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E ledde vedde høje,
E ledde vedde lauve.
Var det ikke sådan Vos – pigerne sang.
Indlevering til næste nr.
... senest den 20. juni 2014
Til…..Dorthe Hoffland
E-mail:
e.svenstruppe@gmail.com
Denne udgave er lavet af: Eva Tagesen

Redaktion

Kommentar

Lasse Andersen
Gert Wonsyld

74 45 62 73
74 45 63 00

Kontaktudvalg

Stamtræet:

Se lige engang på næste side.
Barnedåb med fem generationer
der har tilknytning til Svenstrup og
Kirken, det er da flot.
Stort tillykke skal lyde her fra.

Efter sådan et fint indlæg, går vi over til alle de mange
aktiviteter, der skal i gang nu her omkring hvor bladet
udkommer. Der er
sponsorcykelløb,
kaffebord,
fællesspisning og ringridning med masser af gode tilbud.
Der er cafe´ eftermiddag og friluftsgudstjeneste, alt dette
kan man læse mere om i bladet, så der er muligligheder
nok for gode oplevelser.
Svenstrup cykelklub starter tirsdag d. 27 med at sætte
det store telt op til ringridningen, onsdag skal klubben til
Jels for at cykle sammen med
vores venskabsklub, fredag
skal klubben binde kranse til
hestene
og
rytternes
kasketter, der afsluttes med
grillpølser og måske en lille en.
Søndag er klubben så i gang i
div. telte, vi er ca. 20 personer
der hjælper på skift
hele
dagen ved ringridningen, dette samarbejde med
Svenstrup ringriderforening, startede i 2002 da Jørgen
Jessen var formand for Svenstrup cykelklub.
Eva Tagesen
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5 Generationer

Vores tilknytning til Svenstrup og kirken.
Tipoldemor Liva Knudsen:
Gift i kirken d. 09-12-1950, bor i Svenstrup.
(min far, Poul Knudsen, er begravet på kirkegården)
Oldemor Laila Madsen (Født Knudsen): Konfirmeret i kirken, jeg mener
i 1964 eller 1965. Gift i kirken d. 15-5-1981
Farfar Tommy Henne: konfirmeret i kirken d. 27-3-1983
Far Henrik Sørensen.
Baby Jessie Hougaard Sørensen: Døbt i kirken d. 20-04-2014
Venlig hilsen
Laila Madsen
Augustenborg
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Nyt fra kirken

Café-eftermiddag for ældre i Konfirmand-laden ved Svenstrup Præstegård.
Onsdag den 25. juni kl. 14.00-16.00, holder vi ”sommer-café” inden vi går på
sommerferie. ( Vi mødes igen den 24. september) Mai-Britt fortæller, Maja spiller
og vi synger sommersange og hygger os med kaffe og lidt mundgodt.
Så velkommen til en hyggelig eftermiddag. 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 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.

Familiegudstjeneste Pinsedag den 8. juni kl. 10.30
Vi fejrer Pinse og kirkens fødselsdag med alt hvad der hører til 
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Fælles Frilufts gudstjeneste 2. pinsedag kl. 14.00
Den 9. juni på ”Nygaard”, Nørreskovvej 41

Præsterne fra Nordborg-Oksbøl, Havnbjerg, Egen og
Svenstrup sogne medvirker ved gudstjenesten,
hvor bl.a. ”Hr. Jensens jazz kapel” spiller og
Nordals koret synger for.
Så kom og vær med til at fejre Pinse i skønne omgivelser.
Du må gerne selv medbringe kaffe og kage, men der er også
mulighed for at købe kaffe / kage / vand efter gudstjenesten.
Husk: Medbring et tæppe eller noget andet du kan sidde på.
Mulighed for samkørsel til ”Nygaard” fra din lokale kirke. (Kontakt din sognepræst)
”Ud–Af-Huset-Gudstjeneste” På Sønderborg Slot den 22. juni kl. 15.00.
Gudstjenesten er denne dag rykket ud til ”Dronning Dorotheas Kapel” på
Sønderborg Slot. Der arrangeres samkørsel fra Svenstrup Kirke, så kontakt
præsten, hvis du gerne vil køre med 
Tlf. 21 67 72 05.

