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Kommentar 
 

Konfirmation i gamle dage. 
Konfirmation har været en fast tradition i Danmark i mere 
end 250 år. Konfirmationen har på et tidspunkt været en 
nødvendig forudsætning for at kunne få arbejde eller i det 
hele taget at kunne leve et respektabelt liv. Nutidens 
diskussion om konfirmation eller nonfirmation kendte man 
ikke til for 100 år siden. 
Ordet konfirmation sætter hurtigt en tankerække i gang: 
Bekende sin tro, højtidelighed i kirken, fed fest, flotte gaver, 
pinlige taler, drikke sig fuld og blive voksen. Ordenes 
betydning og vægt afhænger af ens baggrund, holdninger og 
den tid, man lever i. Vi ved, at konfirmationen er en meget 
gammel kirkelig handling med en lang række skikke knyttet 
til sig ikke alene i kirken, men også i den unges hjem og i det 
samfund, som han eller hun lever i. Konfirmationen har i 
hvert fald tidligere tydeligt markeret den vigtige overgang i et 
menneskes liv mellem at være barn og blive voksen. 
 

Eva Tagesen 
 

Kære Kaj! 
 
Efter så mange år på posten som redaktør af E Svenstruppe’ 
troede jeg faktisk ikke du kunne undvære at lave vores 
lokale sprøjte. Men for godt et år siden, meddelte du at nu 
syntes du, at have fået din lyst styret og satte en deadline 
som hed den 1. april 2009, så vi skulle finde en ny redaktør.  
Du har trofast i 18 år, med lidt hjælp fra kollegaer, lavet det 
redaktionelle arbejde, og jeg tror der er mange, som vil 
savne din leder, det var lidt spændende at se hvad den 
indeholdt. 
Jeg vil på E Svenstruppes’ vegne sige dig tak for din indsats, 
og godt samarbejde. 
 
Med venlig hilsen 
Lasse Andersen    
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Nyt fra kirken 
 
 
Palmesøndag d. 5. april  
bliver følgende 19 friske unge 
mennesker konfirmeret i  
Svenstrup Kirke: 
 
kl. 9.30  
Lene Leslie Bagaslao Christensen Voldgade  19 
Pernille Greisen Hansen  Nordborgvej  60B 
Jacob Hollender  Skolevænget  26 
Hannah Marcussen  Ringvej   6 
Robin Følsgaard Maron  Egebjergvej   1 
Niclas Petersen  Foet   2 
Lasse Frank Voss  Stevning Gade  32 
Mette Helene Østergaard Mølletoften  10 
 
kl. 11.15 
Mikkel Henriksen Bladt  Nordborgvej 153 , st   th 
Malene Byllemos  Skærveagervej  10 
Daniel Kjær Heesch  Stevningnorvej  15 
Thomas Wolff Kristensen Vestertoften  11 
Kewin Herum Lorenzen  Ugebjergtoften  11 
Hans Nissen  Skolevænget   9 
Lasse Oliver Olsen  Østermarken  33 
Michael Bloch Olsen  Sandvej  31 
Lauritz Holm Petersen  Mølletoften  26 
Markus Schmüser Thy  Apotekergade  10 
Katrine Bonde Riggelsen Vestertoften   3 
 
 
Sognepræst  Bo Scharff 
Træffes i dagtimerne på præstegårdens kontor eller i mødelokalet / ”Konfirmand-laden”.  
Tlf.: 74 45 62 05 – e-mail: BOSC@km.dk 
 
Kirkens hjemmeside 
Kirkens hjemmeside findes på:  
www.svenstrupkirke.dk. 
Her finder man alle relevante oplysninger om kirken, menighedsrådet, gudstjeneste-tider, 
møder osv.

Fra barn -  
til voksen 

mailto:BOSC@km.dk
http://www.svenstrupkirke.dk
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Vejen til Påske 
 
Lige nu er vi alle sammen på vej til påske. 
Tiden skrider og vi skrider med. Med mindre 
vi da når vores egen personlige påske 
inden. Men lige nu er livets mirakel omkring 
os. Foråret pibler og gror, og vi ved, at det 
bliver sommer. Glædens og lysets, 
godhedens og kærlighedens ubændige 
vælde tager sin runde - med eller uden os. 
Den vej, vi går, er menneskets vej. Hygsomt 
eller fortravlet – i blinde eller med åbne øjne. 
Der er mange steder, vi må stoppe op. 
Enten fordi vi falder i blinde, eller fordi vi må 
begejstres og undres over det, vi ser. Som 
Einstein sagde, der er to grundlæggende 
vinkler på virkeligheden: At intet er et 
mirakel – eller: At alt er et mirakel. 
Det sidste store mirakel, som vi ifølge 
påskens budskab skal opleve, er, at vi skal 
overleve livets og kærlighedens smertefulde 
gang. Tilbage står vi så med tabet, og den 
eneste trøst er, at det gjorde ondt. 
Samtidig fyldes vi med en sans for alt det, 
der peger på livets og kærlighedens mirakel, 
fordi vi står tilbage med ømheden. 
 

 
 
Beretningen om Jesus Kristus, der vandrer 
med korset så vel som de to disciples 
vandring i håbløshed og forladthed på vej til 
Emmaus efter at Jesus er blevet korsfæstet 
er der mulighed for at stifte nærmere 
bekendtskab med langfredag og anden 
påskedag under to specielle 
påskegudstjenester, hvor fald og sten på 
vejen vil blive vendt til belysning af livets 
gang på menneskets vej.  
Det handler alt sammen om vejen til påske 

med opstandelsens søndag, 
hvor vi kan hjælpe hinanden 
med at forlade smerten og 
sorgen og gå efter 
sommerens duft og røde 
roser – for som Grundtvig 
sagde: 
Med rosen læges 
tornestikket! 
 
