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Vores nye præst med famille.
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Vi byder Mai-Britt og hendes familie velkommen til
Svenstrup sogn og glæder os meget til samarbejdet.

Mona Boysen

Indlevering til næste nr.

... senest den 20. november
Til…..Dorthe Hoffland

E-mail:

e.svenstruppe@gmail.com
Denne udgave er lavet af: Eva Tagesen

Kommentar

Redaktion
Lasse Andersen
Gert Wonsyld

74 45 62 73
74 45 63 00

Kontaktudvalg

Den 1.11.2013
Det er dag 305. Der er 60 dage tilbage af året.
D.v.s. det er snart jul og juleønskerne er allerede
begyndt at melde sig.
Vi på bladet E SvenstruPPe´ har også et stort ønske.
( Er I ikke spændte på hvad det nu kan være )…………
Jo ser I kære brugere af bladet, vores ønske er at I
fremover leverer jeres materiale til bladet i type og
skriftstørrelse Arial 14, (som passer bedst til bladets nye
layout), så er det tydeligt at læse for alle.
Det er den type og skriftstørrelse denne kommentar er
skrevet med.
Brugere der leverer materiale i et format der ikke kan
ændres, eller materiale efter eget ønske, kommer
selvfølgelig med som leveret. På forhånd tak.
De første juleannoncer har også meldt sig her til bladet,
så om vi vil det eller ej, nærmer julen sig med hastige
skridt, men der er stadig noget havearbejde og udendørs
sysler der skal gøres inden der er ro fra den side, i
øjeblikket fyger bladene
fra træerne om ørene
på en, efteråret/vinteren
er på vej, og så er der
råhygge ved kaminen.
Eva Tagesen
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Nyt fra kirken

Kære menighed i Svenstrup pastorat.
Jeg hedder Mai-Britt Josephsen Knudsen, og jeg har været så heldig at blive
ansat som jeres nye sognepræst fra den 15.10.2013.
Jeg er 39 år og er gift med Morten Knudsen, der arbejder som lærer på Gråsten
Friskole. Ud over os, består vores familie af vores 3 sønner, Lucas på 15 år, som
går på Nordborg Slots Efterskole, Victor på 12 år, som begynder i 6.b. på
Nørreskovskolen og Magnus på 8 år, som begynder samme sted i 2.b.
Jeg er født og opvokset i Nybøl, ved Sønderborg, (så jeg kan tale flydende
sønderjysk )
Jeg elsker at rejse, læse, at gå lange ture i naturen og at være sammen med
familie og venner.
Jeg har arbejdet som præst siden 2001, og gennem nogle år har jeg også været
friskolelærer. De sidste år har jeg været præst i Egernsund, og senest i Bov sogn.
Jeg glæder mig rigtig meget til at være præst i Svenstrup sogn, og min familie og
jeg, glæder os meget til at flytte ind i den smukke præstegård og vi ser meget
frem til at møde jer i Svenstrup kirke og rundt omkring i sognet.
De bedste hilsner fra
Mai-Britt, Morten, Lucas, Victor og Magnus Josephsen Knudsen

Menighedsrådet
Vi byder Mai-Britt og hendes familie velkommen til Svenstrup sogn og glæder os
meget til samarbejdet.
Håndværkerne blev heldigvis færdige med renoveringen af præstegården, så
familien kunne flytte ind i efterårsferien.
Nu glæder vi os til at komme i gang med menighedsrådsarbejdet i samarbejde
med vores nye præst.
Vi håber, I alle vil tage godt imod Mai-Britt og hendes familie.
På menighedsrådets vegne
Mona Boysen
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Kirkebil
Kirkebilen bestilles hos GF-Taxi på
telefon 74 45 95 45 senest dagen før
gudstjenesten.
"Kirkebil"
er
til
rådighed for enhver, der ellers har
svært ved at komme i kirke.

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

Sognepræst
Mai-Britt Josephsen Knudsen.
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.
Der vil være mulighed for at aftale
lørdags-dåb. Hør nærmere hos
sognepræsten.
Tlf.: 22 34 84 80 – e-mail:
mbk@km.dk

Menighedsrådet
Kommende
menighedsrådsmøder:
14. november 2013 - budgetmøde,
16. januar 2014.
Alle
gange
kl.
Konfirmandladen.

