Nr.6 /37.årgang
”Du danske sommer jeg elsker dig,
skønt du så ofte har sveget mig”

Juli / August 2013
Indhold

side

Kommentar

2

Redaktion & Kontaktudvalg

2

Nyt fra kirken

3

Opråb

5

Stolbroladen aktiviteter

6

Loppemarked

6

Lokalhistorisk forening

7

Sukkermajs

7

Foredragsforening

7

Udflugt - foredragsforening

8

Gallashow – Alsion

9

Svenstrup Friskole

10

Historier fra lejrtur

11

Hilsen fra Jægerspris

13

Cykelløb

14

Uge 42 – aktiviteter

15

Svenstrup cykelklub

16

Tak – guldbryllup

19

Folkedans

20

Annoncer

21

Indlevering til næste nr.

... senest den
til....

E-mail:

Eva Tagesen, Skoletoften 21

e.svenstruppe@gmail.com

Denne udgave er lavet af: Dorthe Hoffland

Redaktion
Lasse Andersen
Gert Wonsyld

74 45 62 73
74 45 63 00

Kontaktudvalg

Kommentar
Så er det midsommer, men sikken en våd en af slagsen.
Jeg kan ikke huske, at vi tidligere har haft så mange
tordenbyger i juni – hører det ikke sensommeren til. Nu
er min hængekøje i hvert fald midlertidigt omdannet til
fuglebad og græsslåmaskinen må stå under sit dække,
mens græsset bare vokser.
I skrivende stund ligner det en meget våd Skt. Hans
aften. Jeg håber, det bliver som de andre år, hvor det
har været regnfuldt – til aften klarer det op . Og så er
det bare på med gummistøvlerne og ned i Nørreskoven.
Der er godt gang i Svenstrup Friskole – der har igen
været arbejdslørdag for forældre og andre arbejdsvillige.
Det mest synlige resultat er hundelufter-skiltene, den
klippede hæk samt at den øverste kant over indgang og
på klassefløjen er blevet renset. Indvendig er billedkunst
flyttet ovenpå igen, så der kan blive plads til en klasse
mere.
God sommer til alle læsere.
/Dorthe
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Nyt fra kirken
Særlige begivenheder i Svenstrup Kirke
og Sogn
juli - oktober 2013:
AFSKEDSGUDSTJENESTE

Søndag d. 1. september kl. 10.30
Konfirmandindskrivningsgudstjeneste
– Konfirmander og deres forældre
bydes efterfølgende på en sandwich i
konfirmandladen, hvor tilmelding til
konfirmationsforberedelse afleveres
og yderligere orientering gives.
Tilmelding til ”frokost-mødet” bagefter
til
Maja
Jørgensen
majamaja@bbsyd.dk (2547 0050)
senest 27. august!

Bo Arne Scharff holder afskedsgudstjeneste i Svenstrup Kirke
søndag den 7. juli 2013 kl.14.00.
Efterfølgende kaffebord i Svenstrup
Forsamlingshus.
Alle indensogns og udensogns med
tilknytning
til
Svenstrup
Kirke
indbydes.
Tilmelding til Martha Thomsen:
mmat@bbsyd.dk / 21 91 76 75
eller til Menighedsrådsformand Leo
Vindahl Olsen:
leovindahl@gmail.com / 26 74 31 11
- senest tirsdag den 2. juli.
Med venlig hilsen Menighedsrådet

Søndag d. 22. september kl. 19.00
Stillegudstjeneste ved fagottist Henrik
Soelmark og organist Maja Jørgensen
– en særlig udgave af Svenstrup
Kirkes musikalske stillegudstjenester.
Søndag d. 6. oktober kl. 10.30 Jagtog høstgudstjeneste ved Christina
Holm Egelund
Traditionen tro kommer jagtblæserne
fra Sønderborg og sætter os i
efterårsstemning!

Fra august til den nye præst er indsat
vil præster udefra og menigheden
selv
passe
gudstjenesterne
i
Svenstrup Kirke – de lokale
bedemænd kender til, hvilke præster,
der
har
begravelsesvagt.
Henvendelser vedrørende dåb, vielser
og navneændring kan ske til
kirkebogsfører og sognepræst i
Havnbjerg:
Annette
Sloth
ANSL@KM.DK – tlf.: 7445 1712.
Den nye præst fromodes at være
ansat inden udgangen af oktober.

