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Kommentar

Redaktion
Lasse Andersen
Email: lasse@fyhn.dk
Gert Wonsyld
Email:gertw@bbsyd.dk

Bidrag til ESvenstruppe
Så er det igen tid til den årlige indsamling til
dækning af papir og trykning af
ESvenstruppe.
Vi håber ALLE læserne giver et bidrag helst
100kr. eller mere.
Indbetaling kan ske på konto i SYDBANK
8011- 1028371.
Pengene kan også lægges i vedlagte kuvert
og afleveres i kassen mrk.ESvenstruppe i
min lille blomsterbutik eller til formand Lasse
Andersen, Kirketoften 4
eller I kan ringe på tlf. 24 63 63 93 og jeg
henter bidraget.
På forhånd mange tak
Lissie Wonsyld
Kasserer for ESvenstruppe.

HUSK----HUSK----HUSK

74 45 62 73
74 45 63 00

Kontaktudvalg
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
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
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
Oktober 2015:
04.10.15 kl. 10.30/MJK
11.10.15 Kl. 10.30/ MJK/HØSTGUDSTJENESTE
18.10.15 kl. 10.30/ Menighedsgudstjeneste
25.10.15 kl. 19.00 /MUSIKGUDSTJENESTE
November 2015:
Søndag den 1.11.15: kl.15.30 / MJK / Alle helgen
Søndag den 8.11.15: kl. 10.30 /MJK
Søndag den 15.11.15: kl. 9.00/ Annette Sloth
Søndag den 22.11.15: kl. 14.00 / MJK /fam.gudstjeneste
Søndag den 29.11.15: kl. 10.30 / MJK

DET SKER I SVENSTRUP KIRKE:
Høstgudstjeneste
Søndag den 11. oktober er der Høstgudstjeneste i vores smukt pyntede kirke i
Svenstrup.
Kom og vær med til en festlig gudstjeneste hvor Jagthornsblæserne bl.a.
spiller.
Kaffe og ”Høst-kage” i våbenhuset til alle efter gudstjenesten.
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SOGNECAFÉ: Bemærk, at vi de to sidste gange i år mødes på tirsdage til
efterårshygge og fortælling i Konfirmandladen.
SOGNECAFÉ TIRSDAG DEN 20.10.
kl. 14.00-16.00
”Æblefest og efterår”
Dagens tema er æbler og vi skal synge, høre fortælling og spise
æblekager
Æble-kage-bage-konkurrence for alle der har lyst. Husk tilmelding !!! (2167
7205)
Præmie til ”Årets Æblekage i Svenstrup Sogn”
Vi har selvfølgelig også kaffe på kanden og vi glæder os til at se dig til en
efterårs-hyggestund.

SOGNECAFÉ TIRSDAG DEN 24.11.
kl. 14.00-16.00 ”Adventshygge”
Vi synger advents og julesange, hører en julefortælling og runder året af med
æbleskiver og julegodter. Mon ikke der ligesom sidste år er en lille
overraskelse 

HUSK TILMELDING senest mandagen inden sognecafé til Mai-Britt: 2167
7205
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FYRAFTENSMEDITATION
Velkommen til en stille stund i Svenstrup Kirke med stilhed og
meditation.
Tirsdag den 27.oktober kl. 17.00-17.30
Tirsdag den 10.november kl. 17.00-17.30
Tirsdag den 24.november kl. 17.00-17.30

MENIGHEDSRÅDSMØDER I KONFIRMANDLADEN
Tirsdag den 20. oktober
Mandag den 16.november

DØBTE I SVENSTRUP SOGN:

VIEDE I SVENSTRUP KIRKE:
Signe Rolskov Bojsen og Thomas Lehrmann Christiansen
DØDE / BEGRAVEDE VED SVENSTRUP KIRKE :
Povl Gert Junker

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
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Graver:

Torben Nielsen
Træffetid: Hverdage (undtagen mandag) kl. 8-14 på
kirkegården.
Tlf: 74 45 63 02 / mobil: 31 45 84 00

Formand:

Leo Vindahl Olsen.
Tlf. 74 45 82 11/
mobil: 26 74 62 11
Mere information:
www.svenstrupkirke.dk

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

Nyt fra menighedsrådet
Som nævnt i foråret deltager Svenstrup Menighedsråd i et landsdækkende
sognenetværk med emnet nye spirituelle strømninger.
I foråret havde vi en lytterunde med en gruppe mennesker fra vores sogn, der
bl.a. gav udtryk for
-

hvad og hvem, der har haft betydning for deres livsforståelse
udfordringer i vores verden i dag og i eget liv
hvornår kirken har været relevant / irrelevant
hvilken rolle tro spiller for én
hvilke udfordringer kirken har i dag.

