. 15.00

Program:

Kl. 10.30 pladsen åbnes for publikum
Kl. 11.30 - 13.30 åbne lydprøver
Kl. 13.45 - 14.45 Musikalsk underholdning
Kl. 15.00 Velkomst ved musikskoleleder Jan Østergård
Kl. 15.05 - 17.05 Operakoncert

Medvirkende:

Susanne Elmark, sopran
Peter Lodahl, tenor
Lars Ole Mathiasen, orkesterledelse
20 mandssymfoniorkester
Jacob Næslund Madsen, konferencier

Musik:

Populære operaarier og musik af bl.a. Mozart, Rossini, Verdi, Lehar og
Bernstein

Billetsalg:

200 kr. i forsalg
150 kr. for studerende og unge under 25 år
250 kr. ved indgangen
Børn under 12 år i følge med voksne gratis adgang
Billetter i forsalg kan købes hos:
Bøger og Papir, Nordborg
Nebeling, Guderup
www.sonderborgbillettten.dk

Yderligere information:

www.nygaard-als.dk
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Traneodde ISO. WRG: 2
12 M

13 – 10M

Dette er betegnelsen for Fyrtårnet på Søkortet over Lillebælt.
Farvandet over mod Helnæs Fyr er fyldt med områder med
meget lave bundstande og har jo også igennem historien været
årsag til en del strandinger eller grundstødninger.
På kortet er de benævnt:
TRANEODDE GRUND – SØNDRE STENRØN –
HESTESKOEN MED ALSSTENEN – LILLEGRUND SAMT
LANGEGRUND.
Tilbage til fyret og specielt til jordstykket, det er bygget på.
Et gulnet dokument fortæller, at mellem den Kgl. PREUSSISKE
STATSKASSE ( VANDBYGNINGS VÆSENET) repræsenteret
ved VANDBYGNINGSINSPEKTØR HR. JOSEPH i Flensborg
og gårdejerenke ANNA HANSEN SKOV, født Vogt i Himmark
afsluttes følgende kontrakt med forbehold af sanktion af
REGERINGS-PRÆSIDENTEN i SLESVIG.
1915
§1
Gårdejerenke Anna Hansen Skov i Himmark sælger til den preussiske Statskasse af den hende
tilhørende i Svenstrup Distrikt beliggende Grundejendom.
Parcel 99/61 etc. På arealkortet, stor 1,0,0327 ha, hvis beliggenhed og størrelse er angivet i
den denne kontrakt vedhæftede Arealkort.
§2
Statskassen betaler for det i § 1 betegnede areal en købesum af 35 pf. (fem og tredive
pfenninge) pr. Kvadratmeter, altså i alt for 327 Qm. 114,45 M., skriver Et Hundrede fjorten Mark
45 Pfenninge .
§3
Afståelsen sker fri for privatretlige Byrder og Afgifter, også for Bankrenter.
§4
Køberen rejser og vedligeholder på egen bekostning et kraftigt hegn mellem Parcellen og
99/61 etc. På den ene side og Parcellerne 98/61 og 97/60 på den anden side.
§5
Sælgeren forpligter sig udtrykkelig til:
1 på det til hendes gård hørende Areal ikke at opføre nogen Bygning eller foretage nogen
tilplantning, som på nogen som helst måde indskrænker udsigten til det nye Traner –
Odde fyr, som skal opføres.
2 At lade den naturlige afvanding fra de solgte Parceller, der hidtil har haft afløbsfald til
sælgerens ejendom, også fremtidig beholde dette sit afløb over denne hendes ejendom.
3 At lade foranstående under 1 og 2 indrømmede Servitutter tinglæse på hendes Folie i
Pantebogen.
§6
De på de til Statskassen solgte arealer hvilende Stats-og Kommuneafgifter overtager
Statskassen.
Omkostningerne ved Kontraktens afslutning og skødets udstedelse bæres af køberen.
Stempelomkostningerne bæres, således som i loven fastsat.
§7
Overdragelsen til køberen af de solgte arealer er allerede foregået under forbehold af
sælgerens retlige krav på køberen.
§8
Betalingen til sælgeren skal ske inden for en frist af 2 uger, så
snart Vandbygningsinspektøren i Flensborg har fået underretning
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fra Pantekontoret, at det solgte areal er indført i Pantebogen som tilhørende Statskassen.
Forrentning af købesummen inden for denne frist finder ikke sted. Der er aftalt, at købesummen
kan deponered, såfremt der ikke inden 15. september 1905 skulle være givet hæftelsesfrit
skøde på arealet.
§9
Denne kontrakt er udfærdiget i eet eksemplar og underskrevet af begge parter.
Flensborg, den 21.–9.-1905.
Himmark, den 5.september 1905.