Sandvig og Sandhed
Guds stilhed i Sandvig
er levende stor
og breder sig mildt mod dens kyster.
Den klares af lyset fra solen mod nord
og opsluger sindet og trøster.
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og Brian Christensen (Dåbsord: Alt er
muligt for den, der tror. Mark. 9, 23)
Søndag den 9. juni: Sofie Andersen
(Dåbsord: Herren er mit lys og min
frelse. Hvem skal jeg da frygte?
Salme 27, 1)
Søndag den 16. juni: Magnus Sindal
Rasmussen (Dåbsord: I er verdens
lys! Matt. 5, 14)

Når vandet kun klukker som flydende
sølv
kan du hente din sandhed i Sandvig
og styrke din sjæl, når den ryster.
I Svenstrup står Kirken
med tårn og med spir
og skjuler sig lidt i det trygge.
Den lyser af det, evangeliet gir,
fordi den er lille af lykke.

Viede
18. maj: Belinda Ørebro Holm og
Brian Friedrichsen = Belinda Ørebro
Friedrichsen og Brian Friedrichsen
18. maj: Christina Wind og Lasse
Schanz = Christina Wind Schanz og
Lasse Wind Schanz

Hver sjæl som i skibet går ind eller ud
kan her mærke en nærhed, der nærer
og heler dig stykke for stykke
Endnu en stor TAK fra os, der har
nydt stilheden i Stevning og
nærheden i Svenstrup!
Vibeke og Bo Scharff

- velsignede den 8. juni: Viggo
Johann Nielsen og Agnes Rigmor
Nielsen

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!

Døde
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.

Stilhed
og
lystænding
hverdagsgudstjenester i Svenstrup
kirke
Til august vil der igen være små
gudstjenester
med
stilhed
og
lystænding hver mandag kl. 18.30

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

Dåb
Lørdag den 8. juni: Julie Henriksen
(Dåbsord: Så bliver da tro, håb,
kærlighed disse tre, men størst af
dem er kærligheden. 1. Kor 13, 13) –

Kirkens hjemmeside
På: www.svenstrupkirke.dk finder
man alle relevante oplysninger om
kirken,
menighedsrådet,
gudstjenestetider, møder osv. Her kan
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du tillige hente dig en relevant
prædiken eller en hjælpsom bøn.

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

Sognepræst indtil 1. august: Bo
Scharff (Tlf.: 21 67 72 05 – e-mail:
BOSC@km.dk Der er altid mulighed
for at træffe sognepræsten enten ved
at henvende sig på præstegårdens
kontor (sydindgangen) eller ved at
træffe aftale over telefonen - dog
undtagen mandag).
Fra august til den nye præst er indsat
vil præster udefra og menigheden
selv passe gustjenesterne i Svenstrup
Kirke – de lokale bedemænd kender
til,
hvilke
præster,
der
har
begravelsesvagt,
ved
øvrige
uopsættelige sager kan provst Anne
Margrethe R. Hvas tlf.: 3060 7330
kontaktes.

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

Menighedsrådet
Menighedsrådet holder første møde
efter sommerferien, hvor næste halve
års møder planlægges: 22. august.
Alle
gange
kl.
19.00
i
Konfirmandladen.

OPRÅB !
Hundelort er til stor gene for friskolens børn og spillerne fra SUF.
Hundeluftning frabedes på friskolens område.
Boldbanerne ejes af friskolen, og er derfor privat område,
hvor hundeluftning også frabedes. Vi har sat skilte op
og henstiller til hundelufterne, at de finder andre steder at
lufte deres hunde.
På forhånd tak
Friskolens personale og bestyrelse.
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Stolbroladen – aktiviteter
Kreative Aktiviteter på Stolbroladen
Sandvej 19, Svenstrup.

akvarelmaling, papir, lave kort,
decopage,
dekorere
æsker,
trædrejning, skrot art o.a.

Igen i år kan vi tilbyde kreative
aktiviteter af forskellig art på
Stolbroladen.

Forældre/bedsteforældre er meget
velkomne at blive og hygge sammen
med børnene. Kaffe/kage sodavand
kan købes.

Vi starter onsdag den 3. juli kl. 14-17
og fortsætter hver onsdag til og med
d.31.juli. Det er igen Stenklubben,
Fotoklubben og Farveladen som er
arrangør.

