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Kontaktudvalg

Jeg søgte på internettet noget om
Midsommervisen og så fandt jeg ud af, at Benny
Andersen har skrevet en ny midsommersang,
som blive offentliggjort sidste år. Den skulle være
noget nemmere at synge (melodien er: Der var
en lørdag aften) og teksten mere uhøjtidlig end
den gamle sang. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal
synes om den – men den kan jo altid være et
supplement til den gamle i første omgang – her
kommer den i hvert fald:
1. Nu vil vi fejre Midsommerfest med fynd og klem!
Så det vil vare længe før vi kan komme hjem
Når vi får antændt bålet og brændt den onde
heks,
så kan vi hygge vid're til i morgen klokken seks.
2. Hvor kan man brænde hekse hvor ingen hekse
bor?
Det kan man her i aften på hele Danmarks jord.
Hvor kan man se de lyse nætters milde
stråleglans?
Det kan man her i aften hvor vi fejrer Sankte
Hans!
3. Men nu er tiden inde til afsked med vort bål
og med et varigt minde om dette højdemål.
Så lad os gi' hinanden hånd og tak for denne gang
og glæde os til næste år og samme sommersang!
Benny Andersen
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Nyt fra kirken
Gudstjenestetider:
Juni.
Søndag d. 4/6 kl. 10.30 ved Niels Refskou
2. pinsedag kl. 14.00 fællesgudstjeneste på Nygård (se opslag)
Søndag d. 11/6 kl. 10.30 gudstjeneste ved Ole Werth Sørensen
Søndag d. 18/6 kl. 10.30 Indsættelse af Maiko Barbara Cordelia Miyamoto
Onsdag d. 21/6 kl. 14.30 – 16 00 Sognecafe
Søndag d. 25/6 kl. 10.30 gudstjeneste ved Maiko
Juli
Søndag d. 2/7 kl. 10.30 gudstjeneste ved Maiko
Søndag d. 9/7 kl. 10.30 gudstjeneste ved Maiko
NY PRÆST:
Maiko Barbara Cordelia Miyamoto er ansat i stillingen som vikarierende
sognepræst i Svenstrup Pastorat i perioden 15. Juni – 14. December.
Indsættelsesgudstjeneste er d. 18. juni kl. 10.30.
Der vil efter gudstjenesten være et let traktement i konfirmandladen,
TILMELDING til

Jonna Olsen tlf. 61 30 13 41 gerne sms
Maja Jørgensen tlf. 25 47 00 50 gerne sms

Maiko bor pt. I Gelsted ved Middelfart, hun er lærerstuderende og afslutter
uddannelsen i juni mdr. Hun er også ordineret præst.
Maiko flytter ind i præstegården 1. juni, sammen med sin hund Bernhard, som er
en hyrdehund. Vi håber, hun bliver glad for at være her.
ALTERGANG:
Det vil fra d. 18. juni være mulig at vælge saft frem for vin ved nadver.
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SOGNECAFE:
Onsdag d. 21. juni kl. 14.30 – 16.00
Denne gang er vores nye præst Maiko med og vil gerne fortælle noget om sig
selv. Så kom og vær med til at gøre det til en god start for Maiko. Der er
selvfølgelig kaffe på kanden også denne dag.
FYRAFTENSSTILHED:
Der er forsat fyraftensstilhed hver mandag fra kl. 14.30 – 16.00
KIRKEVÆRTER:
Vi mangler kirkeværter, er der nogen der kunne tænke sig at være med til at
tænde lys i kirken, dele salmebøger ud, læse indgangsbøn, udgangsbøn og
kirkebøn. Kunne det ha din interesse så kontakt Martha Thomsen på tlf. 21 91 76
75.
BAG OM KIRKEN:
Klokketårn – Det er nu så vidt at det nye ringeanlæg er taget i brug. Billederne
viser tårn, teknik og montering.
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Præstegård – Stråtaget på konfirmandlængen skal skiftes. Arbejdet er i gang, det
forventes færdig om ca. 14 dage.