God sommer til alle…Vi ses i Svenstrup Kirke…
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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 den 12. juni kl. 19.00
Torsdag den 21. august kl. 19.00
i Konfirmandladen.

Organist: Maja Jørgensen (medarb.
repr.),
Regnskabsfører: Ole Rasmussen
Bygningssagkyndig: KlausWitte
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Byfest på Svenstrup Forsamlingshus
Sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen ved d. 20 september.
Festen starter kl. 19. Kogekonen er bestilt,
samt musik og ekstra underholdning.
Endelig program kommer i næste nr. af bladet.
Glæd jer, det kan da kun blive godt,
med alle de glade mennesker der bor i Svenstrup og omegn.

Salg:
Cykel sælges!!!
Meget velholdt, med 3 gear, pris 300 kr.
Arne Buch Kirketoften 17 Svenstrup Tlf.: 74456150

Taksigelse
Tusind tak til alle, som gjorde vores guldbryllupsdag til en uforglemmelig dag.
Tak til vores søde naboer for dørkrans, flagning og alle de mange lys, som var
tændt, da vi kørte hjem.
Tak til John og Torben for limousinekørsel.
Tak til Mai-Britt Knudsen for den fine tale i kirken. Den kirkelige handling var en fin
optakt til festen.
Tak til køkkenpersonale.
Tak til vore børn, svigersøn og børnebørn for al jeres hjælp og indslag.
Tak for al den hjælp, som vi har fået, og som vi fik tilbudt.
Tak for hver en hilsen.
Sonja og Arne Madsen

8

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 opfodrer 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!
Der er også i år børne
aktiviter på pladsen

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.
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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
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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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Lokahistorisk forening
Stil af Jørgen Valentin. 1955
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Den unge mand der lavede Graffitien i
efteråret er fundet og dømt - så han
skal betale for at få renset væggene.
Så hvis du ser eller hører noget må
du rigtig gerne ringe til skolen på 6467
7681 eller Lene på 2015 3555

SVENSTRUP FRISKOLE
Vi har desværre oplevet at der er
nogle unge mennesker der bruger
deres fritid på skolen - og laver
ballade. Senest lavet bål af pap og
papir samt skrevet graffiti flere steder
og leget på det flade tag.
Hændelserne er meldt til politiet, men
er rigtig trælse.

mvh
Svenstrup Friskole

IT Kursus på Svenstrup friskole
E´Svenstruplaug´s kursus har nu været i gang siden den 5 marts og der er blevet arbejdet
intens for at lære at begå sig i den digitale verden.
Alt har dog ikke været hårdt arbejde, der har også været tid til lidt kaffe hygge ind imellem.
Tak for
Vi har bedt eleverne om at skrive lidt om hvad de synes om kurset

Nu lige en information om vores kursus
Det er lige om at huske det fra gang til gang men ,øvelse gør mester det
varer lidt endnu ,men ellers er det bare godt .Poul ,har også gode
hjælpere i Agnes Eva og Bjørn, men angående mig selv så er jeg nød til
at øve hver dag,.

