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Kontaktudvalg

Så er foråret for alvor over os og naturen er atter grøn.
Konfirmanderne fik endnu en gang solskin og tørvejr og
kunne nyde dagen, selvom temperaturen ikke var så høj,
som det heldigvis er blevet nu. Men flotte var de – som
det ses af billedet på modsatte side.
Der er kun få aktiviteter i den kommende måned, men det
er store aktiviteter, som kan samle en stor del af byen –
cykelløb, fællesspisning og ringridning. Derudover er
filmaften og caféeftermiddage i konfirmandladen.
I det gode vejr er skolen også blevet pyntet – alle de lyse
felter mellem vinduerne er malet hvide. Lørdag var en
ordentlig flok forældre i gang med arbejdslørdag, så der er
også kommet nye bænke i skolegården og der er indrettet
forberedelseslokale til lærerne og meget mere.

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
Stevning Børnehus og Nørreskovens
Naturbørnehave
Mette Ringsgaard 74 45 86 37
e-mail:
mrin@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

Martha Thomsen.
21917675
e-mail
mmat@bbsyd.dk
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
e-mail henrik@dreier-christensen.dk

/Dorthe

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
Tekst & layout:
Dorthe Hoffland, Eva Tagesen
Gert Wonsyld
Trykning
Lasse Andersen
John Dahl.
Distribution
Peter Møller
74 45 63 01
Udbringning
Elever fra Svenstrup friskole og andre

Svenstrup Hjemmeside
www.svenstrup-als.dk

2

Nyt fra kirken

Foto : Lars Søllingvrå

Konfirmanderne fra Svenstrup Sogn, den 13. april 2014
Øverst fra venstre: Teis Bramsen, Alex Friis, Mikkel Jørgensen, Nikolaj
Petersen, Mads Joppich, Mads Bujakewitz, Nicklas Lorentzen.
Midterst fra venstre: Sognepræst Mai-Britt Josephsen Knudsen, Katrine Kock,
Jacob Sørensen, Jonas Hansen, Emil Hansen, Frederik Todsen, Maria
Pallumblad.
Forrest fra venstre: Sofie Lehmann, Camilla Fynbo Hansen, Julie Saustrup,
Christine Andersen og Maria Lorenzen.

Tillykke…
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Filmaftner for voksne i Konfirmand-laden ved Svenstrup Præstegård:
Vi byder dig velkommen til en hyggelig filmaften hvor vi ser en god film sammen
og hygger os med et glas vin/ vand og lidt chips.
Der er filmaften næste gang:
Torsdag den 22. maj kl. 19.00
Titlen for aftenens film må ikke offentliggøres i skriftlige medier, men oplyses på
Svenstrup Sogns hjemmeside eller ved henvendelse til præsten på tlf. 21 67 72
05 eller på mail mbk@km.dk

Café-eftermiddage for ældre i Konfirmand-laden ved Svenstrup Præstegård.
Onsdag den 21. maj kl. 14.00-16.00 mødes vi igen til en hyggelig eftermiddag
med sang, musik og fortælling. Denne gang er det Svenstrup Kirkes dygtige
organist, Maja Jørgensen, som fortæller.
Onsdag den 25. juni kl. 14.00-16.00, holder vi ”sommer-café” inden vi går på
sommerferie. ( Vi mødes igen til september) Mai-Britt fortæller, Maja spiller og vi
synger sommersange og hygger os med kaffe og lidt mundgodt.
Så velkommen til et par hyggelig eftermiddage. Det er gratis at deltage.
Vi glæder os til at se dig. Maja og Mai-Britt
Tilmelding til præsten senest mandagen inden café-eftermiddagen
tlf. 21 67 72 05 eller på mail mbk@km.dk

Konfirmand-indskrivning i Svenstrup Kirke
Sæt allerede NU et stort X i din kalender, Søndag den 1. juni kl. 10.30
Hvis du går i 6. klasse og vil konfirmeres næste år, den 29.3.2015 i
Svenstrup Kirke, så mød op til en helt særlig gudstjeneste med kirkespil ved
”Det lille teater i Gråsten” og med efterfølgende indskrivning og info-møde i
”Konfirmandladen” ved Svenstrup præstegård.
Gudstjenesten er selvfølgelig åben for alle.
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Kontakt Sognepræsten:

Kalvehavevej 3, Svenstrup.
Mail: mbk@km.dk
Træffes bedst: tirsdag-fredag
kl.9-11eller kl.15-16 på
telefon: 74 45 62 05 /
mobil: 21 67 72 05.
Mandag er min fridag.