SOMMERFEST:
Igen i år holder vi sommerfest i haven ved præstegården, Kalvehavevej 3
Svenstrup.
FREDAG d. 25. August fra kl. 17.00 – 20.00
Vi inviterer alle fra sognet til en forhåbentlig lun sommerfest. Der vil være
levende musik, bål med mulighed for snobrød.
Vi tænder op i gril, laver grøn salat og kartoffelsalat, du medbringer pølser/kød.
Senere er der kaffe og kage.
Drikkevarer kan købes eller medbringes.
Medbring tæppe og klapstol, vi har et begrænset antal stole og borde.
Kom og vær med til en hyggelig aften for hele familien.
Venlig hilsen Jonna Olsen
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Kære alle jer, som bor i Svenstrup sogn.
Jeg vil meget gerne have lov til at præsentere mig selv og min hund Bernhard,
nu hvor jeg skal være præst i jeres dejlige sogn i et vikariat, og Bernhard flytter
med mig ind i præsteboligen.

Jeg er af dansk-japansk afstamning. Jeg blev født i København i 1977 og har
boet det meste af mit nuværende liv i udkanten af Hillerød i Nordsjælland, inden
jeg flyttede til Gelsted på Fyn. Jeg blev ordineret tilbage i maj, 2008, hvor jeg
blev tilknyttet midlertidigt til Asminderød-Grønholt pastorat i Fredensborg, da de i
en overgang havde brug for ekstra støtte til konfirmandundervisning og kirkeligehandlinger. Senere har jeg virket i et år i Maglegårdsogn i Charlottenlund, hvor
jeg også blev ansat til at hjælpe med konfirmander og til at for etableret et
minikonfirmandhold.
Det var det megen arbejde med undervisning af konfirmander, som var med til at
skubbe til ideen om at få mig en læreruddannelse, og det er denne ekstra
uddannelse, som jeg er ved at færdiggøre lige nu. Et valg, som jeg på ingen
måde har fortrudt, for det har virkeligt været lærerigt at læse til skolelærer. Jeg
har dog også savnet erhvervet som sognepræst.
Jeg er derfor også glad for, at jeg har kunne få lov til at få vikariatet i jeres sogn,
som sognepræst og præst for kirke-skole samarbejdet, fordi jeg så vil kunne
kombinere mine to uddannelser, og dermed stadigvæk have et ben i begge
verdener.
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Bernhard, som flytter med ind i
præstegården, er en australsk
hyrdehund og født med stumphale, som
man kan se på billedet, der er taget
under et besøg i præstegårdshaven.
Han er lige så gakket og fjollet, som hans
ansigtsudtryk viser på billedet ovenover
med hans navn på.
Han er også noget af en kælebamse og
en værre lømmel. På hvalpeholdet til
lydighedstræningen er han kendt som
klassens frække dreng, ham med alle
elastikkerne, og som samtidigt er noget
af en charmetrold.
Jeg har aftalt med menighedsrådet, at jeg lukker døren mellem den private del
og embedsdelen, så Bernhard ikke får adgang til præstekontoret, så folk med
allergi og eller frygt for hunde ikke skal være bekymret for, om de vil kunne
besøge præsten, når der nu også bor en hund på gården.
Det er mit ønske i mit virke som jeres præst, at man føler, at man komme til mig,
og jeg håber, at jeg kan være med til at gøre kirken til et hjem udenfor hjemmet
og et hjertevarmt samlingssted i sognet både i daglig dagen, ved højtider og
festlige lejligheder.
Jeg håber også at samarbejdet i kirke og sogn bliver godt og frugtfyldt, så det en
dag kan gå hen og blive et fast samarbejde.
Jeg har forresten også fået hilst på den logerende gås i
dammen ved præstegården. En sød fætter, som nok skal få
skræmt livet af Bernhard. Bernhard kan nemlig også godt
være lidt af en bangebuks nogle gange.

Til slut vil jeg blot sige, at jeg glæder mig til at flytte til jeres dejlige sogn og lære
jer at kende. Jeg håber at I bliver glade for at have mig som jeres præst.
Med hjertelig hilsen
Maiko
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Fællesspisning
Lørdag d. 3. juni kl 18 indbyder
E’Svenstruplaug til
Fællesspisning.
Kom ned i teltet på ringriderpladsen og tag hele din gade med og deltag i dette
hyggelige arragement.
Her får du også mulighed for at hygge snakke med dine naboer, de andre på gaden
eller dem fra byen, som man ellers ikke får snakket med til dagligt.

