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Cykelklubbens årlige påsketur i skoven,
med solæg, drammer og det hele.
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Men nu gælder det helt andre gøremål, for nu skal det
store ringridertelt op, der skal bindes kranse til hestene
og rytternes kasketter. Selve dagen skal vi være ved
indgangen, i pølsevognen og inde i teltet, hvor der
er salg af div. slik, kaffe, kager, is. øl og vand.
Om mandagen får vi besøg af vores venskabsklub
fra Jels, hvor der skal cykles. Slutter en travl uge
af i teltet med kaffe og kage. Måske en dram?
Håber på rigtig godt vejr, og en masse gæster.

Indlevering til næste nr.
... senest den 20. Juni 2015
Til…..Dorthe Hoffland
E-mail:
e.svenstruppe@gmail.com
Denne udgave er lavet af: Eva Tagesen
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Redaktion

Kommentar

Lasse Andersen
Gert Wonsyld

74 45 62 73
74 45 63 00

Kontaktudvalg

Svenstrup Friskole er blevet
”voksen”
Når jeg skriver som jeg gør i overskriften er det fordi, i
år skal skolen have de første elever til 9-klasse
prøven.
Siden sommeren 2014 har skolen haft elever på alle
klassetrin fra 0 klasse til 9 klasse. Med andre ord,
skolen er fuldt udbygget. Sommeren 2012 startede
friskolen op med 37 elever, i dag er vi 87 elever på
skolen.
I år skal de første 4 elever til prøve. Eleverne har
allerede overstået de skriftlige prøver, fra mandag den
1.juni har eleverne studieferie. Eleverne som afslutter
deres skolegang med eksamen i år er, Anders Høeg,
Louise Rossen, Miriam Wind og Nikolai Christiansen.
De elever er med til at skrive historie, idet de er de
første som afslutter deres skolegang her på friskolen.
Billedet er fra skolens
lejrskole i Fjaltring, på
billedet Anders og Louise
skolens
ældste
elever.
Skolen ønsker 9 klasse
eleverne held og lykke til
deres prøver.

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:
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

Jens Væggemose Skoleleder

Og sådan er der gang i den mange andre steder
i byen, som bl.a. byder på:
Dags-retræde i Svenstrup kirke
Sommerfest i præstegårdshaven
Svenstruplauget:Kaffebord og fællesspisning
Årets Ringridning
Nygård: Operakoncert, Sankt Hans bål
Friskolen: Cykelsponsorløb
Læs mere om alt dette inde i bladet.
Eva Tagesen

Skytteforeningen
Jonna Hansen
28464119
Svenstrup Cykelklub
Else Marie Ernst
29870525
e-mail:
elseernst43@gmail.com
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
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GUDSTJENESTER I SVENSTRUP KIRKE
Juni 2015:
7.6.15 : kl. 10.30 / MJK
14.6.15: Kl. 10.30 /MJK
21.6.15: Kl. 10.30 / Menighedsgudstjeneste
28.6.15: Kl. 10.30 /MJK
Juli 2015:
5.7.15: Kl. 10.30 / MJK
12.7.15: Kl. 10.30 / MJK
19.7.15: Ingen gudstjeneste
26.7.15:Kl. 9.00 /Kitty Hovgaard
DET SKER I SVENSTRUP KIRKE:

DAGS-RETRÆTE I SVENSTRUP KIRKE:
Lørdag den 30.maj kl.10.00- 15.30 har du mulighed for at deltage i en dagsretræte.
På denne dagsretræte er temaet: ”Kærligheden”. Vi vil, med udgangspunkt i
udvalgte tekster arbejde med temaet ved hjælp af kristen meditation og
åndelige øvelser. Noget af tiden vil vi arbejde i stilhed. Det er gratis at deltage
i retræten, men man skal selv medbringe mad og drikke til hele dagen.
Husk: Praktisk tøj og fodtøj og evt. et tæppe.
Jeg gør opmærksom på, at antallet af pladser er begrænset, og tilmelding
sker efter ”Først til mølle”-princippet.
Tilmelding til Mai-Britt på 2167 7205 eller på mbk@km.dk
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SOMMERFEST I PRÆSTEGÅRDSHAVEN
Fredag den 21. august inviteres alle i Svenstrup Sogn til sommerfest i haven
ved Præstegården.
Der vil være flere forskellige aktiviteter og indslag bl.a. levende musik,
fællessang og snobrødsbagning.
Vi tænder op i grillen og her kan man stege sine medbragte pølser / kød.
Menighedsrådet serverer grøn salat og kartoffelsalat. Senere er der også
kaffe og kage til alle.
Husk: Medbring selv drikkevarer til maden.
Kom og vær med til en hyggelig aften.