Hvis du har brug for en samtale, eller
hvis du skal bestille tid til en kirkelig
handling, så er du altid velkommen til
at kontakte din sognepræst:
Mai-Britt Josephsen Knudsen

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 menighedsrådsmøderne
bliver fremlagt i kirkens våbenhus.
Rådets medlemmer:

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

Leo Vindahl Olsen (formand)
Mona Boysen (næstformand)
John Svane Christensen (kasserer i
rådet)
Karin Stavski (kirkeværge)
Martha Thomsen (kontaktperson)
Kurt Christensen
graver Torben Nielsen (medarbejderrepræsentant).
Suppleanter: der er ikke flere
suppleanter.

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.
Menighedsrådet:

Uden for rådet:

Menighedsrådsmøde:
Tirsdag 20. maj kl. 19.00
Tirsdag 12. juni kl. 19.00
i Konfirmandladen.

Organist: Maja Jørgensen (medarb.
repr.),
Regnskabsfører: Ole Rasmussen
Bygningssagkyndig: KlausWitte
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Så er der igen cykelsponsorløb i Svenstrup
Lørdag d. 31. maj 2014

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
Præmie overrækkelsen finder sted i teltet på ringriderpladsen ca. kl.
15.30, der er gratis kaffebord i teltet arrangeret af E’Svenstruplaug,
mens I venter på resultatet.
Sponsorsedler kan findes på:
Friskolens kontor
eller
www.svenstrupfriskole.dk
Alle er velkomne til at deltage og pengene bliver blandt andet brugt
til lejrskolen for eleverne på Svenstrup Friskole.
Har du lyst til at sponsorere et beløb, men ikke blevet spurgt af en
cyklist, så ret henvendelse til Lone 22 15 93 90 eller Berit 22 30 58
0, så vil de hjælpe med at finde en cyklist. Det er også Lone eller
Berit man kontakter hvis der er spørgsmål.

Vel mødt
Støtteforeningen
for
Svenstrup Friskole
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Aktiviteter i Svenstrup
Lørdag d. 31. Maj ”Dejlig familie eftermiddag”
Dagen byder på:
Kl. 13: Svenstrup Friskole har Cykelsponsorløb.
Læs mere under friskolen

Kl. 15: Byder E’Svenstruplag på gratis kaffebord i teltet, med dejlige
lagkager lavet af de lokale husmødre fra Svenstrup. Under kaffen vil
præmie overrækkelsen fra Friskolens cykelsponsorløb finde sted.

Efter kaffen er der mulighed for at hygge snakket med dine naboer, eller
dem fra byen, som man ellers ikke får snakket med til dagligt.

Kl 18: Er der dækket op i teltet til en festlig fællesspisning.
Menu:
Glaseret skinke med flødekartofler og salat. Is til dessert.
Kom og vær med til en dejlig familie eftermiddag/aften i Svenstrup
Husk at bestille madbilletter.
Billetter koster 60 kr. for voksne og 30 kr. for børn
Biletter købes og afhentes senest den 26. maj hos:
Mia Bendorff
Ugebjergvej 26
Tlf: 23839317

Anneli Thy
Egebjergvej 2
Tlf: 61776106

Man kan også købe billetter over netbank på konto 8011 0001026144
Husk navn og telefon nr. Billetterne vil så ligge klar i teltet.
Mvh.
E`Svenstruplaug
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Søndag den 1. juni
Så er det igen blevet tid til Svenstrup
Ringridning. Rytteroptoget starter i
Himmark klokken 11.30, med ledsagelse
af Muta in Bass. Efterfølgende spiller
Muta in Bass også et par numre på
pladsen.
Vi opfordrer til at du hejser flaget og er med til at gøre
dagen ekstra festlig.

For
børnene
er
der
cykelringridning
på
pladsen, når optoget er
ankommet. Man tilmelder
sig på pladsen. Pris 25 kr.
Også i år kan både børn
og voksne deltage!

På pladsen kan man købe
kaffe, lagkage, ringriderpølser, øl og sodavand. Hvis
man føler sig heldig, kan
man også prøve lykken i
tombolaen.

