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Kommentar

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

74 45 62 73
74 45 63 00

Kontaktudvalg

Ferie – ferie – ferie – i hvert fald skoleferie og
for os andre nærmer det sig også med hastige
skridt. Det er dejligt og det varme vejr bidrager
også til at sætte forventningen op. Det gælder
uanset om man skal til fjerne himmelstrøg eller
skal nyde sommeren herhjemme.
Der er mulighed for aktivitet i Svenstrup også i
sommerferien med både kreative aktiviteter og
krolf ved Stolbroladen.
God sommer

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

/Dorthe

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
Juli 2016:
3.7.16
Kl. 10.30 MJK
Højmesse
10.7.16 Kl. 10.30 MJK
Højmesse
17.7.16 Kl. 10.30 MJK
Højmesse
24.7.16 Ingen gudstj. Henv. Havnbjerg kl. 10.30
31.7.16 Ingen gudstj. Henv. Egen kl. 10.30
August 2016:
7.8.16
kl. 9.00
14.8.16 kl. 10.30
21.8.16 kl. 10.30
28.8.16 kl. 10.30

K. Hovgaard.
Gudstjeneste
MJK
Højmesse/Ny org.*
MJK
Højmesse/Konf. Inds.*
MJK
Højmesse

* Se mere under ”Det sker i Svenstrup Kirke”
Husk: Kirkebilen kører til gudstjenester og arrangementer:
Bestilles hos GF-Taxi på telefon
74 45 95 45 senest dagen før gudstjenesten eller arrangementet.

DET SKER I SVENSTRUP KIRKE:
Ny organist ved Svenstrup Kirke
Søndag den 14.8.16 kl. 10.30
byder vi vores nye organist Stine Möglich Mathiasen velkommen. Hun er blevet
ansat som ny organist ved Svenstrup Kirke pr. 1.8. 2016.
Stine skal, udover at spille til gudstjenester og kirkelige handlinger, også stå i
spidsen for vores børne-ungekor.
Kom og vær med til en dejlig gudstjeneste og mød Stine.
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KONFIRMANDINDSKRIVNING
DEN 21. 8.16 KL 10.30
Alle kommende konfirmander ved Svenstrup Kirke inviteres til
konfirmandindskrivning og gudstjeneste den 21. august kl. 10.30.

Sommerfest i Præstegårdshaven!!!
Sæt X i kalenderen fredag den 26.august
Dér holder vi Sommerfest i Præstegårdshaven med ”Zerox band”, grillmad,
børnesjov, snobrød og masser af hygge.
Vi begynder kl. 17.00 og slutter kl. 20.00.

Medbring selv dit eget grillkød, -Menighedsrådet giver kartoffelsalat, salat og flutes,
samt kaffe og kage.Vand/ øl kan købes for 5/10 kr.

Vidste du, at:
"Din sognepræst står til rådighed for gratis samtale om ALT mellem himmel &
jord?
Der skrives ikke journaler, og tavshedspligten er 100%."
-Måske er der noget DU har brug for at tale med din præst om?
Ring og aftal tid for en samtale: 21 67 72 05

Hold dig opdateret om Svenstrup kirkes arrangementer:
Se vores hjemmeside: www.svenstrupkirke.dk
Eller Find din kirke på facebook:
under: Svenstrup Kirke.
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DØBTE: I SVENSTRUP SOGN:
Mathias Sander Mathiesen

DØDE / BEGRAVEDE I SVENSTRUP SOGN:
Marie Breede
Anne Marie Jensen

MENIGHEDSRÅDSMØDER I KONFIRMANDLADEN KL. 19.00:
Mandag den 15.8.

KONTAKTOPLYSNINGER:
Præst:

Graver:

Formand:

Mai-Britt Josephsen Knudsen
Kalvehavevej 3, Svenstrup
Træffetid: Hverdage (undtagen fredag) kl. 8-14
tlf: 74 45 62 05 /
mobil: 21 67 72 05
Torben Nielsen
Træffetid: Hverdage (undtagen mandag) kl. 8-14 på
kirkegården.
Tlf: 74 45 63 02 / mobil: 3145 84 00
Leo Vindahl Olsen.
Tlf. 74 45 82 11/
mobil: 26 74 62 11
Mere information:
www.svenstrupkirke.dk
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Støtteforeningen for Svenstrup Friskole
Fredag d. 3. juni havde Støtteforeningen for Svenstrup Friskole cykelsponsorløb.
Der blev samlet godt 36.600 kr. sammen, så det var rigtig fint.
Der var præmier til bl.a. Oliver Marcussen for flest cyklede omgange det blev til 14
stk. og til Josefine Lehmann for flest indsamlede penge kr. 2085,Vi vil sige stor tak til vores sponsorer: SuperBrugsen Guderup, Rema 1000
Guderup, Arbejdernes Landsbank Gildbro, Danfoss, Andelskassen Augustenborg,
Helsam, Jønnes cykler, Frii bike shop og Jysk
Også tak til jer der har givet et bidrag, når eleverne har været rundt ved jeres døre.