Pris 30 kr. for en eftermiddag og lidt til
materiale for smykkerne.
Børn fra ca.5 år og opefter kan
deltage. Ingen tilmelding man møder
bare op.

Smykker og andet kan laves i
Stenklubben, Fotoklubben står for
cafe og skattejagt. I Farveladen kan
man male på forskellige slags
materialer,
bl.a.
lærred,

Anna Weber

Loppemarked
Støtteforeningen
for
Svenstrup Friskole
Afholder loppemarked optil efterårsferien (uge 42 2013)
Derfor modtager vi gerne lopper
Henvendelse til
Sandra tlf. 25 62 67 63
eller
Helle tlf. 51 92 08 78
For nærmere aftale om aflevering eller afhentning af lopper.
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Lokalhistorisk forening
…holder lukket indtil mandag d. 2.
september kl. 14, hvor vi er klar til at
modtage de dåbsbilleder,
brudebilleder etc. som I finder frem i
sommerferien.

PS kan du ikke vente så længe, så er
en fra bestyrelsen næsten altid klar til
at modtage dem. God sommer!!!
Mvh
Vagn

Info - sukkermajs
Vi sælger ikke sukkermajs fra
Nordborgvej i år.
Der vil kun være salg fra
Skærveagervej 5

Vi forventer at salget starter sidst i
august.
Gert og Dorthe Johansen

Foredragsforeningen
Så er vi klar med programmet for
2013/14
Alle foredrag foregår i Svenstrup
forsamlingshus fra kl. 14 til ca. 16
og koster 50 kr. incl. kaffe/te og
kage.

kommissær og kursusleder
Irakiske politisoldater.

for

Og i 2014
30. januar 2014 kl. 14: Jorden rundt
i Danish Dynamite. Jørgen Bonde,
født og opvokset i Torup vil fortælle
om sit liv og virke. Hvorledes han
sammen med syv otte andre byggede
båden ”Danish Dynamite”, med
hvilken de på tre år sejlede jorden
rundt.

2013:
3. oktober 2013 kl 14: Alsisk i ord
og sang. Vi får besøg af to erfarne
herrer udi det alsiske sprog og musik,
nemlig: Hans Jørgen Clausen
(Alsingergildet) og Heine Nielsen,
Ketting (Kendt musiker).

27. februar 2014 kl. 14:
Tordenskjolds
soldater
spiller
under ledelse af Jes Solmer.
Programmet er ved redaktionens
slutning ikke endelig fastlagt.

7. november 2013 kl. 14: Mit liv i og
efter Klingbjerg. Hans Jørgen
Stuhr, der er født og opvokset i
Klingbjerg vil fortælle om sit liv fra
barndommen
i
Klingbjerg
til
voksenlivet som bl. a. vicekriminal-

Med venlig hilsen
Programkomiteen: Ingolf H, Jørgen V
og Vagn H
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Udflugt med Foredragsforeningen
Torsdag den 15. august
Program:
Kl. 12.00 Afgang fra P-pladsen overfor Svenstrup
Forsamlingshus
Kl. 13.30 Ankomst til Dansk Klokkemuseum, Over Lerte (ved
Sommersted) – Guidet rundvisning
Kl. 14.30 Afgang til Gram
Kl. 15.00 Ankomst Gram Slot – Rundvisning, kaffe og kage
Kl. 17.00 Afgang til Holbøl
Kl. 18.00 Holbøl Landbohjem – Biks og Bajer (Biksemad og spejlæg –
inkl. 1 genstand pr. person)
Kl. 19.00 Afgang til Svenstrup
Kl. 20.00 Forventet ankomst Svenstrup
Pris:

230 kr. pr. person (vi har fundet nogle gode sponsorer, derfor kan vi
gøre det så billigt)

Tilmelding og betaling:
Lørdag den 13. juli kl. 10 – 12
hos Helmuth Buss, Kløvertoften 17, Svenstrup
Dansk Klokkemuseum fortæller om og demonstrerer klokkens kulturhistorie, men man
prøver
at gøre det så uhøjtideligt og livsnært som muligt. Det er ikke nødvendigt at gå rundt på listesko,
mange af klokkerne kan man få til at lyde, man må røre ved tingene, man må fotografere dem,
og
overalt er der bevægelse i de gamle værkers tandhjul, valser og perforerede spillebånd. Og
husk på,
at klokker er meget andet end kirkeklokker: kobjælder, til at kalde til samling, Hjem-is osv.
Se mere på: www.klokkemuseum.dk
Gram Slot er en unik og meget alsidig virksomhed under stadig udvikling. Virksomheden består
af hotel, slotskøkken og ferielejligheder og af et stort, økologisk landbrug. Gram Slot er samtidig
en kulturinstitution med levende formidling af historie, arkitektur, kultur og natur. Se mere på
www.gramslot.dk