Glæder os, til at se Jer på festpladsen.
Med festlig hilsen: Ringriderforeningen, Cykelklubben og SUF
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Svenstrup Skytteforening
Har du ideen – har vi aktiviteten
F.eks. Børnefødselsdag (fra 5. klasse)
Start firmafesten eller gadefesten her m.m.

Kom ned og besøg os på Sandbjergvej 1
og hør hvilke aktiviteter vi kan tilbyde.

Åbningstider
Tirsdag 18.00-20.00
Torsdag 19.00-20.00
Du kan også kontakte os:
Formand
Næstformand

Jonna Hansen
Jan Paulsen

2846 4119
2018 6532

Vi glæder os til at se dig
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
---------------------------------------------------------------------------------------------

Info fra E’Svenstruplaug
Den 24. maj kl. 10
bliver badebroen ved
Karlsminde sat op.
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STØT
skytteforeningen
i guderup har en
donations-stander
stående lige efter kasselinien.
Når du har handlet kan du tage en
Rød polet og lægge i standeren.
Den donerer til lokale klubber.
Der er sat et beløb på, som uddeles
forholdsvis efter antal poletter.
Så husk den røde polet

Så støtter du klubben – og det er ganske
gratis
På forhånd tak
bestyrelsen
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Referat fra generalforsamlingen for Svenstrup
Friskole d. 9. april 2014
Ordstyrer blev Agnes Nielsen valgt
Referent blev Lene Christiansen
Formanden Morten Carstensen aflagde årets beretning som også blev
godkendt. Følgende punkter blev omtalt:
Årets gang på skolen:
Lejrskole på Fyn – Rigtig god tur
Alle elever fik udleveret iPads – Hård start men nu fungerer det
Bundsø Projektet: Stort projekt med Ekspeditionslæring - både på
tværs af grupperne men også i de enkelte grupper – resultat blev en
succesfuld debataften.
Teater Lucky Luke. 2. til 8. kl deltog. 2 aftener med fuldt hus på
forsamlingshuset. Hårdt men alle lærte virkelig meget.
Ekspeditionslæring:
Bestyrelse og lærere har fået Inspiration ved et møde med Jesper
Ingerslev fra Universefonden. Senere planlægges en workshop med
bestyrelse og lærere.
Bundsø del 2 i maj 2014
Middelalderen i september 2014
Skoven her og nu i maj 2015
Elevtal
pt. 61 elever, 9 kommende 0. kl, dvs. 70 ved skolestart
2014/2015
Personale
Nye lærere Søren Flenborg (Pegasus) og Rikke Lund
Geertsen (Lille Bjørn)
Søger ny sekretær 13t/uge
Tilsynsførende Arne Petersen
Han lavede en kort præsentation af sig selv og fortalte han var blevet valgt som
tilsynsførende i 2013.
Han har besøgt skolen 4 gange, 2 gange for at følge undervisningen samt 2
gange for bare at hyggesnakke
og føle stemningen på skolen
Arne synes der er en rigtig god stemning på skolen, der er ro og en god grobund
for indlæring og sociale relationer.
IPadsene har krævet meget af lærerne da de også skulle kunne undervise på
flere niveauer i samme gruppe, men der er en god kontakt mellem lærer og elev.
Eleverne har en god arbejdsdisciplin med deres IPad.
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Arne pointerer at vi er nogle heldige forældre at I har denne skole: For der er
troværdighed, nærvær, godt købmandskab samt gode fremtidsvisioner.
Arne kom lidt ind på den nye skolereform, og synes at det skal fremtiden vise
hvad Svenstrup Friskole skal gøre der. Ang. økonomien så skal vi regne med at
der kræves 15 elever pr. lærer for at der er budget i det, samt at man skal regne
50.000 kr. pr. årselev om en elev rejser eller bliver indskrevet på skolen.
Kasserer Dorthe Johansen fremlagde regnskabet som blev godkendt:
Der er et underskud på 156.000kr for 2013. Der var budgetteret med 80.000 kr. i
underskud men der var kommet yderligere omkostninger ved opvarmning af
skolen da der bl.a. har været en læk på er rør som tog noget tid at finde samt at
der blev brugt flere penge på administration.
Næste år er budgettet plus 80.000kr og det er med en noget bedre
baggrundsviden ift. 2013.
Formand Morten Carstensen snakkede om den nye skolereform og hvad
Svenstrup Friskole vil gøre.
Bestyrelsen har valgt at skabelonen ikke vil blive en realitet på skolen. Der vil blive
givet flere timer i matematik i de klasser der ikke havde det antal der bliver krævet
på vejledende niveau. Engelsk starter i 2. klasse med 2 lektioner, hvor folkeskolen
kører med 1 lektion i 1. og 2. klasse. Tysk startes allerede i 4. kl. samt der er flere
timer i Natur/teknik end de nye vejledende timetal fra undervisningsministeriet.
Valg til bestyrelse:
Forældrekreds:
Skolekreds:

