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Lasse Andersen
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Kontaktudvalg

Så er vi nået til marts måned, og vi har endnu ikke
haft rigtig vinter på Als. Spørgsmålet er får vi
noget?
Marts måned er jo Generalforsamlingsmåned for
de fleste foreninger. Støt nu op
om
generalforsamlingerne og hør, hvad der er sket i
året der er gået. Der er også nogle af dem der
mangler folk til bestyrelsen så mød frem og vis jeres
interesse.
Hvis vi har et godt foreningsliv i byen er det også
nemmere at søge midler til at gøre vor by bedre for
alle. Et godt eksempel er at på Forsamlingshuset er
der blevet lavet akustikforbedringer hvor midlerne til
dette er skaffet fordi man har et Forsamlingshus
borgerne bruger til møder, teater med mere.
Nye projekter er måske også på vej til Nordals. Jeg
tænker på Visionsgruppen Nordals projekt ved
Elsmark. Hvis deres ansøgning går igennem
nåleøjet i Maj måned kommer der da til at ske noget
i vort område.
Gert Wonsyld

2

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
Ejvind Bojsen
88726869
e-mail:
eboj@stofanet.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

Skytteforeningen
Jonna Hansen
28464119
Svenstrup Cykelklub
Else Marie Ernst
29870525
e-mail:
elseernst43@gmail-com
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

NYT FRA KIRKEN

GUDSTJENESTER I SVENSTRUP KIRKE,
Marts – april 2015:
Marts 2015:
1.3.15 kl. 10.30 /Egen Kirke/ Kitty Hovgaard
8.3.15 kl. 14.00 / Mai-Britt Josephsen Knudsen
15.3.15 kl. 10.30 / Mai-Britt Josephsen Knudsen
22.3.15 kl. 19.00 / Menighedsgudstjeneste
29.3.15 kl. 10.30 / KONFIRMATION/ MBK
April 2015:
2.4.15 kl. 17.00 / Skærtorsdag m. spisning / MBK
3.4.15 kl. 10.30 / Langfredag /MBK
5.4.15 kl. 10.30 / Påskedag / MBK
6.4.15: Vi henviser til Havnbjerg Kirke kl. 10.30
12.4.15 kl. 10.30 /Guldkonfirmation / MBK
19.4.15 kl. 10.30 / MBK
26.4.15 kl. 10.30 / MBK

ÅRETS KONFIRMANDER 2015
Konfirmeres i Svenstrup Kirke
den 29.3.2015 kl. 10.30:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Anne Frost
Claus Bonde
Dennis Johansen
Josefine P.Dyrvig
Michael Bonnichsen
Rikke Høeg
Victor Josephsen Knudsen
William Rivera Lund
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Hjertelig Tillykke!
Hjælp med at gøre dagen ekstra festlig:
Hejs flaget for vores konfirmander!

DET SKER I SVENSTRUP KIRKE:
Vi fejrer Skærtorsdags gudstjeneste i Svenstrup Kirke den 2. april
kl. 17.00-19.00 hvor vi spiser sammen i kirken.
Pris for voksne: 50 kr. (Inkl. drikkevarer) Børn: gratis. Tilmelding senest den
27.3. til Martha Thomsen: 21 19 76 75 - gerne sms.
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CAFÉ-EFTERMIDDAGE FOR ÆLDRE I KONFIRMAND-LADEN
VED SVENSTRUP PRÆSTEGÅRD.
Onsdag den 18.3. kl. 14.00-16.00 mødes vi til en hyggelig
sangeftermiddag, hvor vi synger fra Højskolesangbogen ud fra princippet
”Vælg-en-sang-og-fortæl-hvorfor”. Maja spiller og der er kaffe og
hjemmebag.
Onsdag den 15.4. kl. 14.00-16.00 kommer det til at handle om engle. MaiBritt fortæller om engle op gennem historien og om hvorfra de vingede
væsner kommer. Vi synger og hygger os med hjemmebag og kaffe.
Så velkommen til et par hyggelig eftermiddage. Det er gratis at deltage.
Vi glæder os til at se dig. Tilmelding til præsten senest mandagen inden
café-eftermiddagen på tlf. 21 67 72 05 eller på mail mbk@km.dk

”FYRAFTENS MEDITATION” I SVENSTRUP KIRKE.
Tirsdag den 3.3. kl. 17.00-17.30
Tirsdag den 24.3. kl. 17.00-17.30
Kom og vær med til en stille stund i kirken med meditation, lystænding og
bøn.
Få ny energi og frisk sjælen op.