Nu vil jeg slutte for denne gang

Med venlig hilsen
Anni
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Jeg

Johanne deltager i it kursus og
prøver at få det til at hænge fast det er
godt nok svært men jeg må bare mase
på og får god hjælp af Poul og resten af
holdet.
Hilsen Johanne

Tak for godt kursus.
Tak fordi du har hjulpet os i gang med iPad, Paul

Hilsen fra Marie og Arne

Her er det Bjørn der underviser
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Kursus jeg har været med på har været meget
interessant.
Det har været nogle gode undervisere, og jeg
håber at det fortsætte til efteråret. Jytte

Jeg er med på Svenstruplaug`s It kursus.
Jeg har lært lidt om Computeren og hvad den kan.
Jeg kan nu skrive og sende et brev, det er svært,
men også spændende når man finder ud af hvilke muligheder
det er når man f.ek.s skriver et brev,

og så ellers man kan få billedet på plads..

med venlig hilsen Viggo Johan

Lauget siger tak til alle for et dejligt team at arbejde sammen med.
Også tak for al den dejlige hjemmebag.
Tak til skolen for lån af lokaler. Tak til ungerne fordi de har været stille når vi var på bibloteket.

Vi startet op igen d. 10 September.
Har du lyst til at være med så sig bare til men der kommer mere information i næste nr. af bladet.
Vi håber at det kan lykkes for os at få Poul med igen
Vi har fået midler fra kommunen til indkøb af stole og PC så bare kom vi glæder os til at se jer.
Lauget vil gerne sige tak til Eva, Bjørn, Poul for deres indsats vi ses igen til september
På E`Svenstruplaug`s vegne

Agnes
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Årets sommerudflugt 2014
Øen består af ca.33 % klitter, mens
det
resterende
landskab
er
sammensat af marsk og hede. Blev
den 1. Juni 1972 forbundet med
fastlandet via togbanedæmningen
Hindenburgdamm.
Øen
har
to
enestående vandreklitter, som er op til
1000 m. lange og 35 m. høje. De
bevæger sig årligt op til 4 m. i østlig
retning. Øen har tolv kirker. Byen
Rantum som vi kørte igennem, er
Silds smalleste sted, der er ikke langt
til havet i byen, imellem det åbne hav i
vesten og Vadehavet i østen, er der
kun få hundrede meter.

Torsdag d. 22. Maj var ”E-SI-SKÅ”
arrangør for en udflugt til Øen Sild, 50
deltagere, bussen var fyldt til sidste
plads. To af klubbens medlemmer
havde meldt sig til at lave turen, og
det må man sige de havde gjort rigtig
godt, selv vejret havde de styr på.
Bussen kørte fra Svenstrup kl. 10 – et
lille ophold ved Agerskov hvor vi fik
en skænk, videre gennem vort flotte
land over til Rømø med dens
særpræg i naturen, for at ende ved
færgen til Sild, hvor der ventede en to
retters menu til os, dejligt. Vi kom til
Øen, der stod en guide klar til at gå
ombord på bussen, han guidede os
på bedste vis gennem hele Øens
spændende historie. Sild er Tysklands
største ø i Nordsøen med et areal på
omkring 99 km2, vi var vist mange der
blev noget overrasket over at Øen var
så stor, og at der var så meget
bebyggelse, de flotteste villaer lå
nærmest på nakken af hinanden, da
grundpriserne er mega høje, vi så
mange af de flotte stråtækte villaer,
som har fået en lang række af de
mest velhavende tyskere til at
investere dele af deres formue på
øen. Tysklands tre dyreste adresser
ligger på Sild, villaerne ved vandet
sælges for op mod 110 mio. kr. Det
dyreste sommerhus, er solgt for ca.
150 millioner, uha-uha det lyder vildt,
men flotte er de, og de ligger som
perler på en snor.

Og sådan kunne jeg blive ved, en
utrolig spændende Ø at besøge, nu
havde arrangørerne så også sørget
for et fantastisk vejr, så Øen strålede
jo fra sin bedste side, selv om jeg tror
Øen også må være spændende på
alle årstiderne med den natur den har.
En stor tak til Helmudt Buus og Jacob
Bladt for den vel tilrettelagte tur, også
tak Til ”E-SI-SKÅ” for hvad den bidrog
med.
Ref. Eva Tagesen

Lige en dejlig fiskesandwich inden vi skal
ombord, hvor der venter kaffe med et stort
stykke lagkage.
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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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