Foranstående kontrakt sanktioneres.
Slesvig, den 24. januar 1906

I B III 7288 Bemærkning:
Enkefru Skov`s ejendom er ved Tinglæsning af 12. maj 1910 overgået til landmand Claus
Clausen i Himmark.
(Beretning til Regeringspræsidenten den 22. 6. 1910 )
Og så var vi igen Dansk!
Oversættelsens rigtighed bekræftes:
København, den 15. marts 1921.
Sign. Paul Hennings.
Kgl. edsvoren Translatør og Tolk.
(L. S. )
Den ejendom, som her er omtalt, ejes i dag af Holger Hansen og det gamle dokument som der
henvises til, er venligst udlånt af Hans Peter Bonde Karlsminde, som i dag fører opsyn med
fyret.
Fyrtårnet lever ( fungerer) i ubemærkethed, idet ingen vej fører lige forbi. Jeg mindes dog, at i
min barndom var det et rigtig godt sted at hente TANG, som blev brugt som tildækning af
roekuler.
Mangen en grå Ferguson har gravet sig ned i sandet, når læsset skulle trækkes op fra
strandkanten.
Jørgen Valentin.
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Svenstrup frivillige brandværn

Udkald i foregående måned:
Der har ikke været nogen udkald i den forgangne måned.
Afholdte øvelser:
Der har været afholdt øvelse d. 15 april, hvor øvelsen var ”frigørelse af fastklemt person under
køretøj”
Kommende måneds øvelser:
Maj måneds øvelse bliver d. 13 maj, som bliver en fællesøvelse sammen med Egen friv.
Brandværn.
Skulle du være interesseret i at se hvad vi laver ved en øvelse, eller være 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.

Handelspladsen:
Gasvarmeovn til salg, næsten ikke brugt.
Pris: 300,00 kr.
Henvendelse til:
Jens Byllemos
Sandvej 20
Tlf: 74456515
Svenstrup friskole efterlyser:
Udendørs fliser 50x50cm
Forlængerledninger
Støvsuger.
Tingene kan afleveres på skolen imellem kl. 8 - 15.30
på hverdage eller kontakt Dorthe Johansen, tlf: 22916250

Damecykel sælges, mærke RALEIGH intro
5 gear (meget lidt brugt) pris 600,00kr.
Brugt aftrækstørretumbler, mærke ZANUSSI pris 300,00kr.
32” PANASONIC TV (er ca. 10 år men ok) pris 200,00kr.
Henvendelse til V.B.Olesen Skoletoften 11 tlf. 74456292
eller Benny Olesen tlf. mobilnr, 26169809
20

Annoncer
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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:
Sekretær:
Fodbold:
Gymnastik:
Badminton:

Navne:

Tlf.:

Karin Frost Jensen
Loise Andersen
Ulla Steimle Schmidt
Thorleif Petersen
Dorith Sprenger
Jan Jørgensen

22531887
20763407
30266087
22832890
20966505
61602238

Mailadr:

karinfrostjensen@sport.dk
povlsvej@mail.dk
steimle.schmidt@gmail.com
thorleifpetersen@bbsyd.dk
dorith@bbsyd.dk
corsacabrio@gmail.com

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…

24