Kl 18: Er der dækket op i teltet til festlig fællesspisning.
Vores super gode hus kok, vil frem trylle en lækker sommer menu.

Som dessert bliver der rig mulighed for at smage,
på alle de dejlige lagkager, som er lavet af de lokale husmødre fra
Svenstrup
Kom og vær med til en dejlig aften i Svenstrup
Husk at bestille madbilletter.
Billetter koster 70 kr. for voksne og 30 kr. for børn
Biletter kan købes og afhentes mellem den 29. maj hos:

Mia BendorffUgebjergvej 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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Kom og vær med til årets ringridning
mandag den 5. juni 2017
Optoget starter i Himmark klokken 11.30 med ledsagelse af Muta in Brass,
som efterfølgende spiller et par numre på pladsen.
Der kan købes kaffe/the, lagkage, slik, is, ringriderpølser, øl, vand og
sodavand på pladsen.
Føler du dig heldig, så prøv lykken i tombolaen.
Pynt jernhesten op til årets cykelringridning, der starter, når optoget er
ankommet til pladsen. Man tilmelder sig på pladsen. Pris 25 kr. Både børn og
voksne kan være med, så kom frisk.

Mød op og få en hyggelig eftermiddag med naboer, venner
og andre Svenstruppere på festpladsen – Vi ses!

Vi håber, at mange af jer vil hejse flaget og dermed være
med
til at gøre dagen ekstra festlig.

Med festlig hilsen
Ringriderforeningen, Cykelklubben og SUF
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Lidt fra Svenstrup Friskoles Støtteforening
På fredag d. 2. juni fra kl. 12.30 – 14.30 har
vi cykelsponsorløb. I år starter vi på skolens
p-plads og cykler på cykelstien på
Nordborgvej, op ad Ugebjergvej, til venstre
på Sandvej, videre på Vadbækvej og
Kirketoften, til venstre på Kløvertoften og på
cykelstien på Nordborgvej hen til skolen.
De yngste elever tager en smut vej ind over Alsingergården ned til skolen.
Hvis der er nogen som ønsker at sponsorere en elev, så henvend jer til Helle på
51920878, så finder vi en elev til jer.
Håber I vil heppe på eleverne, når de cykler forbi jeres hus
Som vi skrev i sidste udgave af bladet så er det muligt at blive medlem af
støtteforeningen. Det koster 50 kr. pr. husstand. Alle kan være medlem af
Støtteforeningen og ønsker du at være medlem så gør du som følger:
Send en mail til stottesvefri@gmail.com med følgende oplysninger:
Navn på myndige personer i husstanden
Adresse
Telefon nr.
E-mail adresse
Efterfølgende modtager du en mail med et medlemsnummer, det skal du oplyse
når du overfører 50 kr. til vores konto i Sydbank reg. 8011 konto 1101327
Som medlem får du et nyhedsbrev hvert år på mail, samt en indkaldelse til
generalforsamlingen, hvor hver husstand har 1 stemme. Du er også velkommen
til vores arrangementer i løbet af året og på Svenstrup Friskoles hjemmeside kan
du læse mere om os.
Har du ikke internet/mail og ønsker at være medlem så kontakt Helle på
51920878
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Aktivitetskalender
Juni 2017
Tidspunkt

Aktivitet

Mødested

Fredag d.02.06

kl. 12.30-14.30 Cykelsponsorløb

Friskolen

Lørdag d.03.06

kl. 18,00

Fællesspisning

Søndag d.04.06

kl. 10.30

Gudstjeneste N. Refskou

Teltet på Festpladsen
Kirken

2 Pinsedag d.05.06 kl. 11,45 Ringridning

Festpladsen

2 Pinsedag d.05.06 kl. 14

Fællesgudstjeneste 5 Nordalsiske kirker

Nygård

Søndag d.11.06

kl. 10.30

Gudstjeneste Ole Werth Sørensen

Kirken

Søndag d.18.06

kl. 10.30

Indsættelsesgudstjeneste Maiko B.C.M

Kirken

Tirsdag d. 20. juni sidste frist for indlevering til næste nr.
Onsdag d.21.06

kl. 14.30

Sognecafé

Konfirmandladen

Fredag d.23.06

kl. 17-22

Sankt Hans fest

Søndag d.25.06

kl. 10.30

Gudstjeneste Maiko B.C.M

Onsdag d.28.06

kl. 14-17

Kreative aktiviteter

Søndag d.02.07

kl. 10.30

Gudstjeneste Maiko B.C.M

Nygård
Kirken
Stolbroladen
Kirken

Mandag d.3 juli udkommer næste nr. af ESvenstruppe
Onsdag d.05.07

kl. 14-17

Kreative aktiviteter

Søndag d.02.07

kl. 10.30

Gudstjeneste Maiko B.C.M

Onsdag d.12.07
aktiviteter

kl. 14-17

Stolbroladen

Kreative

Stolbroladen
1977 -2017
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Kirken