Carl Nielsens 150 års jubilæum i 2015:
Tirsdag den 24. marts kl. 19.00 Filmen ”Min fynske Barndom”
Kirkeladen, Svenstrup
Tirsdag den 21. april kl. 19.00 Orkester og kirkemusik
Egen Sognegård
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TERROR & TANKER
Vrede – afmagt – frustration
Sorg – frygt – håbløshed.
Følelserne
var
mange
og
forskelligartede
efter
terrorangrebet i København den
14.-15. februar 2015, hvor to
uskyldige mennesker mistede livet
og flere politibetjente blev såret.
Mange spørgsmål dukkede op i os:
Skal vi nu alle sammen til at være
mistroiske og bange for hinanden?
Skal vi fra nu af færdes i et
samfund hvor maskinpistoler og
metaldetektorer pludselig bliver en
hverdagsting?
Det er så meningsløst det, der er
sket.
En gal mands værk. En forkvaklet
radikaliseret ekstremist fuld af
vrede, had og hævntørst som
spredte død og frygt omkring sig.
Han mente, han gjorde det i Guds

navn.
Men Gud græder.
Gud græder med os, når den slags
vanvittige, hadefulde og frygtelige
ting
sker.
For Gud vil det gode. Gud vil
kærligheden.
Derfor skal vi stå sammen og vise,
at vi også vil det gode, og at vi vil
kæmpe mod hadet, mod volden og
mod den ødelæggende vrede som
kræver hævn. Vi vil kæmpe for en
verden hvor der er plads til os alle
uanset hudfarve og religion. Vi vil
bekæmpe det onde med det gode
sådan som Vor Herre har sagt os.
Vi vil sprede lys og kærlighed
omkring os. / MBK

DØBTE I SVENSTRUP SOGN:
Noah Christoffer Cords Steffensen

VIEDE I SVENSTRUP KIRKE:

DØDE / BEGRAVEDE VED SVENSTRUP KIRKE :
Svend Thorvald Johnsen
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KONTAKTOPLYSNINGER:

Præst:

Mai-Britt Josephsen Knudsen
Kalvehavevej 3, Svenstrup
Træffetid: Hverdage (undtagen fredag) kl. 8-14
tlf: 74 45 62 05 /
mobil: 21 67 72 05

Graver:

Torben Nielsen
Træffetid: Hverdage (undtagen mandag) kl. 8-14 på
kirkegården.
Tlf: 74 45 63 02 / mobil: 3145 84 00

Formand:

Leo Vindahl Olsen.
Tlf. 74 45 82 11/
mobil: 26 74 62 11

Kontaktperson:

Martha Thomsen.
Tlf. 21 91 76 75

Mere information:

www.svenstrupkirke.dk

MØD OGSÅ SVENSTRUP KIRKE PÅ FACEBOOK:
Svenstrup Kirke er også på Facebook og her kan du bl.a. følge med i hvad
der sker i din kirke, læse søndagens prædiken eller se billeder fra vores
aktiviteter.

KIRKEBIL:
Bestilles hos GF-Taxi på telefon 74 45 95 45 senest dagen før
gudstjenesten eller arrangementet.
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SUF Gymnastikopvisning i
Guderuphallen

Lørdag den 14. marts kl. 10.00
Med egne hold og gæstehold.
Kom og se vore dygtige gymnaster.
Vi har i år været så heldige at få vores T shirt sponsoreret af Carlsberg
sportsfond.

Vel mødt og med sportslig hilsen
Gymnastik foreningen

Se vores opvisnings program nedenfor.
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Kl.10.00

Indmarch/Velkomst

Kl.10.10

Kl. 12.45

Forældre/barn
v. Angelika og Connie
Drengefræs og vilde piger
v. Dorith, Pia, Simon & Dennis
Teens Rytme & spring (BIF)
v. Camilla, Kenn & Rasmus
Få pulsen op
v. Lene
DGI mini Mix
v. .Louise,Kathrine,Tine,Jakob,Mikkel,
Laura,Andrè,Nikolaj g Christine
Sønderborg mix hold
v. Helle,Hanne, Helle,Dorthe & Klaus
Højer Efterskole
v.
Blikfang
(Hold uden instruktør)

Kl. 12.55

Junior mix

Kl.10.30
Kl. 10.50
Kl. 11.10
Kl. 11.20

Kl. 11.50
Kl. 12.15

v. Dorith, Lotte, Camilla, Maria, Robin, Jeppe,Julie,
Simon
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E´SVENSTRUPLAUG
Siger tak til alle vore lokale aktører og medvirkende i
arrangementet: Kåring af årets ildsjæl og iværksætter i
region Syddanmark
Uden jeres hjælp kunne dette ikke havde ladet sig gøre.
Forsamlingshuset var fyldt af glade mennesker og

Et kagebord på 4,80 m fyldt med lokale kager

Børn og unge der underholdt.