Præstens ord,  
Bo Scharff 

 
 
 
 
 
Langfredag – meditationer over korsvejen 
 
Til denne gudstjeneste vil vi skiftes til at læse op om de stadier eller oplevelser, som Jesus 
havde på vej til korset. Der vil blive antydet paralleller til tilværelsens eksistentielle udfordringer. 
 
Emmausvandring – Klangen af et menneske 
 
2. påskedag mødes vi i våbenhuset kl. 17.30. Herfra går vi to og to som ”Emmaus-
brødre/søstre” og lytter fortroligt til klangen af et medmenneskes fortælling. Kl. 19.30 nadver i 
kirken. 
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Kirkebilen 
 
Kirkebilen bestilles hos GF-Taxi på telefon 74 45 95 45 senest dagen før gudstjenesten. 
"Kirkebil" er til rådighed for enhver, der ikke selv kan skaffe sig transport til kirke. 

 

Kirkegården 
Graver og kirketjener Torben Nielsen træffes i arbejdstiden 8-14 på kirkegården og på telefon 
74 45 63 02. 

 
Menighedsrådet 
 
Der er møde tirsdagene den 21. April, den 19. Maj og den 16. juni. Møderne holdes kl. 19 i 
mødelokalet ved præstegården. 
Den 19. Maj er der offentligt budgetmøde kl. 19.30. 
Menighedsrådets møder er offentlige, og alle interesserede er velkomne. Referater fra 
menighedsrådsmødet er fremlagt i kirkens våbenhus. 
 

Menighedsrådets medlemmer:  
 
Thomas Damgaard (formand)  
Asta Broesby-Olsen (næstformand) 
Bente Purup (kasserer i rådet) 
Maja Jørgensen (kontaktperson) 
Ruth Good 
Gert Sommerlund 
Bo Scharff (præst, født medlem) 
Torben Nielsen (medarb. repr.).  
Uden for rådet: 
Carl Chr. Schink (kirkeværge),  
Ole Rasmussen (kasserer).
 
 

  

Dåb: 
8. Marts: Magnus Brossmann Ganderup 
 
Døde og begravede:  
Ingen 
 
Viede: 
Ingen 
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Påskeudstillinger på Nordals
Vi kan igen i år 
præsentere en række 
spændende udstillinger 
på Nordals i påsken. 
Følgende  nye steder er 

kommet til: Broballe bryghus, Havnbjerg 
sognehus, Nygård i Nørreskoven, Galleri 
13 Lavensby og Winds galleri i 
Svenstrup, i alt 15 udstillingssteder incl. 
butiksvinduer i Nordborg og Guderup. 
Kunstnerne er en blanding af lokale og 
udenbys. En maler fra tyskland 
,keramiker fra Mors, skulptør fra 
Frederikshavn og flere andre.  
De mest kendte er nok Thomas Eje og 
Katherine Eje som udstiller på ”Rådhuset” 
og de er tilstede ved fernisering 
Skærtorsdag kl.12. 
Også i år kører der ferniseringsbus 
Skærtorsdag fra ”Rådhuset” kl. 12.50 
til en del steder.  

Kataloger kan hentes på biblioteket, 
Winds galleri i Svenstrup og på alle 
udstillingssteder også på Alsingergården 
og Stolbroladen. Kan også afhentes hos 
undertegnede Ugebjergvej 45. 
På Alsingergården/Stolbroladen er der 
fernisering kl.14.30 Udstillere på 
Alsingergården er: Gurli Vad Andersen 
maleri – ”Gale”risterne fra Nordborghus 
samt Peter M. Heyer fra Schleswig 
sort/hvide tegninger.  
Stolbroladen: Farveladens medlemmer 
maleri  –  Installation af Birthe, Anna og 
Winnie Hollænder – Jonna Juul Nykøbing 
Mors: Keramik ,fade, skåle og kander. 
Derudover har også stenklubben og 
fotoklubben åben. 
 
Påskehilsen fra Anna Weber

Påskeudstilling 
På Nygård 
 
d. 9. – 13. april 2009 
Den tidligere skovfogedbolig Nygård i 
Nørreskoven på Als danner i påsken den 
smukke ramme om en maleri- og 
kunstudstilling med de tre kendte, 
sønderjyske kunstnere Erna Bækhøj, 
Dagmar Povlsen og Lis Weiland.. 
Erna Bækhøj er uddannet på Sønderborg 
Kunstakademi, Århus Kunstakademi og 
Kunstlinjen på Haderslev 
Statsseminarium og har haft adskillige 
udstillinger og været repræsenteret på 
censurerede udstillinger. 
Dagmar Povlsen er uddannet på bl.a. 
Tønder Kunstskole og Sønderjyllands 
Kunstskole, og har ligeledes deltaget i 
censurerede udstillinger. 
Lis Weiland har i mange år modtaget 
undervisning af anerkendte kunstnere fra 
ind- og udland og har gennem årene  

 
udstillet mange steder, bl.a. på 
censurerede udstillinger. 
 