Kreative Aktiviteter på Stolbroladen
Sandvej 19, Svenstrup.
Igen i år kan vi tilbyde kreative aktiviteter af forskellig art på Stolbroladen.
Vi starter onsdag den 28. juni kl. 14-17 og fortsætter hver onsdag til og med
d.19.juli.
Det er igen Stenklubben og Farveladen som er arrangør.
I Farveladen kan man male på forskellige slags materialer, bl. lærred, papir,
glas, æsker stof og træ samt lave kort m.m.
Smykker og andet kan laves i Stenklubben og udenfor kan man lære at lave ting
i trædrejning.
Derudover kan man deltage i en skattejagt.
Forældre/bedsteforældre er meget velkomne at blive og hygge sammen med
børnene.
Mulighed for køb af kaffe/kage, vand
Pris 30 kr. for en eftermiddag og lidt til materiale for smykkerne.
Børn fra ca. 6 til ca. 16 år kan deltage. Ingen tilmelding man møder bare op.
Venlig hilsen
Anna Weber Flintevænget Guderup
Mobil 40746398
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Nyt fra Svenstrup Friskole
Ny hjemmeside
I februar kom den nye hjemmeside op at køre. Efter at have haft den samme
hjemmeside siden skolen startede, var det tid for en grafisk og teknisk
opgradering, og det skal jeg love for at vi har fået. Klik ind forbi
www.svenstrupfriskole.dk og se resultatet, hvis ikke du allerede har været der.
Du kan også se nyt fra skolen på facebook.com/svenstrupfriskole, hvor vi
jævnligt lægger billeder og små videoer op. Facebook siden er lavet som en
virksomhedsside, så man ikke behøver selv at være på Facebook for at kunne
se siden.
Programmering som valgfag
Når det nye skoleår starter d. 14. august, har vi flere nye valgfag på programmet.
For nyligt kunne man i dagspressen høre Digitalt Vækstpanel, med Danfoss'
koncernchef Niels B. Christiansen i spidsen, anbefale at Informatik bliver et nyt
obligatorisk fag i folkeskolen. På dette område, er Svenstrup Friskole allerede
godt med, idet alle elever har en iPad til rådighed og mange af skolens
materialer ligger på digitale undervisningsportaler. Nu tager vi skridtet videre, og
lærer eleverne at programmere. I første omgang bliver det i et valgfag for de
ældste elever, hvor de starter med at lave programmer til LEGO Mindstorms.
Efterfølgende skal de bruge de opnåede kundskaber til at bygge deres egen
computer baseret på f.eks. Raspberry Pi platformen eller lignende, og måske
endda også gå skridtet endnu videre og lave deres egne apps til mobiltelefon
eller tablet.
Til formålet har vores støtteforening foræret skolen 5 sæt Lego Mindstorms EV3
Education, som både elever og medarbejdere glæder sig til at gå om bord i.
Mindstorms sættene kan, ud over anvendelsen til at lære programmeringens
kunst, desuden bruges i flere af skolens andre fag og projekter.
Ekspeditionslæring på Svenstrup Friskole
Nu tager vi ekspeditionslæringen op på et nyt plan. Skolen har siden sin start
brugt ekspeditionslæring til mange lokale projekter, og nu udvider vi elevernes og
skolens horisont på dette område og kigger ud i verden. Det første projekt vi
afvikler til efteråret, handler direkte om verden. Mange skoler har gennem tiden
lavet by-projekter, hvor man har etableret forretninger, banker og andre
institutioner og har leget samfund i en uge. Vi laver et lignende projekt, hvor det
bliver verden, som er udgangspunktet og hvor eleverne skal repræsentere netop
det land eller den verdensdel de har valgt at arbejde med. Så i stedet for at
fokusere på et lille samfund, bliver det hele lande og disses særpræg eleverne
skal arbejde med.