Kåring af 2 dejlige Ø kvinder
og det hele bundet sammen af Leif Maibom

Men der skal også lyde en stor tak til
KULTUR afd.for uden dem havde vi ikke
haft dette arrangement. Tak Tanja og Hanna
vi nød at arbejde sammen med jer, i er
bare super, lige som alle jer frivillige.
Vi løfter i flok i Svenstrup
Agnes
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Lokalhistorisk forening
Nye ”oplysninger”, der er over 70 år gamle.
Ad snørklede veje har vi i Lokalhistorisk Arkiv fået en spændende beretning
fra Flystyrtet ved Karlsminde – som en ung mand oplevede på nærmeste
hold dengang.
Personen er Hans Chr. Petersen, bedst kendt som” Haise Søby” – hans far
havde Søby Kro.
Han gjorde karriere ved flyvevåbnet (Major) og var også kendt for sin
storinteresse for UFO’er.
Men læs nu selv – god fornøjelse.Beretningen er afleveret af hans bror Chr
Petersen, idet Haise er afgået ved døden.

Lancaster Bombefly
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Svenstrup Forsamlingshus
Ordinær Generalforsamling
Onsdag d. 11. marts 2015 kl. 19.00
På Svenstrup Forsamlingshus
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning ved. Børge Nielsen
4. Regnskab ved Gert Wonsyld
5. Indkomne forslag
6. Valg:
 Valg til bestyrelsen
 Valg af suppleant
 Valg af revisor
7. Eventuelt
Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest
8 dage før.
Med venlig hilsen bestyrelsen
Umiddelbart derefter afholder Støtteforeningen deres ordinære
generalforsamling

Svenstrup forsamlingshus Støtteforening
Støtteforeningen afholder ordinær generalforsamling
onsdag d. 11. marts 2015 på Svenstrup Forsamlingshus.
Med følgende dagsorden i henhold til vedtægterne
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke.
3. Regnskab.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
5. Valg af suppleant.
6 Valg af revisor.
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
bestyrelsen i hænde
Senest 8 dage før generalforsamlingen.
Med venlig hilsen bestyrelsen.
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ESvenstruppe’ afholder ordinær generalforsamling
Tirsdag d. 17. marts 2015 kl.19.00 på Svenstrup Forsamlingshus
Med følgende dagsorden i henhold til vedtægterne
1. Valg af dirigent.
2. Sidste års protokol.
3. Beretning.
4. Regnskab.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Indkomne forslag.
7. Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen
i hænde
Senest 8 dage før generalforsamlingen.
Med venlig hilsen bestyrelsen.

Generalforsamling i Svenstrup vandværk 2015
Onsdag d. 4 marts, klokken 19.30 på Svenstrup friskole.
Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer
2. Valg af protokolfører
3. Formandens beretning ved Gert Johansen
4. Fremlæggelse af regnskab ved Jørgen Jørgensen
5. Valg af bestyrelsesmedlem og revisor
 På valg til bestyrelsen er Gert Johansen
 På valg til revisor er Ole Rasmussen
6. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen)
7. Eventuelt
Bemærk ændret sted i forhold til tidligere annonceret i E’Svenstruppe.
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Lokalhistorisk indkalder herved til
generalforsamling mandag d. 16. marts kl 19.00
i Cafeen i Stevning Kulturhus, Skolevænget 14 i Stevning.

Støtteforeningen for Svenstrup Friskole
Afholder generalforsamling tirsdag d. 21. April 2015 i gymnastiksalen på
Svenstrup Friskole umiddelbart efter Friskolen har afholdt deres
generalforsamling. Dagsorden kan ses i næste nummer og på Friskolens
hjemmeside fra d. 15. Marts 2015.