Vi takker deltagerne mange gange for gode input, der har givet os et fingerpeg
om, hvad der skal til, for at der kommer flere mennesker i kirke om søndagen,
og i det hele taget at der kommer flere til vores arrangementer, og at vi som
kirke og menighedsråd bl.a. skal være mere synlige.
Nu går vi i gang med næste runde
Vi samler i oktober/november en lidt større gruppe, hvor vi bl.a. kommer ind på
-

oplevelser af kirken – behovet for kirken
kirkens møde med lokalsamfundet
hvad lykkes godt
drømme om fremtidens kirke.
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Deltagelsen i gruppen, vil blive behandlet anonymt. Vi er i gang med at opsøge
deltagere, og hvis du også har lyst til at deltage, eller vil foreslå personer til
sådan en gruppe, eller blot gerne vil give din kommentar til menighedsrådet
omkring dette emne, så henvend dig til sognenetværksgruppen:
Karin Stavski – kbstavski@gmail.com – 74459213/61289213
Martha Thomsen – mmat@bbsyd.dk – 21917675
Mona Boysen – boysen@bbsyd.dk – 74458361/40811289

Ny organist søges:
Da vores organist Maja Jørgensen har opsagt sin stilling pr. 31.10.2015, er der
nedsat et udvalg til ansættelse af en ny organist.

Årets Ildsjæl 2015 i Svenstrup
Husk vi skal have kåret årets Ildsjæl, så kender du
en person elleren gruppe/forening,
som du mener, fortjener en særlig hyldest ?
så er det nu du/I kan indstille kandidaten/kandidaterne,
fortæl hvem og skriv en begrundelse om hvem du/I
vil indstille til Lasse Andersen, Kirketoften 4 ,
eller mail det til; lasse@fyhn.dk
senest den 6/10 2015.
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Uge 42

Søndag den 11. oktober
Kom til en fantastisk familie søndag i skoven
Mød op og se hvad der kan laves i naturen af spændende ting og sager.
Adressen : Nordals Naturskole Holmvej 33 Sjellerupskov.
Email: AHE@nst.dk
Tlf.: 74459064
Læs mere : UDINATURE.DK eller NORDALS_NATURSKOLE.DK

Mandag den 12.oktober
HOLD DIG I FORM
Cykelklubben inviterer til familietur
Start kl. 9.30 fra parkeringspladsen overfor Svenstrup Forsamlingshus.
en rute på 20 km og en på 30 km.
Mål Stolbroladen
præmier til begge kategorier. Samt lidt at styrke sig på

Tirsdag den 13.og torsdag den 15.oktober
Torsdag i
skytteklubbe
n er der

Åbent i skytteklubben

Adr. : Sandbjergvej v. Klingbjerg
halloween
Åbent fra 18.00 – 20.00 begge dage
Kom og afprøv en rigtig riffel eller skyde med pistoler.
Du betaler selv for de patroner du bruger.
ALLE ER MEGET VELKOMMEN !!

Den 16. oktober 2015 kl. 16.00
Er der krolf ved STOLBROLADEN,
kom og vær med til at indvi banen
og få en dejlig eftermiddag inden fællesspisningen kl. 18

FÆLLESSPISNING og kåring af årets ildsjæl
på Svenstrup Forsamlingshus kl. 18.00
Kom og vær med til Karins dejlige mad som består af kødret
og årstidens grøntsager, kaffe / the og lagkager
Pris voksne : 60 kr. Børn u. 12 år : 30 kr.
Køb af billetter er senest den 10. oktober 2015
**Agnes Nielsen Mølletoften 22. Mob.40989289/
Mail:nielsen@moisen.net
** Netbank : 8011 0001026144 – HUSK navn + TLFnr.
Så er billetterne klar ved indgangen den 16. oktober.