Krolf
Åbning den 1. juli 2016 af
KROLF BANER i SVENSTRUP v. STOLBROLADEN
12 baner er klar til brug
Banernes kendes på at græsset er slået ekstra kort på
Selve banen og stierne imellem.
Nogle af banerne er placeret frit og andre mellem frugttræerne.
Banernes kan benyttes på alle tidspunkter
Der kan lånes køller, bolde, holdbræt med spilleskema, når man
har koden til skabet. Der er adgang til toilet, hvis man har koden
til porten.
Der kan købes et årskort for husstanden inkl. lån af udstyr og
årskort ekskl. lån af udstyr.
Har du årskort fås koden og bane og toilet kan frit benyttes.
Kontakter til krolf-gruppen er oplyst ved Stolbroladen
Årskort16 til husstanden incl. udstyr og kode = 100 kr.
Årskort16 til husstanden excl. udstyr incl. koden = 50 kr
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Årskort kan købes ved henvendelse eller om tirsdagen fra kl.
18.30 v. Stolbroladen.
Der kan altid laves en aftale om prøvespil og lån af udstyr mod
betaling. Kontakt venligst krolf - gruppen for aftale.
Alle tirsdage vil der være nogen fra krolf–gruppen tilstede ved
Stolbroladen fra kl. 18.30 til ca. 20.30. Mød op så vi kan vise jer
forholdene. Der laves vedligehold af baner mm. Der kan sagtens
spilles samtidig, så kom og spil.
Få nogle hyggelige timer. Medbring evt. kaffe mm.
Alle kan være med i spillet så tag din familie, din gade, dine
gæster den dag eller venner med til hygge og samvær.
Har du betalt for husstanden er dette ok.
Har I gode ideer og forbedringer hører vi gerne om dette.

VELMØDT
KROLF – GRUPPEN
Karl Arne, Kristian, Kirsten, Hans Egon, Peder, Ejvind,
Bent og Mia
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Krolf – kom og vær med
KROLF inviterer til hygge – eftermiddag den 20. august 2016 kl.
13.00 – 16.00 ved Stolbroladen.

Har du ikke prøvet at spille krolf endnu så er chancen der , bare
mød op og vær med
Der masser af hygge , samvær og ikke mindst det sjove spil krolf
Der kan købes kaffe / the og hjemmebagt kage.
Til at slukke tørsten kan der købes øl og vand .
Holdet sætter du selv sammen, kan være din familie, dine
venner eller gaden
ALLE KAN VÆRE MED :-)
Håber mange vil møde op og være med på dagen
KROLF- GRUPPEN
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KROLF - SUF
Kontakter til krolf gruppen :
Kirsten Kock Mobil 61776421
( Kan også træffes i dagtimerne )
Peder Holme Mobil 41904672
( Træffes best efter k. 16.00 )
Ejvind Volf
Fastnet 74456310
( Kan også træffes i dagtimerne )
Hans Egon
Bendorff
Mobil 28892968
( Træffes efter kl. 17.00 )
Mia Bendorff Mobil 23839317
( Træffes best efter kl. 16.00 )
Bent
Fastnet 74456174 / Mobil
Rasmussen 40439451 )
( Kan også træffes i dagtimerne )
Kristian
Esbensen
Mobil 21729240
( Kan også træffes i dagtimerne )