Svenstrup ringriderforening afholder
generalforsamling,
Tirsdag d. 3 marts, klokken 19.30 i SUF’s klublokale.
Dagsorden:
- Valg af dirigent
- Formandens beretning ved Dorthe Johansen
- Regnskab ved Vivi Riggelsen
- Valg til bestyrelse:
På valg er: Sanne Riggelsen og Dorthe Johansen, begge modtager
genvalg.
- Evt.
Foreningen er vært ved kaffe/the og kage.
På bestyrelsens vegne
Dorthe Johansen
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Nyhedsbrev!
Her er lidt nyt fra Svenstrup friskole:

Der er forsat stor interesse for
friskolen og derfor udviges skolen
med en ny gruppe til næste skoleår,
ny en 0 kl., sådan at der bliver 6
grupper. På den baggrund er
planen at søge en ny lærer,
stillingen vil snart blive slået op.

Generalforsamligen afholdes d. 214-15. Så sæt kryds i kalenderen.
Mød op og få et indblik af, hvordan
det går med friskolen.
Dagsordnen kommer i næste nr. af
E`svenstruppe.

På et forældremøde valgte forældre
til elever i pegasus ( 7-8-9 kl.) at
støtte op om udvigelsen af elevtal i
gruppen. Den bliver udviget fra max
20 til 21 , dog kun skoleåret ud.
Gruppen vil kunne fungere fint, da
eleverne får større mulighed for
kunne samarbejde mere bredt
mellem hinanden mm.

Der er mulighed for at stille forslag,
som
evt.
behandles
på
generalforsamlingen, dette skal
meddeles bestyrelsen senest 14
dage før, (d. 7-4-15) evt. på mail:
bestyrelsen@svenstrupfriskole.dk.

Har nogen lyst til at stille op, som
kandidat til bestyrelsen, er I
velkommen
til
at
kontakte
bestyrelsen på ovennævnte mailadresse.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Som tidligere nævnt har skolen pr.
1 januar overtaget spejderhytten,
hvordan tingene vil fungere bliver
fremlagt på generalforsamlingen.
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Annoncer
Massage - behandlinger – i Torup/ Svenstrup
Vælg mellem to massagetyper for beh.:

Massage 1:
For velvær, ro , afslappethed og fornyet energi til kroppen
Massage 2:
En dybere gående massage, slip af gamle mønstre,
uro i kroppen, angst, spændings hovedpine, angst, ensomhed mm.
Tidsbestilling for massage på: 41570860
For Male hold, meditations hold og yoga hold - kontakt mig på 41570860
Cornelia Marija Nahni
Ramsel 5, Torup
6430 Nordborg
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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

Automester Bilforsikring
Gode forsikringer skal ikke koste mere end højst nødvendigt. Derfor har vi lavet et
samarbejde med GF Forsikring.
Alt hvad du behøver at gøre, er at kontakte os. Vi formidler kontakten videre til GF
Forsikring med din accept. Herefter vil du i løbet af et par dage blive kontaktet af det lokale
GF Forsikringskontor, som sammen med dig vil gennemgå dit forsikringsbehov, og give
dig et uforpligtende tilbud – helt gratis!

Nord-Als Autoværksted
Tlf. 74456306 - www.nord-als-auto.dk
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HENRIETTES PRIVATE DAGPLEJE
Et godt alternativ til den kommunale.
År 2015 er nu godt i gang. Marts måned har vi nu og foråret nærmer sig.
I legestuegruppen fik vi fejret fastelavn. Børnene var klædt flot ud og vi slog katten af tønden. Det var en
hyggelig dag.
Næstkommende arrangement hedder åbent hus. Alle i gruppen: privatdagplejen 6430, vil d. 9. maj holde
åbent hus i hvert enkelt hjem. Vi åbner dørene op, så alle interesserede kan komme og se samt høre hvem vi
er, se vores hjem og hvad vi kan tilbyde jeres børn.
Her hos mig kan i bla. Se vores nye legeplads samt det nyindrettede motorikrum, som jeg har skrevet om
tidligere.
Hvad koster en plads i min dagpleje?
En plads koster forældrene 1760,- pr. måned.
Kommunen giver et tilskud på 5280,- pr. måned.
Det samlede beløb er derfor 7040,- pr. måned.
Jeg passer i øjeblikket 4 børn. Lukas, Riley, Bruno og Mads.
Så en enkelt ledig plads har jeg pt.
Har i lyst til, at vide mere om min dagpleje og se de mange fine billeder, så kig ind på hjemmesiden:
www.henriettesdagpleje.dk
Venlig hilsen Henriette

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:
Mandag - Torsdag
Fredag - Lørdag
Søndag

10.00-12.00 og 14.00-16.30
9.00-16.30
Lukket
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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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