E`Svenstruplaug
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Sønderjysk kaffebord
Så kan du komme til STORT Sønderjysk kaffebord i Svenstrup
Søndag d. 25. oktober 2015 fra kl. 14.30 – 16.30
På Svenstrup Friskole
Hvis du vil være sikker på en plads så bestil billet ved at indbetale kr.
60,- pr. person på (Sydbank) reg.nr. 8011 konto nr. 1101327
Senest tirsdag d. 20.10.2015
Det er også muligt at købe billet ved døren, men ingen garanti for en
plads.
Håber vi ses
Støtteforeningen for Svenstrup Friskole
Har du lyst til at hjælpe med at bage en kage, lagkage eller
småkager til Sønderjysk kaffebord, så ring til Helle på 51 92 08 78
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Den 21.09.2015 blev der afholdt åbent
bestyrelsesmøde i E’Svenstruplaug
her kort resume af mødet:

Agnes bød velkommen til de 20 personer som havde valgt at benyttet sig af
tilbuddet, om at se hvordan vi arbejder i lauget, kommunen havde givet et lille
bidrag til kaffe og kage.
Vi startede mødet med at høre Jørn, Christen og Jørgen fortælle om de
flymotorer som ligger i vandet omkring Als fra 2. verdenskrig. Der var rigtig
mange nedstyrtninger i Danmark. Omkring Als var der 11 nedstyrtninger. Der
er næsten kun motorerne af flyene, der er tilbage på havets bund, da de andre
dele jævnligt er drevet i land. Det er motorerne, der er interesse for at få op og
restaureret og udstillet. Dykkere har været nede og lokalisere delene.
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Der blev vist billeder af det, som de havde set der nede. Søværnet vil godt
være med sammen med dykkere, når arbejdet begynder ved Traneoder. Men
før at dette kan begynde, skal der findes nogle opbevaringslokaler, mens de
rengøres og efterfølgende nogle lokaler, de kan udstilles i. Der efterlyses
andre dele, der evt. er skyllet i land og som folk fra omegnen har taget med
hjem og andre ting fra krigen, som enten kan skænkes eller lånes ud, for at
blive udstillet på det museum, som gerne skulle blive ud af dette projekt. Jørn,
Christian og Jørgen Sørensen ser frem til at starte en interessegruppe op. Har
man interesse i at være med, kan man kontakte dem gennem Lauget.
Efterfølgende var der status fra de forskellige grupper/projekter som der er
gang i.

Krolf:
Christian og Hans Egon fortalte lidt om hvad planen er med krolfbanerne. Der
har været lidt opstartsvanskeligheder, da kommunen lige først skal have
nedlagt jordvarmerør i området. Man starter med 12 huller og udvider, hvis der
er stor interesse. Der er købt udstyr, 10 køller med bolde, som kan lånes mod
betaling af et symbolsk beløb. Det er gratis at benytte banerne, hvis man har
eget udstyr med. Der vil være mulighed for at kunne komme på toilet, mens
man spiller.
Mountainbike :
Tanja Herum fortalte og viste billeder af forslag til 3 forskellige ruter, på
henholdsvis 8, 15 og 27 km. Alle med udgangspunkt fra Himmark strand pga.
parkeringsforholdene. Ruterne bestræbes på at være så naturlige som muligt
og ikke bruge kunstige materialer, der ødelægger naturen, når man ikke mere
11