Stolbroladen
Vi fortsætter de Kreative Aktiviteter i juli hver onsdag kl. 14-17 til og med den
20.juli.
Samtidig har vi lavet lidt loppemarked i vognporten her i sommer.
Derudover er der åbent atelier hver tirsdag kl. 13-16 i juli og august måned. Her
kan man møde nogle af malerne og se på maleriudstilling.
Vh Anna Weber
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ÅBENT HUS og markering af Årets by
Husk at der er åbent hus på forsamlingshuset
Søndag d. 3 juli fra kl. 14 til kl. 17.
Dette skal fejres og samtidig er vi i Svenstrup blevet åres landsby i
Sønderborg kommune.
kom til åbent hus og se den fine renovering af forsamlingshuset.
Forsamlingshuset er vært ved lidt godt til ganen.
kl. 15 vil årets landsbyplade blive afsløret og den kan vi være stolte af.
Vi er blandt andet blevet valgt for vores mange aktive borgere og det
samarbejde vi har i foreningerne. Vores engagement for at vedligeholde
og fremme vores lokale historie og evnen til at se fremad
Vi ses til en dejlig eftermiddag på Forsamlingshuset
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Der er sommerfodbold, for alle i uge 31 onsdag, torsdag og
fredag kl.10.00-14.00
Alle er velkommen, drenge, piger store og små.
Husk drikkedunk, madpakke og masser af godt humør.
Som afslutning fredag tænder vi grillen kl.13.00, hvor man selv
medbringer, det man har lyst til at grille/spise. Der er forældre,
bedsteforældre og søskende også velkommen.
Mød op og få et par aktive og hyggelige dage
For mere information kontakt Fodbold formand Torsten Junk
torsten.suf@gmail.com eller tlf. nr.41829065
Se mere på aktiv sommerferie
http://www.aktivsommerferie.nu/Index.asp eller www.suf-als.dk
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Nyt fra Nord-Als folkedansere
Kulturfokus - dansk-tyske kulturprojekter støttet Nord-Als Folkedansere,
Stapelholmer Tanz und Trachtengruppe og Wyker Trachtengruppe til projektet
Grænseløs dans - Grenzenlos Tanzen med 153.150 kr. i et budget på 252.250 kr.
Grupperne har tilsammen 55 dansere i en alder fra 7 - 25 år og skal lære
hinandens danse at kende. Dansene skal bindes sammen på tværs til
opvisninger/shows og vises til forskellige kulturarrangementer samt flash-mobs på
begge sider af grænsen.
Et andet mål er, at de grænseoverskridende kontakter mellem børn og unge
udenfor folkedansen bevares og bliver langsigtede.
Fase 2 i 2018 vil vi inddrage alle B&U grupper i de 2 regioner.
Lige nu arbejder vi med at få en koreograf fra Letland til at hjælpe os med at
koreografere dansene. I november skal vi være sammen en weekend i Tyskland,
hvor vi skal undervises af koreografen.
I januar afholder vi en weekend med en teaterinstruktør.

Ny sæson efter sommerferien
Hos Nord-Als Folkedansere byder vi velkommen til endnu en sæson som starter
efter sommerferien med dejligt fællesskab. Vi danser-vi griner-vi kommer hinanden
ved.
Vi har dansere fra 6 til 85 år og har masser af både aldersspecifikke og fælles
aktiviteter.
Kom alene eller som par - som ny eller erfaren danser -og bliv ført ind i dansens
verden af dygtige instruktører til levende folkemusik leveret af dygtige spillefolk.
Vi samarbejder med foreninger i både ind- og udland og deltager gerne i både
weekend- og landsstævner.
Nord-Als Folkedansere byder alle interesserede til en uforpligtende prøvetime.

Sæsonstart: 1. september 2016 - børn og unge
6. september 2016 – voksne
14. september 2016 - ældrehold
Børn bh kl. - 2:
Torsdag kl. 17.00 – 17.55
Børn & unge:
Torsdag kl. 18.00 – 18.55
Voksne: Tirsdag kl. 19.30 – 21.30
Ældredans: Onsdag kl. 14.00 – 16.00
Sted:
Alsingergården, Sandvej 21, Svenstrup
Formand: Ib Jensen – tlf. 21 74 64 33
WWW.NORDALSFOLKEDANSERE.DK
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CROSS GYM rykker UD
igen

Garanteret effektiv forbrænding, højt humør, sjov varieret træning, hvor
styrke og puls bliver udfordret,

8 gange - ude i den friske luft
Vi møder og afslutter, i Nørreskoven ”Festpladsen” ved Melvedhus

Alle kan være med
ONSDAGE kl. 17 til kl. 18
Start 10. august 2016 - Slut 28. september 201
Pris pr. gang 50 kr.