19.00

i

Menighedsrådets møder er offentlige,
og alle interesserede er velkomne.
Referater fra menighedsrådsmødet er
fremlagt i kirkens våbenhus.
Rådets medlemmer: Leo Vindahl
Olsen (formand), Mona Boysen
(næstformand),
John
Svane
Christensen (kasserer i rådet),
Karin Stavski (kirkeværge), Martha
Thomsen (kontaktperson), Henrik
Christensen har ønsket at udtræde
af Menighedsrådet og 2. suppleant
Kurt Christensen er indtrådt, graver
Torben
Nielsen
(medarbejderrepræsentant).
Suppleanter:
suppleanter.

der

er

ikke

flere

Uden for rådet: organist Maja
Jørgensen (medarb. repr.), Ole
Rasmussen
(regnskabsfører).
Bygningssagkyndig: Klaus Witte.

Information fra Svenstrup friskole
Debataften omkring Bundsø
lejlighed til at invitere venner, naboen
eller andre interesserede op og se og
høre om skolen. Lærere og bestyrelse
vil være til stede og fortæller gerne
om skolen og svarer på spørgsmål.
Se invitation andet sted i bladet.

Tirsdag d. 9. oktober var der
debataften på friskolen. Rigtig mange
forældre, bedsteforældre og borgere
fra Svenstrup var mødt frem for at
høre de 4 indbudte debattører, samt
se alle de flotte projekter som
eleverne havde fremstillet i de 6 uger
projektet havde varet. Der var en livlig
debat, flot styret af 8. klasse eleverne
som var ordstyrere og havde
forberedt spørgsmål til panelet. Rundt
om på skolen var der udstillinger; der
var blandt andet plancher, lerkrukker,
malerier, en kortfilm, stenalderlandsby
og dyrene i Bundsø. De forskellige
grupper var klar til at fortælle om
deres projekt til dem som kom forbi
efter debatten.

Skolereform
Hvordan
kommer
den
nye
skolereform til at påvirke vores skole?
Vi har i bestyrelsen besluttet at holde
en workshop i november for at afklare
hvordan vi vil drive skole efter den
nye folkeskolereform træder i kraft til
næste sommer. Som friskole er vi ikke
underlagt de samme krav som
folkeskolen – men vi skal have taget
stilling til hvad ønsker vi – bl.a. er det
vejledende minimumstal forøget. Vi
har indtil videre lagt over folkeskolens
vejledende
minimumstal,
men
fortsætter vi som hidtil vil dette ikke
længere være tilfældet.

Stor ros til elever og lærer for en
spændende
aften.
De
4
paneldeltagere var imponerede over
det de så og hørte.

Når vi har en plan vil lærerne blive
informeret,
og
senest
inden
vinterferien, regner vi med at kunne
informere forældre om hvordan vi
forventer at skoledagen kommer til at
se ud efter sommerferien 2014.

Åben skole
Torsdag d. 7. november fra kl. 16 – 19
holder vi åben skole. Benyt denne
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Elevantal

Hjemmeside / facebook

Der er i øjeblikket 49 børn fordelt i 4
grupper.
Vi
har
her
efter
sommerferien kunne byde velkommen
til 5 elever i 0. klasse og en 3. klasses
elev.
Efter efterårsferien kommer yderligere
2 børn på prøve, så det er glædeligt
at elevtallet går den rigtige vej. Til den
kommende 0. klasse næste år er der
pt. indskrevet 8 børn, hvilket er vores
største årgang hidtil.

Husk at du kan følge med i skolens
aktiviteter
og
finde
mange
informationer om skolen på vores
hjemmeside:
www.svenstrupfriskole.dk
og
på
facebook:
https://www.facebook.com/Svenstrup
Friskole?ref=stream

Loppemarked
Søndag d. 13. oktober havde
støtteforeningen
arrangeret
loppemarked på friskolen. Der var
indsamlet rigtig mange lopper, hele
gymnastiksalen, og den lange gang
var fyldt med ting. En del ting skiftede
ejer den søndag, og støtteforeningen
fik et overskud på 8900kr. En stor tak
til alle som har givet ting, dem som
kom og købte, og alle dem som hjalp
til.