KONFIRMANDINDSKRIVNING.
Søndag den 23.august kl. 10.30 er der gudstjeneste i Svenstrup Kirke med
efterfølgende konfirmandindskrivning i Konfirmandladen for alle børn i 7.
klasse, som ønsker at blive konfirmeret i Svenstrup Kirke den 20.marts
2016.
Menighedsrådet er vært ved en lille forfriskning efter indskrivningen.
Er du forhindret i at møde op på dagen, så kontakt sognepræsten på
mbk@km.dk
Igen i år bliver konfirmandundervisningen afholdt på 10 lørdage fra kl. 9.3013.30 fordelt over hele perioden. Undervisningen består bl.a. af forskellige
workshops, hvor vi arbejder tematisk. Billedet er fra vores gospel-workshop.
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Guldkonfirmation i Svenstrup Kirke

Den 12. april 2015 fejrede vi guldkonfirmation i Svenstrup Kirke.
Tillykke til guldkonfirmanderne.

KIRKEBIL: Bestilles hos GF-Taxi på telefon
74 45 95 45 senest dagen før gudstjenesten eller arrangementet.
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
Mere information:
www.svenstrupkirke.dk
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Husk Husk Husk Husk :
Aktiviteter i Svenstrup
Lørdag d. 6. juni kl 15 indbyder
E’Svenstruplaug til gratis kaffe bord og
Fællesspisning kl 18.
Kl. 15 byder E’Svenstruplag på gratis kaffebord,
hvor der vil blive serveret dejlige lagkager,
lavet af de lokale husmødre fra Svenstrup.
Kom ned i teltet på ringriderpladsen og deltag i dette hyggelige arragement,
her får man mulighed for at hygge snakke 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.
Kom og vær med til en dejligeftermiddag/aften i Svenstrup
Husk at bestille madbilletter.
Billetter koster 60 kr. for voksne og 30 kr. for børn
Biletter købes og afhentes senest den 1. juni hos:

Mia Bendorff
Egebjergvej 2
Tlf: 61776106

Anneli Thy
Ugebjergvej 26
Tlf: 23839317

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 7. juni
Så er det igen blevet tid til
Svenstrup
Ringridning. Rytteroptoget starter i
Himmark klokken 11.30 med ledsagelse af
Muta in Brass, som efterfølgende giver
et par numre på pladsen.

Vi opfodrer til, at du hejser flaget og er
med til at gøre dagen ekstra festlig.

Der er cykelringridning på
pladsen, når optoget er
ankommet. Man tilmelder
sig på pladsen. Pris 25 kr.

Der kan købes kaffe/the,
lagkage, slik, is, ringriderpølser, øl, vand og sodavand.
Føler du dig heldig, så prøv
endelig lykken i tombolaen.

Både børn og voksne kan
deltage – så kom frisk!
Der er også i år forskellige
aktiviteter for børn.

Vi ses på festpladsen!
Med festlig hilsen: Ringriderforeningen, Cykelklubben og SUF
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Operakoncert i Nørreskoven
Hvornår:

Søndag 21. juni kl. 15.00 - 17.00

Hvor:

På plænen ved den gamle skovfogedbolig Nygård

Medvirkende:

Førende danske solistnavne, medlemmer af
Sønderjyllands Symfoniorkester

Entre:

Entre ved forsalg 200 kr. På dagen 250 kr. Billetter i
forsalg
kan købes på www.sonderborgbilletten.dk

Program:

Iørefaldende og humørfyldte opera og
operettehøjdepunkter

Information:

www.nygaard-als.dk

Sankt Hansaften på Nygård i Nørreskoven
Hvornår:
Program:
18.00
Båltale:
ved

Tirsdag 23.juni kl. 17.00 - 21.00
Familieaktiviteter, musik. Traktement kan købes fra kl.
Sognepræst Kitty Hovgård Jensen holder årets båltale
Nygård Strand kl. 20.30 ca.

Information:

www.nygaard-als.dk
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Nyhedsbrev!
Kort nyt fra Svenstrup friskole:
Siden sidst sker der løbende ting, som er interessante at dele ud af.
Vi har haft den årlige generalforsamling for friskolen.
Formanden berettede om skolens udvikling og fremgang i skoleåret 14/15.
Og fremlagde et positiv årsregnskab med et fint overskud.
Tilsynsførende, Arne C. Petersen, berettede om hans oplevelser af friskolen.
Dens fremgang både på elev- og undervisningsområdet.
Og gav gode råd til forsat fremgang.
Flere forslag blev diskuteret, bl.a. hvordan spejderhytten skal vedligeholdes,
rengøring, græsarealer mm. (senere blev et hytteudvalg på 10 pers. dannet).
Et andet var spørgsmål om en lille stigning i skolepenge, det blev vedtaget.
Og at hæve elevantallet i pegasus fra det nuværende 18 til max 20 i det
kommende skoleår.
Afstemningen til bestyrelsen endte med genvalg til de genopstillede
medlemmer.
Gitte S. Sandbæk ( mor til 2 børn på skolen) blev valgt ind som suppleant for
skolekredsen.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig således:
Formand: Morten Carstensen
Næstformand: Lene Christiansen
Kassere: Kia Jacobsen
Sekretær: Tanja Andersen
Referatet for generalforsamlingen kan læses på friskolens hjemmeside.
www.svenstrupfriskole.dk
På skolefronten har vi ansat en ny lærer til det kommende skoleår, Pernille
Hansen,
og gruppedelingen er ved at planlagt.
Pt. Er hele friskolen på lejrtur til Fjaltring i Vestjylland.
Venlig hilsen
bestyrelsen.
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Så er der igen cykelsponsorløb i Svenstrup
I år vil vi prøve at gøre det lidt anderledes end vi plejer, så vi har valgt at cykle