Stort gallashow
i Koncertsalen Alsion
i Sønderborg
Det bliver et brag af en oplevelse,
når unge fra hele verden viser dans,
musik og dragter fra deres hjemegn.
Giv dig selv en oplevelse af de forskellige dansekulturer på

Alsion onsdag 31. juli kl. 19.30.
Mange spændende dansegrupper
har meldt deres ankomst til Triangle Folklore Festival,
som løber af stablen fra 28. juli til 3. august.
Det er 7. gang at festivalen arrangeres.
Bl.a. er en spændende gruppe fra Canada med.
De fortæller gennem deres dans og musik historien
fra Quebec i 1930´erne og 1940´erne på en elegant,
passioneret, fræk, dragende og charmerende måde.
African Footprint er en anden gruppe,
der har publikum i deres hule hånd fra de træder ind
på scenen med deres store engagement og dans.
Derudover er der festlige og farverige hold fra Frankrig, Mexico,
Serbien, Indonesien, Slovakiet, Tyrkiet, Ukraine, Polen, Baskerlandet,
Litauen og Danmark.
Billetter til gallashows kan bestilles /købes via mail billet@trianglefolklore.dk eller på telefon 61 46 02 99. Prisen er 200 kr. pr. billet.
Gruppepris (min. 10 billetter): 160 kr. pr. billet.
Læs mere på www.triangle-folklore.dk
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Svenstrup Friskole
iPads i undervisningen.
Efter sommerferien får alle elever på
Svenstrup Friskole udleveret en iPad.
Alle skolens elever fra 0. kl. til 8. kl.
får efter ferien udlevet en iPad, som
skal bruges i undervisningen.
Eleverne og lærerne skal til at indstille
sig på en ny hverdag - en hverdag
hvor undervisningen foregår med iPad
som bog, undervisningen foregår med
iPad som omdrejningspunkt.
Samtlige fag ligger på iPad’en, så for
fremtiden har eleverne ikke grundbøger, men en iPad bliver elevernes
”taskebog”.

Via Appel-tv kan eleverne præsentere
deres produkt for de andre elever, og
læreren. Læreren kan via Appel-tv
vise eleverne hvad som foregår på
lærerens iPad.

I dag kan man få elektroniske bøget til
alle fag, disse bøger kommer til at
ligge fast på elevernes iPad. Via
tabletten kan eleverne arbejde ude
som inde.

Eleverne vil kunne søge bøger på
biblioteket, hente bøgerne hjem, læse
bøgerne fra deres tablet, aflevere
bøgerne igen. Og mange andre ting.
Efter sommerferien bliver elever fra 1
kl. op undervist i engelsk. Tysk har
eleverne fra 5 klasse, samt fysik har
eleverne
fra
5
klasse.

Når de er tæt nok på skolens
netværk, kan eleverne også arbejde
online, hente informationer, sende og
modtage opgaver.
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Svenstrup Friskoles lejrtur
Josefine fra Lille bjørns lejrtur.
Vi har været på lejrtur 29/5 – 31/5
på Krarup friskole på Fyn.
Egeskov Slot.
Jeg har været på Egeskov Slot. Det
var sejt. Egeskov er ikke kun et slot.
Det er et slot, men der er også en
kæmpe park med store labyrinter. Der
er også kaniner og høns i parken.
Inde i slottet var der et kæmpe
dukkehus, som hed Titanias palads.
Det var super sejt med mange små
møbler og miniature bøger. På loftet
lå der en kæmpe trædukke, som
indeholdt en lille historie. Det siges at:
’’ Hvis man fjerner dukken, falder
slottet i voldgraven julenat ’’. Vi har
kørt med tog og bus.
Naturama.
Næste dag var vi
alle sammen i
Naturama, og det
var super skægt.
Der var rigtig
mange
spændende dyr,
men
de
var
heldigvis
udstoppet.
Det
var rigtig mange
sjove ting man