Suppleant forældrekreds
Suppleant skolekreds

Torsten Junk
Kia Jacobsen
Karin Jensen
Finn Lehmann
Nina Frederiksen

Det var ikke nødvendigt at tælle stemmer eftersom der ikke blev flere opstillet end
der var behov for.
Dorthe Johansen takkede af - og bestyrelsen sagde Dorthe mange tak for hendes
store arbejde.
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Indkomne forslag:
 Bestyrelsen ønsker at hæve skolepengene fra august måned med 50 kr. pr.
elev samt øge søskenderabat med 25 kr. for barn nr. 2. Vedtaget med
følgende stemmetal: 28 Ja, 1 nej samt 1 blank.
Evt.
 Ib Jensen og Dorthe Hoffland har skaffet et sang anlæg til skolen.
 Græsslåning bliver som sidste år – man kan slå græs i stedet for at gøre
rent. (Egen plæneklipper)
 Snak om 4 eller 5 grupper i skoleåret 2015 – bestyrelsen må se på antal
elever der er indmeldt i slutningen af maj.
 Ang. medlemskab af skolekredsen – alle de borgere der har lånt skolen
penge i opstart er automatisk medlem og bestyrelsen har derfor besluttet at
de ikke skal betale kontingent. Der var dog forslag om at det kunne man
godt opkræve.
 Der bliver lavet T-shirts med logo for friskolen. Det vil komme i
E’Svenstruppe således at alle i byen har mulighed for at købe en.
 Der blev foreslået at det skal undersøges om friskolen har mulighed for at få
at komme med i ordningen med støtte fra OK benzin kort (man mente at
forsamlingshuset ikke længere var aktiv her) samt evt. sælge vin i Guderup
Brugs.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Støtteforeningen
for
Svenstrup Friskole
Afholder loppemarked optil efterårsferien (uge 42 2014)
Derfor modtager vi gerne lopper
Henvendelse til
Berit tlf. 22 30 58 01
El.
Helle tlf. 51 92 08 78
For nærmere aftale om aflevering eller afhentning af lopper.
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Annoncer

Bestyrelsen

Navne:

Mailadr:

Tlf.:

Formand :
Næstformand :
Kasserer:
Fodbold formand :
Gymnastik formand
Sekretær :

Karin Frost Jensen
Eline Brandt
Lotte Kümpel
Thorleif Petersen
Dorith Spenger
Ulla Schmidt

karin_frostjensen@sport.dk
eline_brandt@hotmail.com
kumpel@live.dk
thorleifpetersen@bbsyd.dk
dorith@bbsyd.dk
steimle.schmidt@gmail.com

2253 1887
2344 8603
2221 2489
2283 2890
2096 6505
3026 6087

Revisor : Flemmning Vejlin og Alice Søgaard

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.
Lige lidt nyt fra den private dagpleje.
Jeg passer i øjeblikket 4 børn og der er 3 opskrevne med henblik på start engang efter sommerferien samt
januar 2015. Som det ser ud pt. Har jeg en enkelt ledig plads.
Privatdagplejen 6430 består af 8 private dagplejere. Da vi er så mange, har vi valgt at dele os op i 2
legestuegrupper. Større arrangementer er vi fælles om.
Hver mandag formiddag mødes vores gruppe i, i aktivitetshuset, Guderup. En gang i måneden har vi
heldagslegestue. Dette giver os mulighed for at nå lidt mere med børnene og vi voksne kan planlægge og
drøfte diverse aktiviteter i middagsstunden.
Som noget nyt er vi i gruppen blevet enige om, at prisen for privat dagpleje er ens for hele gruppen.
(1770.- kr)
Nu er det snart fastelavn og dette fejrer vi sammen alle 8 dagplejere. som tradition, er børnene klædt ud, vi
slår katten af tønden og spiser lækre fastelavnsboller.
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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