Siderne er et besøg værd, der er
meget god information og billeder af
vores kære børn i aktivitet.
Hundelort – NEJ TAK – ingen
luftning af hunde på skolens
område inkl. sportsplads
Vi ser stadigvæk at der luftes hunde
på skolens område 
Vi vil meget gerne bede om at det
stopper – det er simpelthen noget
svineri, da der ikke bliver samlet op.
Det er til stor scene for både vores
børn og for SUF.
Med Venlig Hilsen Bestyrelsen for
Svenstrup friskole
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Husk
E`Svenstruplaug Inviterer til fællesspisning
Torsdag d. 07. november kl. 17.30
på forsamlingshuset
Kom og vær med til endnu en fællesspisning kl. 17.30
det er også for børn
Menu.: flere forskellige slags madtærter og
et godt stykke brød til.
Lauget giver maden men
Husk tilmelding til spisning senest d. 3-10
VI Sørger for at børnene bliver underholdt, såfremt du
har lyst til at være med efter spisningen.
Vi fortælle om hvad Lauget har lavet og hvad vi har gang i på mødet vil
lauget gerne have din/ jeres menig
om hvad kan vi gøre for at få sat
Svenstrup, Himmark og Torup endnu mere på landkortet.
Ris og Ros vil Lauget utrolig gerne have
Bestyrelsen.

Tak til alle der har været involveret i uge 42
Det er så dejligt at se hvor godt foreningerne arbejder samme om at skabe
gode aktiviteter og rammer for os borgere og godtfolk i lokalsamfundet.
TAK til alle jer der har støttet op omkring arrangementerne.
Dejlig at være Svenstrupborger
Kl. 18,30 Oplæg ved Hanne Lene Haugaard
Hanne er en pige med mange kasketter ikke blot som formand for
Vilstrup ungdoms og idrætsforening men også lokalsamfundet
Nyder godt af hendes store engagement.
Vi glæder os til at få ny inspiration
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Ca. kl. 19.00 er der ÅRSMØDE
 Bestyrelsens beretning for de sidste 4 år.
 Orientering omkring økonomi
 INDKOMNE FORSLAG. Har du som medlem noget du gerne vil have
med på mødet så send det til et af Laugsmedlemmerne så de har det
senest d. 3 november.
 Opstilling af kandidater til Lauget
 Valg til Lauget
 EVT
Alle der er fyldt 15 år og er bosiddende i Svenstrup, Himmark og Torup
Er stemmeberettiget.
Lauget skal nyvælges ifølge vedtægter hvert 4 år.
Har du lyst til at være med i det lokale arbejde, så vil vi gerne høre fra dig.
Er du en af dem der lige skal have et tryk på skulderen så har du fået det
nu og vi glæder os til at se dig som Laugsmedlem.
Har du interesse i kommunalpolitik kan det være en god ballast, at få
kendskab til lokalpolitik, så er springet ikke så stort om 4 år.
Vi er et upolitisk Laug der arbejder for vores dejlige lokalsamfund.
Hanne Græns -Ugebjergtoften 7 -Tlf. 28 80 25 72
Henrik Elkrog -Voldgade 13 A-Tlf. 26 27 63 81
Børge Jørgensen- Ahlmannsvej 9-Tlf. 22 31 58 02
Mia Bendorf -Ugebjergvej 26 -Tlf. 23 83 93 17
Agnes Nielsen -Mølletoften 22 -Tlf. 40 98 92 89

Julemarked 2013
Lørdag den 23. november har vi atter julemarked
på Nordborgvej 163 i værkstedet fra kl. 10.00 – 16.00.
Salget går igen ubeskåret til humanitært
hjælpe- arbejde.
Der kan på dagen købes gløgg og æbleskiver,
samt kaffe.
Glæder os til at se jer.
Med Y`s Men`s hilsen
Jytte Schink
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Så sker der igen noget i Svenstrup
Kom og vær med når

Juletræet
Tændes
Nede ved Nordals Auto

Lørdag den 30 november kl. 15.00

Der er julegodter til børnene
og
lidt godt til de voksne
Alle er velkomne

Vi ses
E`Svenstruplaug
Ret til ændringer forbeholdes
arn

12

Søndag den 1. december, kl. 14:00-16:30
Juletræsfest for børn
på Svenstrup Brandstation
Tilmelding mht. godteposer (pris 30.-kr) til:
Gert Marek
tlf. 22 27 44 63
Tom Marek
tlf. 61 37 09 24
Helge Kock
tlf. 61 27 02 42
... senest den 29 november.