Udstillingen er arrangeret af Foreningen 
Nygård, der på et 30-årigt lejemål 
driver den gamle skovfogedbolig Nygård 
med det formål, at gøre Nygård til et 
åbent sted for mange forskellige 
aktiviteter og tilbud. Ønsket er, at 
udvikle et sted, hvor mennesker kan 
mødes og fordybe sig både personligt og 
i forhold til natur og kultur. 
Udstillingen er en del af Påskeudstillingen 
på Nordals og vil i påsken dagligt være 
åben fra kl. 13.00 – 17.00. Hver dag kl. 
15.00 vil der være et kort musikalsk 
indslag med elever fra Sønderborg 
Musikskole, og der vil være mulighed for 
at købe kaffe, the og kage. 
Ferniseringen finder sted skærtorsdag  
d. 9. april kl. 15.00, og også her vil 
elever fra Sønderborg Musikskole levere 
musik.
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Winds-galleri       
 
Åbent hus! 
Søndag d. 5/4-09, samt alle dage i hele Påsken fra kl.10.00-1700. 
 
Hobbykunstnere fra Winds familien, 
inspirerer igen med: 
Påskedekorationer / pynt m. m. 
 
Der kan endvidere ses ler/keramik lavet af 
Majbrit Mågård. 
 
 
WINDS-GALLERI 
Ugebjergvej 5, Svenstrup 
 

 
 
FOKUSPUNKT OM SOGNEINDSAMLING 2009 
 
Sogneindsamlingen til fordel for 
Folkekirkens Nødhjælp havde i år temaet: 
"Slut sult nu." Indsamlingen fandt sted 
søndag den 1. marts 2009. 
I Svenstrup samlede 16 indsamlere 8.873 
kr. ind. Det var en fremgang i forhold til 
sidste år på 844 kr. og det bedste 
resultat, vi har haft i de 6 år, vi har været 
med i indsamlingen, flot og lidt 
overraskende i en krisetid. 
I de 6 år, vi har deltaget i indsamlingen, 
har resultaterne været: 6.072, 5.660, 
7.307, 7.690, 8.029 og 8.873 kr. 
 I de andre nordalsiske sogne blev 
resultaterne i kr. med sidste års resultat i 
parentes: 
Egen 7.754 (6.770), Havnbjerg 8.449 
(8.500), Nordborg 15.513 (18.317) og 
Oksbøl 4.890 (5.240). 
På landsplan samlede over 20.000 
indsamlere 16 millioner kr. ind, en 
fremgang på 1 million i forhold til sidste 
år. Topscorer i år var Viby J i Århus 
kommune, hvor man samlede 97.720 kr. 

ind, et fantastisk resultat.  Resultater fra 
hele landet kan findes på 
www.noedhjaelp.dk.  På denne 
hjemmeside kan man også under 
overskriften "Glimt fra dagen" blandt 
meget andet læse følgende: 
"Indsamlingslederen i Svenstrup sogn på 
Als fortæller stolt, at de med 8873 kroner 
har fået det bedste resultat nogen sinde. 
Og de er endda naboer til Danfoss, som i 
disse tider er fyringsramt - så en 
solstrålehistorie om, at finanskrisen ikke 
har betydning for folks givervilje..."  
Menighedsrådet vil gerne sige tak til 
indsamlerne for deres indsats. Vi er glade 
for, at der er så mange lokale indsamlere, 
der kender deres område ud og ind. En 
særlig tak til John Petersen  for stor hjælp 
med ruter og kort og til Tove Wolff, som 
sørgede for frikadeller og fiskefileter til 
indsamlerne. 
 
Thomas Damgaard

 

Kig forbi…og 
forkæl sanserne.  
 

Vi frister også med 
smagsprøver fra Holm 
Pølsemageri, samt lidt 
andet mundgodt. 

http://www.noedhjaelp.dk
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Svenstrup Forsamlingshus Støtteforening. 
 
Generalforsamling afholdt  
d. 18. marts 2009. 
 
Formanden bød de fremmødte 
velkommen. 
1. Første punkt på dagsorden var valg af 
dirigent, Ole Rasmussen blev foreslået og 
valgt. 
 
2. Bestyrelsens beretning for år 2008 ved: 
Lasse Andersen  
 
For støtteforeningen har året 2008 igen 
været et meget aktivt år. 
Vi har i årets løb medvirket ved 13 
arrangementer. Alle disse arrangementer 
har givet et godt overskud, som er en 
nødvendighed for at kunne klare den 
løbende drift og vedligeholde inventar.    
 
Til årets høstfest var der tilmeldt 78 
personer. Det var en lidt mindre end 
sidste år, jeg tror der trods alt bliver en 
høstfest igen i år. 
 
Støtteforeningen har i årets løb stået for 
forskellige vedligeholdelsesaktiviteter af 
forsamlingshuset, der er hele tiden store 
og små ting, der trænger til en kærlig 
hånd, såsom afløb der skal renses, pære 
udskiftes, bone gulv, vedligeholdelse af 
inventar, pudse vinduer og rengøring af 
værelserne.      
Gulvet i den store sal er vedligeholdt med 
bonevoks. 
Udendørs arealerne er rengjort og 
vedligeholdt løbende gennem året.  
 
Den årlige arbejdsdag med diverse 
vedligeholdelses opgaver og rengøring 
blev afholdt søndag d.29. juni, igen med 
stort fremmøde. Dagen startede 

traditionen tro med morgenkaffe og 
sluttede med aftensmad. 
 
Det er ”E-SI-SKÅ´s” 7. sæson  og kan 
samle 40- 50 personer hver torsdag i 
vinterhalvåret til mange forskellige 
arrangementer. Igen i år har der været 
afholdt en række foredrag i samarbejde 
med Menighedsrådet og Lokalhistorisk 
Forening.    
 