Tilmeld dig alle 8 gange og få tilbudsprisen 380kr
Tilmelding bindende og træning på eget ansvar
RING SMS eller MAIL Instruktør: Nadja, 2480 1057 morswellness@gmail.com
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Uge 42 i Svenstrup.
Igen i år vil der være fælles spisning i Svenstrup i uge 42,
som er fredag den 21. oktober,
Husk at sætte X i kalenderen allerede nu.
I den forbindelse skal vi også, have kåret årets Ildsjæl i
Svenstrup. Så kender du en person eller en
gruppe/forening, som du mener, fortjener en særlig
hyldest? Er det nu du/I kan indstille
kandidaten/kandidaterne. Fortæl hvem og skriv en
begrundelse hvorfor du vil indstille den/dem. Afleverer den
til:
Agnes Nielsen, Mølletoften 22, Svenstrup,
6430 Nordborg, tlf: 40989289.
Senest den 1. oktober 2016
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Velkomst folder
I velkomst folderen, som er lavet til
uddeling til vores nye borger i Svenstrup.
Er der stadig plads til hvis feks. foreninger eller
andre, har nyttig viden eller tilbud som bør deles.
I skal selv stå for at lave det og holde det ajourført.
Udprintet tekster afleveres til E’Svenstruplaug,
Vi sørger så for det kommer i mappen.
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Rieck’s Arkæologiske stensamling
Efterlysning
Hjælp os med at bibeholde stensamlingen i Svenstrup,
vi mangler hjælp til at være der i åbningstiden.
Har du/I tid og lyst til at tage en vagt eftermiddag, skal i kontakte
Agnes Nielsen 40989289
nielsen@moisen.net
Åbningstiderne i 2016 er:
Søndag kl 13-16
Tirsdag kl 13-16
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Svenstrup Frivillige Brandværn

Sidste måneds udkald
28-05-2016
Brand – bil i det fri.– Brand i en 6 kg gasflaske, som stod i
forteltet til en campingvogn.
06-06-2016
Min. forurening-Mindre spild – olie på vej. Løjtertoft i Nordborg
Andre opgaver vi har hjulpet med
04-06-2016
Deltog med vores nye autosprøjte til åbent hus ved
Sønderborg Brand & Redning
05-06-2016
Digering af trafikken i forbindelse med Svenstrup Ringridning
Kommende Øvelse
11-07-2016 kl.18:45 Øvelsen arrangeres af Svenstrup Frivillige Brandværn..
Ny brandmand M/K?
Svenstrup Frivillige Brandværn har brug for et par nye brandmænd / kvinder i
brandværnet.
Hvis du kan svare ja til dette, så er det lige dig vi har brug for:
- Er du mellem 18 og 40 år.
- Har du lyst til at gøre en forskel når uheldet er ude.
- Har du et fornuftigt helbred.
- Har du lyst til at tage en uddannelse som brandmand – Gratis.
- Er du bosiddende i / omkring Svenstrup.
For mere info, tag kontakt til en brandmand du evt. kender, eller kontakt en fra
brandværnets bestyrelse.
Kaptajn: Anker Thy – 20629133
Vicekaptajn: Michael Enggaarg – 51718663
Kasserer: Jens Johansen – 40240476
Sekretær: Torben Petersen – 24805461
Best.medlem: Henrik J. Nielsen – 21210240
www.svenstrupbrand.dk
Facebook
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Montering af sommerhjul inkl.
14 punkters forårstjek kr.390,-

Bestilt tid til hjulskifte i god tid på tlf. 74456306 , så finder vi et
tidspunkt, der passer dig bedst.
Har du behov for nye sommerdæk, har vi har et bredt udvalg af
kvalitetssommerdæk på vores værksted. Du er meget velkommen til
at kigge forbi, eller kontakte os på telefon 74456306, for at få et godt
tilbud til din bil.

Nord-Als Autoværksted Aps.
Nordborgvej 54
Tlf. 74456306 – www.nord-als-auto.dk
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
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Formand
Karin Frost Jensen
karin_frostjensen@sport.dk
Næstformand
Eline Brandt
eline_brandt@hotmail.com
Kasserer
Michael Stærkær
asfaltrod@bbsyd.dk
Sekrætær
Louise Skov Johansen louise_johansen6400@hotmail.com
Gymnastik formand Dorith Spenger
dorith@bbsyd.dk
Fodboldformand Torsten Junk
torsten.suf@gmail.com
Svømmeformand Janni
fuske@hotmail.com
Krolf formand
Kirsten Kock
kirstenkock@hotmail.dk
Supplant Mette Bladt og Marianne Jessen
Se mere på www.suf-als.dk
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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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