16

Det næste store projekt, som dog først ligger i foråret 2018, kommer til at handle
om bæredygtighed. Den præcise beskrivelse er endnu ikke klar, men sikkert er
det, at vi skal have gjort eleverne bevidste om de aftryk de selv sætter på jorden
og de muligheder, de selv har som forbrugere for at mindske presset på vores
fælles jord.
Det sidste større projekt, vi skal arbejde med næste skoleår, bliver et 3-årigt
projekt om Vejr- og klimaforandringer. Gennem daglige registreringer af vejret i
Svenstrup og sammenligning med lignende registreringer andre steder i verden,
skal eleverne være med til at lave en stor datasamling, som bl.a. kan benyttes i
geografi, fysik/kemi og matematik. Vi arbejder også på at finde et par
venskabsklasser til eleverne, hvor de kan få gavn af deres sprogkundskaber, når
de skal udveksle data om det lokale vejr og de udfordringer vejr- og
klimaændringerne giver i den anden skoles område. Som kronen på værket, er
det planen at skolens elever i 9. klasse skal på en tur ud i verden for, med egne
øjne, at se konsekvenserne af de klimaforandringer vderden allerede nu har set.
Hvor turen præcist kommer til at gå hen, er endnu ikke helt fastlagt, da vi først
skal se, hvor mange penge vi kan rejse til projektet.
Ud over de store, fælles projekter, arbejder vi også med mindre projekter i de
enkelte klasser. Senest har eleverne udgivet et magasin om "Min og din krop",
hvor de fortæller eller tegner om det, de har lært i E-L projektet af samme navn.
Magasinet kan hentes på skolen eller læses på skolens hjemmeside.

Hærværk, eller bare sort uheld?
Den sidste weekend i april, havde skolen gæster – desværre af den type, som
ikke står ved, når de er kommet til at beskadige eller ødelægge noget.
Tre unge mænd gik tur med deres hund v. 19.30-tiden, da de fik øje på skolens
basketball mål og den ene lige skulle se, om han kunne hoppe op og hænge i
målringen. Første forsøg mislykkedes, men efter endnu et kort tilløb lykkedes det
at hænge fast i ringen, desværre med den bivirkning af det øverste beslag
knækkede, så målet nu hænger skævt og er både ubrugeligt og måske også i
fare for at falde helt ned. Vi har fine billeder af episoden på skolens
overvågningskamera, men kender ikke umiddelbart synderne.
En god times tid senere, kan vi se en flok teenagere lege rundt på skolen. De er
bl.a. en tur oppe på taget og løbe rundt, inden de går på rov i cykelskuret. Vi kan
se dem tage nogle cykler og lege med dem. En bliver trukket ned ad trappen så
drengen snubler over den og en anden bliver taget ud af cykelskuret og kørt ud
på boldbanen, inden den bliver trampet på og ødelagt.
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Vi er meget kede af disse to episoder. Man må gerne lege på legepladsen, men
så skal man også passe på tingene og komme frem i lyset, hvis noget går galt.
Skolens elever bruger deres cykler, når vi skal på tur, f.eks. ud til skolens
spejderhytte og skal derfor have mulighed for at cyklen kan stå i skolens
cykelskur, uden at andre hverken låner eller ødelægger dem.
Hvis du kender nogle af de personer, som var på skolen ved 19.30-21 tiden
lørdag d. 29. april, vil vi gerne høre fra dig. Er du selv en af dem, så stå ved dine
gerninger og henvend dig til skolen, så vi sammen kan få bragt sagen ud af
verden.
Ledige pladser
Vi har ledige pladser i alle skolens klasser, og hvis du tænker på, om Svenstrup
Friskole måske er noget for dit/dine børn, er du velkommen til at kontakte skolen
for at få en rundvisning og en snak om, hvad vi er for nogen og, hvad det er vi
gør som gør vores skole til noget særligt.
Du kan enten ringe til skolen på tlf.: 6467 7681 eller maile til
kontakt@svenstrupfriskole.dk.
Arne Munkgaard
skoleleder