Jeg vil hermed rette en tak til 
støtteforeningens medlemmer for de 
mange frivillige timer i har brugt, for at vi 
her i Svenstrup har et forsamlingshus der 
er indbydende og brugbart. 
Jeg vil takke vores leverandører, tak til 
forsamlingshusets bestyrelse og 
bestyrelseskollegaer for et godt 
samarbejde i det forløbende år.  
Jeg vil slutte beretningen med ønske om 
en god fremtid for Svenstrup 
Forsamlingshus. 
 
3. Regnskabsberetning ved: Lasse 
Andersen. 
 Støtteforeningens indtægter er på 
112.680,09 kr. driftudgifterne er 
60969,78kr. Årets driftoverskud er på 
51710,31 kr. 
Forsamlingshuset har fået 60.000,00 kr. 
som rente og afdragsfrit lån. 
Årets underskud er herefter 8289,69 kr. 
Vi har en bank og kassebeholdning på 
37894,33 kr. 
Saldo bank 25-03-2008  48.845,83 kr. 
Saldo bank 15-03-2009 37.894,33 kr. 
Kassebeholdning     2899,00 kr. 
 
Regnskabet er revideret og godkend.
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Svenstrup Forsamlingshus Støtteforening 
 

 
Arbejdskalender for 2009 
 

Fra bestyrelsens side vil vi takke alle for 
den støtte og velvilje vi har mødt i året 
2008, således at forsamlingshuset kan 
præsentere sig som et indbydende og 
brugbart samlingssted, et godt aktiv 
for Svenstrup. 
Som tidligere år vil vi bede om hjælp til 
vedligeholdelse af arealerne omkring 
forsamlingshuset, arbejdet består af : 
Fortov og fliser fejes, bed foran huset 
luges og rives, areal ved bagindgang 
renholdes og rives.  
Jeg har lavet en turnusliste og håber I vil 
afse tid. Hvis I ikke ønsker at medvirke vil 
jeg gerne have besked.

 
Uge 17, Lørdag den 25. april  familien  Ole Tagesen   tlf. 74456357 
Uge 19, Lørdag den   9. maj  familien Lorens Brodersen  tlf. 74456176 
Uge 21, Lørdag den 23. maj   familien Willy Olesen   tlf. 74456292 
Uge 24, Lørdag den 12. juni   familien Laurids Pedersen  tlf. 74456022 
Uge 26, Lørdag den 27. juni   familien Ole Rasmussen  tlf. 74456193 
Uge 28, Lørdag den 11. juli  familien Bent Asmussen  tlf. 74456407 
Uge 30, Lørdag den 25. juli  familien Peter Møller Himmark tlf. 74456301 
Uge 32, Lørdag den   8. august  familien Per Jacobsen    tlf. 74456483  
Uge 34, Lørdag den 22. august familien Frede Rasmussen  tlf. 74456141  
Uge 36, Lørdag den   5. september   familien Henrik Schmidt  tlf. 74456057 
Uge 38, Lørdag den 19. september  familien Bent Rasmussen  tlf. 74456526 
Uge 40, Lørdag den   3. oktober   Hans Henrik Bay   tlf. 74456444 
Uge 42, Lørdag den 17. oktober  familien Helmuth Buss   tlf. 74456284 
Uge 44, Lørdag den 31. oktober familien Lasse Andersen  tlf. 74456273 
Uge 46, Lørdag den 14. november   familien  Flemming Thomsen  tlf. 74456503 
Uge 48, Lørdag den 28. nov.  familien Arne Buch (julepynte) tlf. 74456150 
 
På  forhånd tak og god fornøjelse med årets oprydningsdage 
 
Onsdag den 17. juni har vi planlagt den årlige vedligeholdelses- og rengøringsdag,   
Vi starter kl. 8.00 med morgenkaffe og slutter dagen med spisning. 
Vi hører gerne fra jer hvis I har lyst til at give en hånd med både den dag og i årets løb, der 
er altid plads til en til i støttekredsen.  
 
På bestyrelsens vegne 
Lasse Andersen 
Tlf. 74456273.    
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Lokalhistoriskforening
 
 
Åbningstider i april/maj: 1. og 3. 
mandag: 
Mandag d.   6. april fra 15 – 18 
Mandag d. 20. april fra 15 – 18 
Mandag d.   4. maj  fra 15 – 18 
Mandag d. 18. maj  fra 15 – 18 
 
Mindehøjtidelighed  
ved Karlsminde 
 
Vi samles ved mindestenen på stranden 
ved Karlsminde, d. 23. april kl. 10 vil der 
blive lagt blomster/kranse. Der deltager 
repræsentanter fra sergentskolen i 
Sønderborg. En kort og smuk 
højtidelighed. 
 
Svenstrup – vi og vore huse – fra 
tid til anden (Svenstrupbogen) 
 
Arbejdet er nu godt i gang i de nyere 
bebyggelser, området Kløvertoften, 
Vestertoften, Mellemtoften, og området 
omkring Ugebjergvej. Der er udpeget 
gadeambassadører og de har omdelt 
spørgeskemaer. De personer, der har 
sagt ja til at være gadeambassadører, er: 
Helga Hansen, Vestertoften 
Jonni og Egon Matthiesen, Vestertoften 
Sonja og Arne Madsen, Ugebjergvej 
Karin Brodersen, Kløvertoften 
Tove Semmelmann, Kløvertoften 
Bent Rasmussen, Skoletoften 
Når alt igen bliver grønt, vil vi gerne 
fotografere jeres hus. 
 