kunne prøve at udforske. Vi skulle se
en film i 1D om nogle dyr, men
maskinen virkede desværre ikke. Øv!
Vi fik en opgave med at finde nogle
dyr, så vi begyndte at lede og lede.
Jeg arbejdede sammen med Thea. Vi
skulle finde en skildpadde, men så
fandt vi ud af at de ingen havde. Så
var det derfor det var så svært. Men
dagen på Naturama var alligevel
super sjov!
Svendborg gågade.
Vi skulle til Svendborg gågade, på
dagen da vi skulle hjem. Jeg havde
haft to hundrede kroner med, til at
købe noget for. Første stop var i en
fin, stor boghandel og bagefter skulle
vi i en legetøjsforrentning. Der købte
jeg en LEGO skildpadde. Bagefter
betalte Jens en is til os alle. Mums.
Da vi alle var blevet samlet igen,
skulle vi gå samlet hen til bussen, for
at vi kunne blive kørt til færgen.
Hjemturen.
Så går turen hjemad til lille Als. Nu
sejler vi og er på vej hjem. Jeg glæder
mig til at se min mor, far og søster.
Jeg har savnet dem. På færgen var
der en vippe, som jeg vippede på
sammen med Thea, Line og Josefine.
Det har været hyggeligt at være
sammen med hele skolen på lejrtur.
Skrevet af: Josefine E.

Lejr skole – fortalt af Jesper
Jeg laver en historie om en dag, jeg var på lejr skole.
Jeg startede dagen med morgenmad og et
glas vand, og så gik jeg lidt rundt. Så legede
jeg i puderummet sammen med Line, Tea og
Cristian. Og så var vi på Egeskov slot. Så
købte jeg en sliksut, men først var jeg i
labyrinten, det var rigtig sjovt. Og så skulle vi
i seng, god nat.

Vigtigste oplevelse på lejrturen – Anders (Pegasus)
Vi var på lejrtur fra onsdag til
fredag. Om torsdagen var vi på
Egeskov Slot. Ved legepladsen på
Egeskov Slot er der spændt en lang
række hængebroer op imellem
nogle bøgetræer. De hænger 15
meter over jorden. Der var rigtig
mange af mine klassekammerater,
der var deroppe, men jeg mente
bestemt ikke, at det var noget for
mig, så jeg sad på en bænk og
kiggede på dem sammen med en,
der hedder Mads.

ville med derop. Det ville vi ikke,
men på en måde fik hun os overtalt
alligevel. Og da vi kom hen til
trappen, var jeg ligeved at fortryde,
men jeg gik med alligevel.
Da vi var nået op til hængebroen,
kom jeg til at kigge ned. Det skulle
jeg vist ikke have gjort. Det gav et
sug i maven. Der var virkelig langt
ned. Jeg blev meget usikker på, om
den overhovedet kunne holde til
mig, og jeg spurgte derfor Else, om
den nu var sikker nok. Det mente
hun helt bestemt, at den var, for

Imens jeg sad og nød solen kom
Else hen til os og spurgte os, om vi
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hvis den kunne holde til hende,
kunne den også holde til mig.

Da jeg kom ned, følte jeg en stor
lettelse. Og jeg husker at Else var
meget stolt af mig, fordi jeg gik
derop, selvom jeg var højdeskræk.
Men hun kan ikke være mere stolt
af mig, end jeg selv var.

Da jeg kom ud på broen tænkte jeg
bare nogle gode tanker, og jeg
vidste, at Else var lige bag ved mig,
men jeg var alligevel nervøs. Jeg
følte at broen ville knække, men jeg
vidste også godt, at den var stabil.

Hilsen fra Jægerspris
Jægerspris, 10. juni 2013
For et par dage siden lå E SvenstruPPe’ endnu en gang i postkassen.
Da vi i sin tid, efter 20 gode år i Svenstrup, valgte at rejse for at tage imod nye
udfordringer, holdt forældre, børn og lærere en storstilet afskedsfest for Harald. Vejret var
lige så smukt den sommerdag, som det var 4. juni i år, hvor Harald døde med sin hånd i
min. Dengang fik Harald E Svenstruppe’ i afskedsgave – et livslangt abonnement – enten
det nu blev ham eller bladet, der fik det længste liv.
Den gang blev det spået, at Harald ville leve længst, men ikke alle spådomme går i
opfyldelse og E SvenstruPPe’ lever stadig, mens vi 29. juni mindes Harald i vores
fælleshus her på Fyrreknolden i Jægerspris, hvor alle er velkomne.
Mange hilsner
Elna Bertelsen