Ventetiden er slut
Siden den 2. april har hunstorken
Annika ventet på sin Tommy i
storkereden i Smedager ved
Tinglev. Men den 30. april efter
mørkets frembrud var længslerne
slut, Tommy landede på reden,
og gensynsglæden var stor.
Jeg fulgte dem på computeren
dagen efter, de puslede rundt i
reden og med hinanden. Så
Annika hvor
og Tommy
d. 1.opdagede
maj kl. 21.00det
Foto:
Eva Tagesen
skulle der hviles, da stod de i en vinkel
jeg så
hjerteformede
aftegning på Tommy`s vinger, romantik fra starten, og i skrivende stund er der 5
æg i reden.
Det er da hyggeligt at følge med i.
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FRA NØRRESKOV-SKOLEN
www.norreskov-skolen.dk

Undervisningseffekten stiger markant på Nørreskov-Skolen
Nørreskov-Skolen ligger på en delt 3. plads blandt Sønderborg Kommunes
folkeskoler og nationalt på plads 236 ud af 1327 skoler!
Gennem de senere år, er der fra national side kommet meget fokus på, om
skolerne er i stand til at lære eleverne lige som meget, som der forventes. Det
betyder, at alle skoler i hele Danmark, hvert år, bliver målt på, om de løfter
eleverne fagligt, så meget som det kan forventes – ud fra den elevgruppe, hver
skole har. Tanken er altså, at alle skoler kan måles efter samme system, fordi
man i systemet ikke forventer det samme af en skole i et område med meget
svage familier som af en skole i et område med meget stærke familier
(socioøkonomiske tal).
Indtil for et år siden, har vi på Nørreskov-Skolen ikke været dygtige nok. Vi har
gennem de år, som undervisningseffekten er blevet målt, ikke løftet eleverne,
som det forventedes. MEN det gør vi nu – og mere til!
Hvert år bliver der lavet en rangliste over alle skoler i hele landet og i den netop
offentliggjorde liste (for skoleåret 2015 / 2016), har Nørreskov-Skolen fået en
rigtig fin placering: Fra at ligge blandt de nederste 20% af skolerne i Danmark,
ligger vi nu blandt de øverste 20% - eller sagt med andre ord: Vi har skiftet plads
1189 ud med plads 236. Det betyder, at vi har avanceret 953 pladser! I alt er
1327 skoler blevet ranglistet i denne omgang.

Det er tænketanken CEPOS, der laver denne rangliste som bygger på tal fra
Undervisningsministeriet – læs mere på www.undervisningseffekt.dk
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Linjerne har effekt
Sådan en kæmpe forbedring sker ikke uden grund! Det er vi meget bevidste
omkring! Skolen startede i 2013 læringsstile-linjer op i udskolingen fra 7.-9.
klasse og de første elever, der er undervist efter læringsstilene i Comm’ ON,
Hands ON og Head ON, fik i sommer deres afgangsprøver – som
undervisningseffekten bygger på.
Et resultat der forpligter!
Vi er MEGET stolte over vores præstation, men vi er også godt klar over, at det
forpligter! De seneste år har elevtallet gjort, at vi ikke har kunne oprette linjerne,
som vi gerne ville, men resultatet her gør, at jeg og lærerne i udskolingen har
lovet hinanden, at vi ser på, hvordan vi kan føre linjerne videre i en version 2.0 –
til gavn for vores elever, hvilket også er skolebestyrelsens ønske!
Med linjerne har vi har helt klart fundet nogle læringsmetoder til skolens ældste
elever, som gør, at vi kan løfte eleverne der hvor de er fagligt, ved at lære dem
nyt og svært stof på den bedst mulige måde for den enkelte.
Hvordan vi fremover kommer til at kunne se linjerne på Nørreskov-Skolen ved vi
endnu ikke, men vi glæder os til at finde modellen, for vi ønsker også at vi i
fremtiden kan løfte eleverne fagligt, så de har det bedste udgangspunkt for
fortsat uddannelse – dét er og bliver vores fornemmeste opgave som folkeskole.
Med venlig hilsen
Carina Bielefeldt
Skoleleder
Sønderborg Kommunes skoler
Nørreskov-Skolens nye placering er en delt 3. plads blandt folkeskolerne i
kommunen og en delt 5. plads ud af alle 22
skoler, der opererer i Sønderborg Kommunes
område.
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Plads til alle
Nu er foråret over os og traditionen tro slog Nørreskovskolen i Guderup dørene
op for den årlige skolefest.
I år var datoen torsdag d. 6/4 kl. 17-20.
Ugen op til skolefesten havde elever og lærere på skolen arbejdet med en
international emneuge under temaet ”Medborgerskab”. Emneugen er arrangeret
af Vidensby Sønderborg. I denne forbindelse havde Nørreskovskolen valgt at
lade skolefestens overskrift i år være: ”Nørreskovskolen - plads til alle”.
I denne forbindelse var der udskrevet en logokonkurrence blandt eleverne. Det
blev Mai fra 1.a og Latifa fra 3.b, som i fællesskab løb af med sejren.
Også i år havde skolefesten mange spændende og underholdende aktiviteter at
byde på:
6. årgang spillede teaterforestillingen ”Klods
Hans” for resten af skolen. Tidligere på dagen var
børnene fra Guderup børnehave på besøg for at
se generalforestillingen.
7. og 8. årgang sørgede for forplejning til
festdeltagerne. I år blev der serveret pizza, kage,
hotdogs, sodavand og kaffe/te til fordelagtige
priser.
Skolens øvrige elever stod klassevis for diverse
spændende aktiviteter i klasseboderne, som var
opstillet i Guderup Hallen.
Der var som sædvanlig stor opbakning omkring
arrangementet, hvor alle – både store og små
elever, forældre, lærere samt teknisk personale
på Nørreskovskolen – var med til at skabe en
dejlig, fælles fest!