 
 

 
 
Generalforsamlingen 2009. 
 
Blev afholdt mandag d. 16. marts. 
Bestyrelsen kunne glæde sig over et stort 
fremmøde – Cafeen var fyldt til sidste 
plads. Årets gang i foreningen og arkivet 
blev grundigt belyst og regnskabet blev 
fremlagt. Omsætningen havde været på 
89.728,38 og vi endte med et lille 
underskud på 1441,13. (Udgivelsen af 
Stevningbogen). 
Der var en enkelt udskiftning i 
bestyrelsen. På grund af nyt job og 
ændrede arbejdstider valgte Lis 
Sommerlund at stoppe. Nyvalgt til 
bestyrelsen blev Tove Semmelmann 
og som revisorsuppleant nyvalgtes Margit 
Schmidt. 
 
Lokalrådet havde bedt om at få lov til at 
overrække Lokalrådets pris på mødet. 
Prisen tilfaldt en fra Lokalhistorisk 
forening, nemlig Sine Møller, 
Stevninghjørn, for sit store arbejde i 
forbindelse med især Stevningbogen. 
Tillykke herfra. 
Efter kaffen tog sognepræst Bo Scharff 
over – med sang og fortælling gav han os 
en god oplevelse – også lidt til 
eftertænksomhed. Vi kan godt fortælle, at 
Bo Scharff allerede er god til at fortolke 
viser fra Alsingersangbogen. 
 
Medlemskort 
 
Vi håber, at I igen i år vil tage godt imod 
foreningens repræsentanter, når de 
banker på jeres dør.  
Prisen uændret 30 kr. pr husstand
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 Fra Nørreskovskolen 
 

 

Skolefest i Nørreskov-Skolens Svenstrup 
afd. blev afholdt i dagene d. 10-11 og 12 
marts i Kulturhuset i Stevning. 
Festen holdes over flere dage af hensyn til 
plads kapaciteten i kulturhuset. Festen er 
delt op i klasse trin, hvor O-1 holder 
sammen og 2-4 holder sammen og 5-7 
klasse holder sammen, 7 klasse er egentlig 
flyttet til Guderup, men inviteres med 
alligevel.  
Traditionen tro bliver festen alle tre dage 
skudt i gang med et teater stykke fremført 
at 6. klasse.  
I år var stykket Folk og røvere i 
Kardemommeby. 
Meget veludført stykke, som fanger både 
børn som voksne. 
 
Efter teaterstykket bydes der op til fælles 
dans, med det lokale husorkester som 

består af Ole Andersen ( lærer ) Knud 
Risager ( Lærer ) + eksterne musikanter. 
Der danses til sang lege og danse gulvet 
erf jævnt fyldt. 
For 5-7 klasses vedkommende afholdes 
der i stedet diskotek som styres af Dennis 
Pedersen, som har mobilt disco Power. 
 
Under hele arrangementet kan der købes 
kaffe / kage +øl og vand + slik + slush ice 
Det er forældreforeningen på Svenstrup 
afdelingen som står for dette praktiske 
arbejde. 
Som sædvanligt klares til UG med kryds og 
slange. 
 
Med skolefesten er foråret skudt godt i 
gang og som altid er det hyggeligt at 
mødes med de andre forældre og børn 
under disse hyggelige rammer.

 
 På skolebestyrelsens vegne 
 Ole Damsø Jensen 

 

Omgangssprog og omgangsformer 
 

”Et rart sted at være, et godt sted at lære” 

Disse ord danner rammer for skolens 
værdigrundlag. På afdelingen i Svenstrup 
har vi besluttet at sætte ekstra fokus på 
omgangsprog og omgangsformer blandt 
eleverne. Dette fordi vi i hverdagen har lagt 
mærke til, at børnene er blevet lidt mere 
uopmærksomme herpå. 
Efter påskeferien starter vi på projektet. 
Alle klasser skal arbejde med emnet, 
forældrene bliver inddraget via 
forældreintra og vi har også en aftale med 
Børnehuset, som også sætter fokus på 
problematikken. Så skulle ringen være 
sluttet.  
Eleverne skal bl.a. snakke om godt og 
dårligt sprog, lære at være opmærksomme 
på andres reaktioner, ansigtsudtryk og 

arbejde med, hvordan man kan gøre, hvis 
man nu alligevel bliver sur. 
Trin 1 foregår i perioden fra påskeferien til 
sommerferien. Herefter evaluerer vi. Trin 2 
starter efter sommerferien og fortsætter 
frem til efterårsferien. Her vi vil igen 
evaluere og tage stilling om der er brug for 
endnu en periode. 
Vi håber at, vi gennem denne 
opmærksomhedstræning kan se en 
forbedring i den måde vi omgås hinanden 
på skolen 
 
Med venlig hilsen 
Margit Wandahl 
Afdelingsleder 
 
 

.  
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Spejdernyt. 
 
  
Vi er rigtig godt i gang med vores 
miljøtema og har snakket og leget en 
masse omkring affald. 
Det næste område vi tager fat på er 
vandmiljø, hvor vi bl.a. skal lave 
vandmøller, vandrensning og besøge 
Himmark Rensningsanlæg. 
 

Derudover skal vi i april møde mange 
spejdervenner, når vi deltager i 
ulveturneringen på Kegnæs og i 
bæverturneringen ved Nordborg Slot.  
 