13

Cykelløb
Så blev der afholdt
Cykelsponsorløb i Svenstrup d. 1. juni 2013
Arrangeret af Støtteforeningen for Svenstrup Friskole
Kl. 12.30 begyndte der at ankomme børn, forældre og hjælpere til
parkeringspladsen over for forsamlingshuset, for at blive indskrevet.
Klokken 13 cyklede alle 26 børn og voksne af sted i flot solskinsvejr på den
store rute på 2,8 km. Den gik igen i år ned gennem Himmark og tværs over til
Torup og en tur ind på parkeringspladsen og få et klip i kortet og så en tur
mere.
Kl. 15 var cykelløbet slut og E’svenstruppelaug havde dækket op til kaffe og
lagkage i festteltet på ringriderpladsen, det blev spist med velbehag medens
der blev lavet de sidste optællinger, så der kunne overrækkes præmier til de
seje cyklister.
Der var præmier til
Flest cyklede omgange:
1. Niklas Madsen for 14 cyklede omgange
2. Dennis Johansen for 13 cyklede omgange
Flest indkørte penge
1. Josefine Espensen kr. 3059,2. Søren Johansen kr. 1880,Sejt cyklet:
Jonas Carstensen for 5 cyklede omgange på lang rute, han var
som den eneste tilmeldt på kort rute, så han flyttede rute.
Claus Bonde der cyklede 12 omgange, selvom han ikke gad, men
mor sagde han skulle være med.
I alt blev der cyklet 568,4 km og der kom 24078,00 kr. i kassen, som bl.a. vil
blive brugt til natur og teknik materialer til eleverne på Svenstrup Friskole.
Tusind tak til alle jer der har givet et bidrag, stået vagt på ruten, klippet kort
på pladsen, lavet saft og skåret frugt.
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UGE 42 efterårsferien 2013
Skal foregå i Svenstrup hvor der sker en masse.
VÆR aktiv i
efterårsferien
sammen med din
Der vil være fælles spisning søndag den 13.
familie
oktober til megen favorabel pris for hele familien,
RESERVER allerede nu uge 42 hvor der bl.a.
sker følgende :

mere info senere.
Samme dag afholder skolen loppemarked, SUF
arrangerer SPIL og LEG om formiddagen, mens
brandværnet kommer om eftermiddagen og viser
hvordan man frigører personer fra bil som er
forulykket.
Mandag kan du og din familie melde dig til at
cykle med cykelklubben i lokalområdet.
Tirsdag holder skytte foreningen åbent hus , hvor
du kan prøve at skyde med forskellige
Der vil komme en
skydevåben. Bare mød op !!!!!
folder med flere
Onsdag da foregår det på Alsingergården, hvor oplysninger lidt
Stolbroladen og farveladen udfordrer jeres
senere på året
kreative evner. Der er også altid en overraskelse i
løbet af eftermiddagen. Men det er foreløbig en
hemmelighed.
Arrangør er E`SvenstrupLaug i samarbejde
med foreningerne
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Svenstrup cykelklub
Svenstrup cykelklubs sommertur til Tarp i Tyskland
fra d. 10. - 14. Juni 2013
Mandag d. 10.6. 2013 / ca. 10 km. + 35 km. ekstra for en lille gruppe
Ja så er der igen afgang for
Svenstrup
cykelklubs
årlige
cykelferie, som i år går til Tarp i
Tyskland. Som sædvanlig startede
vi fra P-pladsen, denne gang først
kl. 10, da der jo ikke er så langt til
Tarp (83 km.). Vi ankom til vores
hotel kl. 12.30, fik derefter læsset
vores cykler af, og startede straks
derudaf, for at finde et sted hvor vi
kunne nyde vores medbragte
madpakker. Det kneb lidt med at
finde et egnet sted, men heldigvis
kom der en lokal mand på cykel,
ham spurgte vi vej, det lød
temmelig indviklet, og det kunne
han vist godt se på os, så han
tilbød os at cykle med os hen til det
område han foreslog, det var da
flot, selv om han havde lidt travlt