Svenstrup frivillige brandværn

Udkald i foregående måned:
Et udkald med søredning, til drukneulykke på Kegnæs
Afholdte øvelser:
Opvisningsøvelse i frigørelse ved færdselsuheld, som samtidig var led i uge 42 arrangementet.
Kommende måneds øvelser:
26-10 : Brandskole i Sønderborg - Brandhus mm.
11-11 : Øvelse på Danfoss - Redning.
25-11 : Øvelse på stationen - Førstehjælp.
Vi er nu færdige med at rode ved siden af stationen, og har fået vores længe ventede parkeringsplads, så
vi kan komme til at holde ordentligt, uden at genere cyklister og busser 
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.
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Trævlernes Julestue 2013

Alsingergården. Sandvej 21

Papirklip
Træting / trædrejning
Juledekorationer
Hjemme sp./garn &
hjemmestrik
Kniplinger & lys
Akvarel og Malerier
Vævede ting

Smykker
Hdl. strømpenisser
Honning
Patchwork
Hæklede duge og
Julepynt
Trælegetøj

Lør. d.30.11 2013
kl.10-16
Trævlernes
Cafe med hjemmebag

Søn. d. 1.12 2013
Kl. 10 – 16
Trævlernes
Cafe med hjemmebag

Gratis adgang.
Velkommen til juleudstillingen.
Trævlerne.
Alsingergården Sandvej 21 Svenstrup 6430 Nordborg
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Nyt fra gymnastik i SUF!
Så har vi fået leder til alle vores gymnastik hold.
Så du kan trygt sende dit barn eller din ægtefælle til
gymnastik på Friskolen Svenstrup.
Vi har hold til alle aldersgrupper og der er selvfølgelig også
plads til dig :-)
Vores hjemmeside www. Suf-als.dk er under ombygning, men lige så snart den
er klar igen vil vi opfordre jer til at finde info ang. SUF der.
Program Sæson 2013/2014

Voksen/Forældre-Barn(1-3 år)
Vi skal lege og have det sjovt med en masse redskaber.
Vi kravler, triller, løber og hopper.
Kan dine forældre ikke deltage, må du gerne tage en bedsteforælder
eller en anden voksen med. Kom og nyd en aktiv time sammen.
Vi ses.
Helle Jørgensen og Angelika Jensen
Hver mandag kl. 16.30-17.30

Drenge fræs og vilde piger (ca. 4-6 år)
Vi vil forsøge, at have fart over feltet.
Lege med højt aktivitetsniveau,
Klatre/svinge i torve, stafetter og redskabsbaner – kort sagt;
Det bliver leg og gymnastik på drengenes præmisser, men piger er selvfølgelig
velkomne.Vi glæder os til at se Jer;
Mette Behrenz, & Gitte Hansen
Hjælpetræner: Simon Johansen

Krudtuglerne (1-3kl.)
Vil I med til søs og møde kaptajn Klo, kravle i masterne og springe fra "vippen",
mens bomberne springer?
Vi laver sjov og ballade, mens I lærer gymnastik og leger.
Vi glæder os, til at se Jer;
Dorith Sprenger & Lotte Kümpel.
Hjælpetræner: Maria Lorenzen & Jeppe Kümpel
Hver tirsdag kl. 16.45- 18.00

X-treme spring (4 - ca.8 kl.)
Vi lærer dig springgymnastik og le parkour.
Vi lærer dig ikke kun basis-spring, men også lidt avancerede spring. Den
ugentlige træning starter med lidt opvarmning på 5-15 min - efter behov, hvorefter
der er en lille udstrækning inden træning og så en lille en, når vi ved at være
færdige.
Robin Maron,, Rasmus Bramsen Johanne & Christine Andersen
Hver onsdag kl. 17.00-18.30
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Opstart
i uge 40

Voksenhold:

Gymnastik for friske kvinder
Motionsgymnastik for kvinder i alle aldre. Jeg bruger "hæng på metoden" så alle
kan være med. Der arbejdes med alle muskelgrupper i opvarmning, styrke, små
lette serier, gulvøvelser på måtte, kondi og udstrækning. Vi laver også øvelser
med små pilatesbolde og brede elastikker. Kom og find en muskel du slet ikke
vidste du havde!
Vel mødt. 
Hanne Krenzen
Hver mandag kl. 18.30- 19.45