Vi vil gerne være flere – både børn og 
voksne – så kom og vær med!

  
Vær med til at holde naturen ren 

 
 
 
 

Affaldsindsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 17.30-20.00 
 
Mødested: Spejderhytten, Dalvej 1.
 
Vi deltager som tidligere annonceret i 
Danmarks Naturfredningsforenings 
Affaldsindsamling. Den officielle dato er 
søndag den 19. april, men da er vi 
forhindret, og derfor har vi valgt at lave 
affaldsindsamlingen på en udvidet 
spejderaften. 
 
Vi håber rigtig mange i Stevning og 
Svenstrup vil møde op og være med til 
at holde vores område pænt og rent. 
Hvis du/I er interesseret, så meld jer 
til:  
Mona Boysen – tlf. 74458361 – mail 
boysen@bbsyd.dk eller  
John Petersen – tlf. 74456271 – mail 
jp13@mail.dk 
 
Hvis du har ønske om en bestemt rute 
i området, er du velkommen til at 
ønske, og vi vil forsøge at koordinere. 

Afhængig af rutens længde bør der 
ikke være mere end 3-4 personer pr. 
rute. Man kan også møde op uden 
tilmelding og få en rute tildelt. 
 
Efter indsamlingen er spejderne vært 
ved et lille traktement, inden vi kører 
hjem kl. 20.00. 
 
På affaldsgensyn –  
Hjortspring-spejderne

mailto:boysen@bbsyd.dk
mailto:jp13@mail.dk
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Brandværnet 
 

Er du interesseret i et godt 
kammeratskab, spændende 
udfordringer, og lokalt arbejde så er 
Svenstrup Frivillige Brandværn 
måske noget for dig. Vi søger 
mænd/kvinder i alderen 18 til 40 år, som 
vil gøre en forskel og som har tid tilovers 
til at arbejde for lokalområdet 

• Og skal nogle værne over 
vores liv og ejendom, så er vi i 
Svenstrup da de bedste til 
opgaven!  

Vi er en flok på 18 mand som står klar 
24 timer i døgnet 365 dage om året, til 
at hjælpe hele byens beboerer, og 
selvfølgelig også assistance til 
nabolaget hvis de har brug for hjælp. 

Du kunne være den 19 mand/kvinde 

Det vi hjælper med kan være store som 
små opgaver, lige fra forurening på vej, 
færdselsulykker, brande, 
oversvømmelser eller stormskade, mm. 
Vores sammenhold gør at vi stoler 
100% på hinanden, dette hjælper når 
alarmen lyder, for der skal vi være 
100% professionelle , 

Hvad er det så vi laver i Svenstrup 
Frivillige Brandværn: 

Vi kan desværre ikke undgå at der sker 
ulykker eller brande hvorved det er 
vigtigt at vi kommer frem så hurtig som 
muligt, så vi kan begrænse skaden. 

Vi holder ca 24 øvelser årligt, på skoler, 
virksomheder, rideskoler og alm. huse 
og lokale steder, hvor vi ser en 
mulighed for at øve realistiske 
indsatser.  

 

• Arrangementer så som 
Juletræsfest for byens børn.  

• Hjælper til ringridning og andre 
lokale aktiviteter rundt om i 
området.  

• Vi har ca. 20 udkald i løbet af året 
. 

Vores tankegang er, at det vi gør er 
uvurderligt for byen. Når der er brug for 
hjælp er det vigtigt at den er nær og 
lokalkendt, og kan vi hjælpe, gør vi det 
med  et smil og et lille skulderklap. 

Hvad får vi så ud af at være i 
Svenstrup Frivillige Brandværn ? : 

• En professionel uddannelse, som 
vi kan bruge mange steder, også 
i hjemmet  

• Gode kammerater som kan give 
et lille åndehul i den travle 
hverdag eller en hjælpende 
hånd  

• Personlige udfordringer i form af 
fysiske og psykiske belastninger, 
hvorved vi lærer vores egne og 
vores kollegaers grænser at 
kende.  

vi er ikke supermænd  
men det er tæt på… 
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Her er hvad vi har haft af udkald i år 2009 indtil nu.  
23 februar   kl. 00.58  Containerbrand i det fri 

26 februar  kl. 14.54  Skorstensbrand  

3 marts  kl. 14.32  Brand Lastbil/Bus 

5 marts  kl. 10.19  naturbrand mindre brand 

Vi vil løbende skrive i E Svenstruppe` 
hvad vi har kørt til af alarmer og 
samtidig vil vi nævne hvornår vi har 
vores øvelser. Hvis der sidder nogle 
som har lyst til at se hvad vi laver på 
øvelserne er i velkomne til at kigge 
ned, vi mødes på stationen klokken 

18.30 under selve øvelsen vil i kunne 
se hvorledes det hele foregår og hvad 
der sker, både hvad holdlederen, 
røgdykkerne og resten af mandskabet 
laver og efterfølgende er der hygge og 
snakken på stationen.