Vi tog os god tid til vores mad og
nød alle de forskellige fuglelyde og
dejlige solskin, for derefter at cykle
videre rundt i området. Ved 15 tiden
blev vi indkvarteret rundt på hotellet
og annekset, som var ret nyt. Så
var der kaffe og kage, og derefter
var tiden på egen hånd, hvor der
var en gruppe der tog en lille
cykeltur på ca. 35 km. der så de
den første naturoplevelse, et lille føl
var lige blevet født, og var i gang
med at komme op at stå på sine
usikre ben.
Kl. 18.30 var der
aftensmad med tre retters menu,
dejlig mad. Aftenen gik med en
spadseretur, forskellige spil til kl. 23
hvor det var senge tid. Godnat

Tirsdag d. 11.6. / 48 km.
Morgenmad,
med
madpakkesmøring, ud for at pakke cykler, kl.
9 præcis var alle klar, hvor vi så
(vanen tro) sang: I østen stiger
solen op. Så var det op på cyklerne
og af sted, Ole T. var guid. Turen
gik gennem byen Tarp ud over
dejlige cyklestier, ud i grønne
områder, med et pludselig stop,

Vi

nåede
byen
Jerrishoe,
videre
til
Eggebæk,
smuk
landsby med
3. naturoplevelse, en
storkerede mit inde i
byen, med tre unger,
forældre-parret
kom
flyvende og landede i
reden, gav os en
opvisning
med

Villy opdagede naturoplevelse nr. 2,
en stor bisværm i et træ, han var
vist klar til at tage den med hjem,
(har siden været ude at se til den
flere gange).
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knebren og svang hovedet bagover, det var flot, og da vi cyklede
derfra, fløj den ene stork lige hen
over hovedet på os.

kunne vælge, at køre lige hjem eller
tage et øje mere på 15 km. hvilket
vi gjorde, og efter at havde cyklet
48 km. nåede vi til hotellet, godt
ømme i bagen, men en rigtig god
og fin tur. Der var kaffe klar til os,
var rigtig godt. Derefter skulle Villy
igen hurtig ud for at besøge sin
bisværm, hvilket han vist gjorde
nogle gange, men pludselig var
bisværmen væk, og så faldt der ro
over Villy. Aftenen sluttede igen
med div. spil, sjov og en masse
snak.

Videre til Langstedt, Sollerup, over
til Bollingsted, hvor vi fik vores
frokost og et skænk fra Agnes og
Viggo, som jo havde guldbryllup om
lørdagen, vi var alle med på deres
bryllupsrejse. Derefter gik turen ad
små stier, landeveje, skovveje frem
til byen Søderschmedeby, da
havde vi cyklet 33 km. så man
Onsdag d. 12.6. / 35 km.
Vi var igen klar ved cyklerne kl. 9
efter et godt måltid morgenmad,
samt madpakkesmøring. I østen
stiger solen op, blev atter sunget,
med en del tilhørere, som også
vinkede efter os da vi startede
dagens cykeltur. Første stop var
Oeversee, videre til Grossolt hvor vi
besøgte en kirke, gik lidt rundt på
kirkegården, (der er utroligt mange
danske navne på de forskellige
gravsteder) i udkanten af kirkegården gik der en stork på marken.
Vi fandt omsider også et toilet, da vi
alle havde fået besørget hvad vi
skulle, kunne vi komme videre,
men-men-men Harald havde tabt
sine nøgler til cyklen, og så måtte vi
igen en runde på kirkegården, hurra
Irene fandt den, Bodil grinte, godt

det ikke var mig. Vi fortsatte langs
med en flot natursti frem til
Freienwill, hvor der var frokost
pause, med tilhørende middagslur i
græsset ud for St. Johannes kirke.
Her fik vi også et skænk, da det var
Anne og Jørn`s bryllupsdag. Turen
fortsatte ud til Munkwolstrup igen
langs en flot natursti ned til
Magister Troels Arnkielpark. Den
markerede Jens Taysen-vandresti
er opkaldt efter den tidligere ejer af
Arnkiel
parkområdet.
Stien
forbinder
parken
og
det
naturskønne område med Akademi
Sandelmark, Sandelmark sø og
mindesmærkerne
fra
den dansk-tyske krig i
1864. Vi fortsatte langs
med søen, hvor Bodil
pludselig råbte, mit
batteri er fladt, fuld
stop,
dette
skulle
undersøges, det viste
sig så, at hun havde
glemt at tænde for
strømmen, så var det
Haralds tur til at
grine.
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Vi nåede videre op til et plateau, hvor vi alle skulle fotograferes med et glimt
af Sandelmark-søen i baggrunden. Vi kom igen tilbage til Oeversee for så at
cykle videre hjem til Tarp, hvor kaffen stod klar til os.
I dag var der vist tid til et velfortjent hvil på værelserne. Kl. 19 var der
aftensmad, en lille spadseretur, så kom der gang i div. spil, kl. 23 var det
godnat og tak for en dejlig, lun dag.
Torsdag d. 13.6. / 44 km.
Da vi vågnede og fik gardinerne
trukket fra, var det til et ret kraftigt
regnvejr. Vi nød så vores
morgenmad
og
smurte
vores
madpakker
alt
imens vi samlede
os mod til, at få os
pakket
ind
i
regntøj, ud for at
pakke cyklerne, og
selvfølgelig synge:
I østen stiger solen op, men solen
ville ikke op før hen på eftermiddagen. Og dette var dagen hvor
vi kun skulle cykle 28 km. men vi
nåede op 44 km. Hvad mon der gik
galt?