ønsker at bruge banerne mere. Der arbejdes på at bruge Nørreskoven, her
ses på regler for bane og afgrænsning. Lodsejere, som evt. vil blive berørt, vil
blive involveret og hørt om ruterne må gå i kanten af deres marker/grunde. Det
har været lidt besværligt at skaffe et kort over stierne i skoven. Meningen er, at
alle skal kunne bruge banerne, de vil blive mærket så de nemt kan følges.
Gruppen består af Tanja, Børge, Peder og Agnes.
Luftmeldertårnet :
Her arbejdes på om det kan bruges til et udflugtsmål.
Der skal aftales med de forskellige lodsejere omkring tårnet. Sti på nordsiden
skal der gøres noget ved. Der skal være sikkert og færdes på stierne.
Velkomst folder til tilflyttere :
Er udarbejdet og til korrektur lige nu.
Riecks stensamling :
Kommunen vil flytte stensamlingen pga. besparelser, da omkostningerne er
store i nuværende lokaler. Der er blevet set på, at den skulle flyttes væk fra
området, endda med at splitte stene til forskellige andre steder/ museer i
Danmark. Da det var en gave fra Rieck familien til Svenstrup, mener vi i
Lauget, at så skal vi også passe godt på den. Den er unik og godt for turismen
i byen. Der arbejdes på at finde andre lokaler og i den forbindelse skal der
laves et projektforslag til kommunen for fortsat at kunne få støttemidler. For at
kunne bevare sådan et museum, kræver det at der jævnlig er åbent og det
kræver mange frivillige. Her tænkes der på at man evt kunne samle flere ting
som kunne udstilles samme sted, flymotorer, malerier osv. Så vi er flere
frivillige til at løfte i fællesskab.
Orientering ved formanden:
Bruge Stolbroladen noget mere som et lignende kulturhus. Det skal ikke være
en konkurrent til forsamlingshuset.
2017 spejderlejr i Sønderborg: Forslag til at Svenstrup laver et stort
Sønderjydsk kaffebord, til de forbi passerende spejder på deres hike.
Info om uge 42:
Se mere info her i bladet eller de husstandsomdelte folder.
Juletræstænding i byen:
Julemand er klar til den 26. november.
Økonomi : Kassebeholdning 10.000 kr.
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Mange tak
E’Svenstrup Laug vil gerne takke de friske og arbejdsvenlige mænd, som
var behjælpelige med at få fikset køkkenet op i Stolbroladen, Laug
lokalet.

Nyt fra Nord-Als folkedansere
Nord-Als Folkedansere har lige holdt weekendlejr for foreningens børn og
unge. Vi mødtes fredag til aftensmad, hvorefter vi dansede, spiste kage og
sang kl. 22. Så var der film og hygge i soveposerne – de sidste sov vist kl. 5
. Kl 8 var der morgenvækning og morgenmad og så dansede vi igen det
meste af formiddagen, inden vi sluttede med frokost.
Vi er 21 dansere, der mødes hver torsdag – der er stadig plads til flere – især
på holdet for 0.-2. klasse, så bare mød op på torsdag.
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Nyhedsbrev fra Svenstrup Friskole.
Nyheder
Så er skoleåret godt i gang. Og eleverne er faldt godt til – både gamle som nye
elever.
Hverdagen har fundet sig vante form, og elever og lærer trives derved. P.t. har
vi 96 elever på skolen, men til vores store glæde møder vi stadig stor interesse
for skolen både fra forældre og børn, og en del er blevet til kommende og
blivende elever. Der er stadig få ledige pladser på få klassetin.( se hvilke på
friskolens
hjemmeside)
Det første EL.-projekt er godt i gang og det overordnet emne er Vand. (
projektet uddybes mere i næste nr. af E´svenstruppe).
Som nævnt i sidste nr. af E´svenstruppe er vi ved at udforske et Science
laboratorium, og i forbindelse med det har vi være så heldige at modtage et
sponsorat på 97.000 kr fra SE vækstpuljen. Planen er at de skal gå til
fysik/kemi udstyr.

Nye møbler
Støtteforeningen for friskolen har valgt at sponsorere mobile møbler (borde og
stole) til Herkules (0 kl. + 1 kl.)
Stor Tak for de fine møbler!!

Hjælp Søges:
Er du en frisk efterlønner/pensionist, der elsker at være sammen med børn, er
du sikkert den vi har brug for.
Pr. 1 januar har vi brug for hjælp til åbning af morgen-sfo, hver fredag kl. 6.30
– 7.45
yderligere information kan fås hos Jens Væggemose på tlf. 64 67 76 81
Kig ind på friskolens hjemmeside og få mere inspiration og nyheder fra
friskolens hverdag.
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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
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Tlf. 74456306 - www.nord-als-auto.dk
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…
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Skal du holde fest, eller er der andre lejligheder, hvor du gerne vil have,
at dine gæster overnatter, tæt på hvor du bor, til rimelige priser, så kan
vi tilbyde overnatning til 10 personer med mulighed for 4 ekstra
opredninger.
Pris:

250 kr. pr. person pr. nat uden morgenmad (inkl. linned)
300 kr. pr. person pr. nat med morgenmad (inkl. linned)
900 kr. pr. nat pr. lejlighed (sommerhus koncept)

Der er adgang til et fuldt udstyret køkken, TV-stue, bad og toilet.
Kontakt os:
E-mail: linda@maron1.dk
Tlf.: 20491918
www.maron1.dk
Eller kig forbi og se lejlighederne.
Der afregnes kontant eller pr. Mobilepay ved ankomsten
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