 

Øvelser i den kommende måned 

20 april.   Øvelse sammen med Stevning (foregår i Svenstrup) 

27 april.  Øvelse sammen med Egen (foregår i Svenstrup) 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Bestyrelsen:         Telefon: 
 
Formand: Bibi Andersen  30207483   bibi@andersen.mail.dk 
Næstformand: Karsten Abrahamsen  25632711   kab@sdbg-fornikling.dk 
Kasserer:  Inger-Marie Lyhne  74425283   imlyhne@stofanet.dk 
Sekretær:  Louise Andersen  20763407   lize@mail.dk 
Fodbold:  Karin Frost Jensen  22531887   karin_frostjensen@sport.dk 
Gymnastik:  Dorith Sprenger  20966505   dorith@bbsyd.dk 
Badminton:               Jan Jørgensen           61602238

 

mailto:bibi@andersen.mail.dk
mailto:kab@sdbg-fornikling.dk
mailto:imlyhne@stofanet.dk
mailto:lize@mail.dk
mailto:karin_frostjensen@sport.dk
mailto:dorith@bbsyd.dk
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DET FOREGÅR I 
Skolevænget 14 
2009 
 
April 2009 
Torsdag 02.apr. kl. 18.00 Madklubben Køkken Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 92 78). 
Mandag 06.apr. kl. 15.00  Lokalhistorisk LH lokale Åbent hus. Alle er velkomne 
18. + 19.apr. kl. 09.00 Susanne Kampp  Fletteweekend med pil 09.00 – 15.00 
     se opsalget her i kalenderen 
Mandag 20.apr. kl. 15.00  Lokalhistorisk LH lokale Åbent hus. Alle er velkomne 
Maj 2009 
Lørdag 02. maj kl. 09.00 – 15.00 Salen Pilens dag – Åbent hus i gymnastiksalen. 
                                                                                                  Udstilling af indkøbskurve og cykelkurve. 
     Se opslaget her i kalenderen 
02. + 03.maj  kl. 09.00 Susanne Kampp Salen Fletteweekend med pil 09.00 – 15.00 
     se opsalget her i kalenderen 
Mandag 04.maj kl. 15.00  Lokalhistorisk LH lokale Åbent hus. Alle er velkomne. 
Tirsdag 05.maj kl. 09.30 Kulturhuset  Petanque sæsonen starter igen. 
Tirsdag 05.maj kl. 18.30 Kulturhuset  Petanque sæsonen starter igen. 
     Se opslaget her i kalenderen 
Tirsdag 05.maj. kl. 18.00 Skolen Sal+Café Forårskonsert for 0.H + 1.H + 2.H + 3.H. 
Onsdag 06.maj. kl. 18.00 Skolen Sal+Café Forårskonsert for 4.H + 5.H + 6.H. 
Tirsdag 12.maj. kl. 18.00 Madklubben Køkken Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 92 78). 
Mandag 18.maj. kl. 15.00  Lokalhistorisk LH lokale Åbent hus. Alle er velkomne. 
Juni 2009 
Lørdag 06.jun kl. 12.00 Kulturhuset  Stevning Musik festival 2009 
Fredag 19.jun. kl. 18.00 Kulturhuset Caféen Kulturhusets 4 års fødselsdagsfest for alle der  
     har hjulpet Kulturhuset i denne sæson. 
Juli 2009 
02. – 09.juli kl. 09.00  Susanne Kampp  Flet sammen på Als. Alle dage kl. 09.00 – 15.00 
      Se opslaget her i kalenderen. 
August 2009 
Fredag 14.aug. kl. 17.00 Kulturhuset Caféen Kulturhusets årlige cykeltur med masser af 
hygge. 
 
Faste tidspunkter: 
Kulturhuset: Petanque 
      Tirsdag 05.maj kl.09.30 starter sæsonen. Herefter spilles hver tirsdag kl. 09.30 til ca. 11.00. 

Tirsdag 05.maj kl.18.30 starter sæsonen. Herefter spilles hver tirsdag kl. 18.30 til ca. 20.30. 
 Alle der har lyst til at spille petanque, er velkommen til at deltage. Kulturhuset har petanquekugler der kan 
lånes 
Lokalhistorisk Forening: Åbent hus - alle er velkomne  
   Der er åbent 1. og 3. mandag i måneden kl. 15.00 – 18.00 (undtaget juli, august og december 

måned) 
Denne Kulturhus-folder er en fast del af Rundt om Stevning og E SvenstruPPe. Hvis du/i har en 
eller flere aktiviteter der skal foregå i Stevning Kulturhus, kan den/de offentliggøres her i folderen.  
Materialet til folderen skal sendes til Steffen Fog, Sandvigvej 4, tlf. 74 45 88 13, E´mail:  
steffenfog@bbsyd.dk.  Deadline for materiale til næste udgave er d. 19.maj. Rundt om Stevning 
nr.124 udkommer d. 30.maj og E`SvenstruPPe udkommer d. 2.juni.

mailto:steffenfog@bbsyd.dk
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 Petanque

Så starter petanque-sæsonen igen 
og alle er velkomne til at  deltage.
Der kan spilles på 5 baner 

Der spilles:
Tirsdage  kl. 09.30.     Første gang d. 5. maj. 
Tirsdage kl. 18.30.     Første gang d. 5. maj.

Sted          : Stevning Kulturhus, Skolevænget 14
Instruktør : Mathias Jensen tlf. 74 45 83 13

Mathias er med som instruktør de første 4 gange, 
derefter fortsætter deltagerne selv. 

Det vil måske være en god ide at 

oprette en petanqueklub. 

Kulturhus-bestyrelsen kan være 

behjælpelig med at starte 

klubben.

Kulturhuset har petanquekugler, der kan lånes.

Arrangør: Stevning Kulturhus
Skolevænget 14

Pileflet med Susanne Kampp
i Stevning Kulturhus 2009

En weekend hvor vi mødes for at flette 
kurve eller andet i pil. 

Det forventes at man er selvhjulpen, men at 
vi inspirerer og giver hinanden gode råd. 