endelig
lykkedes
det, ind i
en
skovlysni
ng, der
var
ret
fugtigt,
men det kom lappeholdet til gode,
for Agnes var (platset) igen, en stor
vandpyt kunne bruges til at finde
hullet på slangen, godt tænkt.

Vi startede med, at cykle ud til
Grossolt, videre ned til Havetoft og
op til Havetoftloit, videre til Ekeberg
op igennem en utrolig flot natursti
op til Satrup, og så skulle vi bare
finde et toilet, gruppen blev lidt
spredt, men vi fandt hvad vi søgte,
men inden vi kom videre opdagede
Agnes, at hun var punkteret, så
måtte lappeholdet i gang, 1. gang.

Efter velfortjent frokost og en dram,
var det op på jernhesten igen, og
da kunne vi nok se, at turen blev
længere en de først lovede 28 km. I
strid modvind lige ud så langt øjet
rakte, det var drøjt, men endelig
nåede vi Tarp og havde da cyklet
44 km. hvem tror I der blev drillet
da vi endelig var hjemme? Ole.
Kaffen var heldigvis klar, så kunne
vi grine igen. Efter et dejligt bad og
en lille lur, var alle igen klar til vores
små drillerier og gode humør, som

OLE ville ud af byen for at finde et
sted vi kunne spise vores
madpakker, vi cyklede og cyklede,
kunne se en hare løbe i 14 dage,
som man siger, vi blev mere og
mere sultne og lidt vrøvlede,
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jo er med til at opretholde det gode
kammeratskab vi har i Klubben.

Tak til alle for det gode
sammenhold.
Ole Tagesen
Ref.: Eva

Dette var sidste aften med endnu
en dejlig middag, hvor klubben gav
en gratis drinks, som tak for at det
hele var gået godt, ingen uheld ud
over, at en cykel gik så meget i
stykker, at vedkommende måtte
leje en anden til hele turen, men
den klarede vi også. Alle var vel
hjemme
i
Svenstrup
næste
formiddag ved 10 tiden.

Ældste deltager Harald, men altid fuld af kunster, her prøver Cathrine at hjælpe,
og takken er et klaps i numsen.

Vi vil gerne ad denne vej sige tusind tak til alle

For
Hilsner, gaver, krans,. Morgensang, kirke og espalier
Vi har nydt det, dette har kun kunnet lade sig gøre, fordi der
findes så utrolig mange dejlige mennesker.
Tak fordi I var med til at gøre vores Guldbryllupsdag til en
uforglemmelig dag
Agnes og Viggo Nielsen
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Sæson start 2013
Sæsonen går fra september til marts

B&U hold start den 5. september
0. kl. – 2. kl.

kl. 17 - 17:50

3. kl. - 10. kl.

kl. 18 - 18:50

Voksne (begyndere) starter
3.september
Tirsdage

kl. 19.30 - 21:30

Ældrehold starter 12.september
Onsdage

kl. 14 – 16

Pris for sæsonen
B&U (u. 25 år)
voksne - 450 kr.

260 kr.

Nord-Als Folkedansere B&U aktiviter
2013
20/21. sep.

Weekendlejr

Alsingergården

Juletræsfest kl. 14

Alsingergården

17. marts

Forårsafslutning

Svenstrup forsamlingshus

5.- 14. juli

Stævne (8-16 år)

Nordisk stævne på Island

7. dec.

2014

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@bbayd.dk
dorith@bbs.dk
corsacabrio@mail.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…
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