På gensyn til næste år!
Festudvalget på Nørreskov-Skolen

Team Rynkeby Skoleløbet 2017
Fredag d. 7. april deltog Nørreskov-Skolens
elever for første gang i Skoleløbet. Alle klasser
deltog, på nær 4. årgang som var i Aabenraa.
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Med deres deltagelse i Team Rynkeby Skoleløbet skulle eleverne være med til at
samle penge ind til Børnelungefonden, der arbejder for, at flere lungesyge børn
og unge kan få et bedre liv med deres sygdom.
Det var ikke vigtigt, hvor meget den enkelte elev eller klasse fik samle ind til
formålet. Det vigtigste ved Skoleløbet er, at eleverne er fælles om det.
Eleverne, der deltager i Team
Rynkeby Skoleløbet, har
mulighed for at samle penge ind
til
Børnelungefonden ved at indgå
mikrosponsorater med familie og
venner der opfordres til at give et
beskedent beløb per omgang
eller kilometer, den enkelte elev
løber i forbindelse med løbet.
Alle danske bidrag går ubeskåret
til
Børnelungefonden, der forpligter
sig
til at bruge mindst 70 procent af de indsamlede midler til forskning i kritiske
lungesygdomme blandt børn.
Alle klasser fulgtes ad ned til Stadion hvor banen var markeret med både flag og
banner. Tre seje piger, Claudia og Laura H fra 7A og Jasmin fra 8C sørgede for
vi blev godt opvarmet inden det hele gik i gang.
Vi løb på i en time. For hver 500 m fik eleverne en streg; nogle på armen, på
kinden eller på et løbekort. Humøret var højt og der blevet løbet, gået og ikke
mindst grinet og hygget en masse.
Til sidst blev alle streger registreret og eleverne fik juice og Super Brugsen i
Guderup havde sponsoreret en masse lækker frugt til os.
Det var en rigtig god dag og efter lidt udregning kunne vi konstatere at eleverne
tilsammen havde løbet 1717,5 km på den time – super flot.
Vi håber at Team Rynkeby Skoleløb kunne gå hen og blive en ny tradition på
Nørreskov-Skolen.
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Kandidater til E’Svenstruplaugs bestyrelse søges.

I slutningen af 2017 skal der afholdes valg til E’Svenstruplaugs bestyrelse.
En dato vil blive offentliggjort senere.
I den forbindelse efterlyser vi kandidater som har lyst til arbejdet.
E’Svenstruplauget er et mellemled mellem borgere i landsbyerne Svenstrup,
Himmark og Torup og så kommunen.
Vi laver også ansøgninger om middeler til (og gennemførelse af) diverse
projekter som for eksempel til etableringen af nye attraktioner som Krolf og
cykelruter med start fra Himmark strand.
E’Svenstruplauget er bl.a. involveret i Ren by, sommer fest i forbindelse med
ringridning, fællesspisning U42 og julrtræstænding.
Vi arbejder forsat på at bevarer eksisterende attraktioner som Jørgen Riecks
Arkæologiske Samling hvor lokale folk (og her må også gerne melde sig flere til)
holder stabile åbningstider i håbet om at flere turister og skoler med flere vil se
forbi.