”Supermænd”
Svenstrup- og Omegns Supermænd kaldes til gymnastik og hygge.Vi er jo mange
der har godt af at få løsnet de stive lemmer, - da vi nok ikke er 15 år længre.
Kom og vær med - det skal nok blive sjovt ellers gør vi det sjovt.
Finn Lehmann og Gunnar Jensen
Hver torsdag kl. 19.00-20.30

Svenstrup Friskole holder Åben Friskole
torsdag d. 7. november 2013 kl. 16 - 19

Vi åbner dørene op for alle interesserede, da vi brænder for at vise jer vores skole.
Du kan møde bestyrelsen, få en snak med skolelederen og skolens ansatte, se
skolen og dens omgivelser. Høre om Ekspeditionslæring, som er skolens
undervisningsform med særlig vægt på natur og teknik og få indsigt i hvad det
indebærer, at være elev og forældre på vores friskole.
Kom forbi til et par hyggelige timer, og bliv klogere på Svenstrup friskole
- vi byder selvfølgelig på kaffe!
Venlig hilsen
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Svenstrup Friskoles bestyrelse og personale

Salg:
Kravlegård består af seks metal sektioner,
hvoraf den ene er en dør som tillader let
adgang til dit barn,
der følger tæppe med til bunden, som vist
på billedet.
Nypris: 1.498 kr.
sælges for 1.000 kr.
Eva Tagesen TLF.: 50986877

Annoncer
NYT NYT NYT
Massage for krop, sind & sjæl
Nyt fra 1.nov vil der være mulighed for at bestille tid til massage her hos mig,
Cornelia M.N.
Denne massageform jeg benytter er en rolig, omsorgsfuld massage, som støtter
modtageren i at mærke ro, dyb afspænding, løsner spændinger og giver mulighed
for fornyet energi.
Åbnings tilbud hele november mdr. Gives der 1 times massage for 195,- kr.
For tidsbestilling kontakt mig på 41570860
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Ramsel 5, Torup

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

Goods gårdbutik Stevning Midtvej 1
Gårdens grisekød
Der kan købes både hele og halve grise. En hel gris vejer ca. 80 kg.
Velhængt og færdigpakket lige til at lægge i fryseboksen.
Tilbuds pris kun 35 kr./kg.
Bestilling i butik eller mobil 21 93 43 88 - Johannes.
Vi slagter grise hver anden mdr. derfor bestilling i god tid.
Desuden i butikken: et stort udvalg i kyllinger og andet kød samt diverse
slagterpølser.
Alt indenfor pærer, æbler og diverse grøntsager. Æg, honning og
hjemmelavet is.
Vi lægger stor vægt på at alt er lokalt produceret så vi kan stå 100 % inde
for kvaliteten.
Derfor også sæsonpræget udvalg-Åbningstider:
man-tors
fre-lør
søn

10.00-12.00 og 14.00-16.30
9.00-16.30
lukket
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HENRIETTES PRIVATE DAGPLEJE
Et godt alternativ til den kommunale.
Sikke en dejlig sommer vi har haft i år. Det har vi nydt godt af i dagplejen.
Vi har været rigtig meget ude i naturen, bla. ture i skoven, udendørs legestue med kollegaerne i
privatdagplejen 6430 og spist frokost i haven.
Vores årlige campingudflugt gik igen i år, til Lillebælt camping.
Denne gang inviterede vi mor og far til fællesspisning om aftenen, hvilket var rigtig hyggeligt.
Til forældrene siger vi endnu engang tusind tak for god mad og hygge.
Vi fik sagt farvel til Tobias, da han skulle videre i børnehave og samtidig velkommen til hans lillebror Lucas.
I legestuen er temaet lige nu: naturen. Vi høster, smager og er kreative.
Vi vil i vores næste heldagslegestue plukke æbler og lave æblegele.
Jeg har nu 5 børn i dagplejen og 2 opskrevne med opstart omkring oktober 2014 og januar 2015.
Har i lyst til at vide mere om min dagpleje, så kig ind på hjemmesiden: www.henriettesdagpleje.dk
Venlig hilsen Henriette

5% i bonus
AutoMester Fordelskort
Med dit AutoMester Fordelskort optjerner du 5%
bonus af dine kommende
værkstedsregninger.Bonusbeløbet fratrækkes altid
den efterfølgende regning.Det sker helt
automatisk.og det er gratis for dig.
Alle former for reparationer udføres!

Nordborgvej 54 Svenstrup tlf. 74456306 – www.nord-als-auto.dk
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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

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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