Torsdag d. 4. juni 2015
For at få alle elever med på cyklen

Vi cykler stadig fra kl. 13 – 15, på to ruter
Stor: 2,8 km, start og mål på p-pladsen overfor
forsamlingshuset
Lille: 0,5 km rundt om friskolen
Der er indskrivning fra kl. 12.10 på Svenstrup Friskoles bibliotek og alle er
stadig velkommen til at deltage
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 kaffe og kage i teltet mens I venter på resultatet.
Sponsorsedler kan findes på:
Friskolens kontor
eller
www.svenstrupfriskole.dk
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 01, 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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En lille efterlysning
Har du nogle bordduge som bare ligger og fylder i skabet eller
skuffen, så vil Støtteforeningen for Svenstrup Friskole gerne
overtage dem.
Det skal helst være nogen som IKKE skal stryges,
men til gengæld er farven helt lige meget.
Du kan kontakte Helle på 51 92 08 78

Lokalhistorisk Arkiv
Arkivet har lukket juli og august.
Åbnes igen mandag den 7. september fra kl. 14 - 17.
Foredragsforeningen holder et års pause, grundet:
Tilslutningen er faldet i antal de sidste par år.

Hans J. Knabe har skrevet et indlæg i Aurillac Tidende om sin tid som soldat
og krigsfange, som formand for Nordborg Arkiv Jens Ove Hansen har sendt til
os.
Her var forholdene lidt bedre end i de andre lejre, fortegnelse over
krigsfangerne fra den sønderjydske særlejr i Aurillac, Aurillac lejren er oprettet
af franskmanden Paul Verrier for Sønderjydske krigsfanger.
Her fra sognet :
Christen Mathiesen, Stevning
Andreas Jepsen, Torup
Jens Rigelsen, Svenstrup
Hans Jacobsen Knabe, Svenstrup
Christen Petersen, Svenstrup
Søren Clausen, Svenstrup
11
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Bestyrelsen

Navne:

Mailadr:

Tlf.:

Formand :
Karin Frost Jensen karin_frostjensen@sport.dk
2253 1887
Næstformand :
Eline Brandt
eline_brandt@hotmail.com
2344 8603
Kasserer:
Michael Stærkær asfaltrod@bbsyd.dk
2089 6000
Fodbold formand : Torsten Junk
torsten.suf@gmail.com
4182 9065
Gymnastik formand Dorith Spenger
dorith@bbsyd.dk
2096 6505
Sekretær :
Ulla Schmidt
steimle.schmidt@gmail.com
3026 6087
Supplanter: Marrianne Jessen, Janni Petersen og Julia Findstrup Røhrchen.
Revisor : Flemmning Vejlin og Alice Søgaard

Hiver din bil efter vejret?

Hvert 2. år bør systemet have en gennemgående service. Selv ved et nyt
airconditionanlæg siver ca. 10 procent af kølemidlet ud årligt. Det er en normal
proces. Imidlertid medfører den en forringet køleeffekt og kan på længere sigt
give risiko for kompressorskader. Desuden sidder der et tørfilter, som fjerner
fugt og urenheder fra kølemidlet. Dette filter bør også kontrolleres og evt.
udskiftes.

Nord-Als Autoværksted
Nordborgvej 54 Svenstrup
Tlf. 74456306 - www.nord-als-auto.dk
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HENRIETTES PRIVATE DAGPLEJE
Et godt alternativ til den kommunale.
Vi er her i dagplejen ved, at få lavet en ny legeplads og den samt det nye
motorikrum er nu godt som færdig.
Jeg vil ligesom resten af min legestuegruppe, ”privatdagplejen 6430” holde
åbent hus d. 9. maj, kl. 9.30-11.30. Vi åbner dørene op, så alle interesserede
kan komme og se/høre hvem vi er, se vores hjem og hvad vi kan tilbyde jeres
børn.
Tilmelding senest d. 4. maj.
Tlf. 50927525
Jeg passer lige nu 4 drenge i alderen 1-2,5 år.
Så der er lige plads til en legekammerat mere.
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.
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…

16