Mvh

E’Svenstruplaugs bestyrelse

Lokal Historisk Forening
holder ferielukket i juli og august måned.
Åbner igen første mandag i september fra kl. 14 -17.
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Nyt fra Nord-Als Folkedansere
Nord-Als Folkedansere afholdt 50 års jubilæum på Nhr-Hus den 1. april.
”Grænseløs dans – Grenzenlos Tanzen” opførte et stor slående show på 45 min.
med unge dansere fra 30 unge mennesker fra Nord-Als Folkedansere, Wyker
Trachtengruppe og Stapelholmer Tanz- und Trachtengruppe for et stort berejste
publikum. Efter show startede selve jubilæumsfesten med 131 deltagere til fælles
spisning. Efter spisningen blev der påskønnet de 2 50 års jubilar Poul Erik
Nørgaard Og Irene kostman som har være med til at gøre en stor del for NordAls Folkedansere, ligeledes afholdt Ib Jensen 40 år jubilæum som instruktør for i
foreningen.
Der blev udnævnt 3 nye æresmedlemmer Bent Jensen – Spillemand, Birthe
Sandbæk – Spillemand og Annette Rasmussen – Instruktør.
Derefter spillede spillemændene under leders af Dorthe op til dans i 3 timer, hvor
Anette og Linda førte os gennem dansen.

Den 19-21. maj tog de unge dansere, Dorthe, Bente og Ib til Erfde i Tyskland
fordi ”Grænseløs dans – Grenzenlos Tanzen” skulle optræde med deres show i
Stapelholmer hallen i Erfde.
Vi startede med at sætte scenen, lys og lyd op og derefter øvede vi på showet og
så var der godnat på der nærliggende skole. Næste dag startede med morgenmad øvning af show, øvning af egen optrænede, klargøring af dragter og
showtøj. Så var der afslapning inden aftenens arrangement. Arrangementet
startede med optræden af alle hold og til finalen kom showet ”Grænseløs dans –
Grenzenlos Tanzen”.
Efter showet skulle alt pakkes sammen igen, så gik alle trætte i seng på skolen.
Om søndagen op til morgenmad og hjem igen.
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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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Bestyrelsen
Bestyrelsen:
Formand:
Næstformand:
Sekretær:
Kasserer:
Fodboldformand:
Gymnastikformand:
Svømmeformand:
Krolf:

Navne:
Navn:
Karin Frost Jensen
Eline Brandt
Louise Skov Johansen
Michael Stærkær:
Torsten Junk
Sprenger
Ioana Cravet
Mia Bendorff

Mailadr:

Tlf.:

Mail adresse
Tlf.nr.
karin_frostjensen@sport.dk
22531887
eline_brandt@hotmail.com
22448603
louise_johansen6400@hotmail.com
asfaltrod@bbsyd.dk
20896000
torsten.suf@gmail.com
41829065
dorith@bbsyd.dk
20966505
ioanacravet@yahoo.dk eller vandplask@suf-als.dk
etam7@hotmail.com
23839317

Suppleanter: Mette Bladt, Marianne Jessen, Janni Marek
Revisor: Flemming Vejlin og Alice Søgaard
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Skal du holde fest, eller er der andre anledninger, hvor du gerne
vil have, at dine gæster overnatter i Svenstrup?
Vi tilbyder overnatning, i nyrenoverede værelser med gode senge.
Der kan sove op til 13 personer hos os, fordelt i
to lejligheder. Der er adgang til et fuldt udstyret køkken, TV-stue,
bad og toilet.
Priser:
250 kr. pr. person pr. nat inkl. linned
300 kr. pr. person pr. nat inkl. morgenmad og linned
900 kr. pr. nat pr. lejlighed - sommerhus koncept
Der afregnes kontant eller med ”Mobilepay” ved ankomsten.

Kontakt os:

linda@maron1.dk

20491918

Eller kig forbi
Egebjergvej 1 – 6430 Nordborg / www.maron1.dk
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