Flette weekend
18. + 19. april  &  2. + 3. maj
Alle dage kl. 09.00 – 15.00

Tilmelding til Susanne Kampp tlf. 74 45 92 78

Flet sammen på Als

pilefletteuge 
fra 2.juli til 9.juli.

alle dage kl. 09:00 – 15:00

nærmere oplysning ved 
Susanne Kampp på tlf. 74 45 92 78.

Åbent hus på pilens dag
2.maj kl. 09.00- 15.00

Der er udstilling af indkøbskurve og 
cykelkurve i gymnastiksalen. Du kan 

også få en snak om pileflet.  
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Stevning
Musik-festival

Stevning
Musik-festival

ffor godor god amatørmusikamatørmusik

Lørdag d. 6. juni 2009
Kl. 12:00 – 24:00

Lørdag d. 6. juni 2009
Kl. 12:00 – 24:00

Stevning Kulturhus – Skolevænget 14 – StevningStevning Kulturhus – Skolevænget 14 – Stevning

Raw
Råck 4 Dummies
Social Gun
Jotted Notes        
Canned Elephant
Amberdawn
Rock The Flames
Sønderborg Harmonikaklub
m.fl.

ret til ændringer i musiksammensætningen forbeholdes

Raw
Råck 4 Dummies
Social Gun
Jotted Notes        
Canned Elephant
Amberdawn
Rock The Flames
Sønderborg Harmonikaklub
m.fl.

ret til ændringer i musiksammensætningen forbeholdes

rock –
pop –

blues –
folkem

usik
rock –

pop –
blues –

folkem
usik

Gratis adgang
Der kan købes øl/vand og ringridderpølser

Gratis adgang
Der kan købes øl/vand og ringridderpølser
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Fantastisk – Fantastisk – Fantastisk 
Hvad forever kvalitets Aloe Vera kan gøre for os mennesker og dyr 

Hvorfor ik` prøve, jeg er sikker på det Aloe kunne gøre noget god 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. 
Der er produkter til a drikke og til at smøre på. (husk forårssolen nemt kan overraske os) 

 
Der er en gave til de 10 første ordre 

 

Forever kvalitets Aloe Vera: 
Nordborgvej 113 Svenstrup 

 
Ring til 61 67 09 50.  

eller Skriv Sms. 61 67 09 50  
Skriv en E. mail: agove@mail.tele.dk 

Hjemmeside: www.myaloevera.dk/ove  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

• 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… 

 

mailto:agove@mail.tele.dk
http://www.myaloevera.dk/ove
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Husk  ny mail adresse:  
 
Vi er nu tre redaktører,  der afløser Kaj…….. 
 
 
Det, at vi kan skiftes til at lave bladet, 
betyder, at vi er nødt til at få en mail boks, vi 
alle 3 kan have adgang til. Derfor skifter  
E SvenstruPPe´  mail adresse, så alle, der 
afleverer indlæg fra tid til anden bedes 
slette den gamle mail adresse i 
adressebogen og gemme den nye, som er: 
 

e.svenstruppe@gmail.com 
 
 
 
 
 

 
De indlægsholdere, som afleverer 
håndskrevet materiale, kan aflevere deres 
materiale i postkassen hos Dorthe Hoffland  
Sandvej 21, Svenstrup.  
Håber på et godt samarbejde med alle 
brugere. 
 
Mvh. De tre redaktører. 
 
Dorthe Hoffland,  
Gert Wonsyld  
EvaTagesen

mailto:e.svenstruppe@gmail.com
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Aktivitetskalender 
…  april/ maj 2009 
 
Tidspunkt  Aktivitet Mødested 
Søndag   5. april Kl. 09.30 Konfirmation - Palmesøndag (tema: Den, jeg er) Svenstrup Kirke 
 Kl. 11.15 Konfirmation - Palmesøndag (tema: Den, jeg er) Svenstrup Kirke 
Søndag   5. april kl. 10.00  Winds Galleri – Påskeudstilling Ugebjergvej 5, Svenstrup 
Hele påsken åben:   kl.10.00 – 17.00 Winds Galleri – Påskeudstilling 
 
Mandag   6. april kl.15.00 – 18.00 Lokalhistorisk forening  (Åben) Stevning kulturhus 
 
Torsdag  9. april kl. 12.00 Fernisering   Nordborg rådhus 
Torsdag  9. april kl. 12.50 Ferniseringsbus fra  Nordborg rådhus 
Torsdag  9. april kl. 14.30 Fernisering  Alsingergården/Stolbroladen 
Torsdag  9. april kl. 15.00  Fernisering Nygård 
Torsdag  9. – 13. april kl. 13.00 – 17.00 Påskeudstilling Nygård 
Torsdag  9. april Kl. 19:30 Skærtorsdag (tema: At leve af fællesskab) Svenstrup Kirke 
 
Fredag   10. april Kl. 10:30 Langfredag (tema: Smerte uden ensomhed) Svenstrup Kirke 
 
Søndag  12. april Kl. 10:30 Påskesøndag (tema: Glædens port) Svenstrup Kirke 
 
Mandag 13. april Kl. 19:30 2. påskedag (tema: At følges ad) Svenstrup Kirke 
 
Søndag 19. april  kl. 10.30  Gudstjeneste (tema: At tro på nogen) Svenstrup Kirke 
 
Mandag 20. april ………deadline for indlæg til E Svenstruppe´s maj udgave 
Mandag 20. april kl. 15.00 – 18.00 Lokalhistorisk forening Stevning kulturhus 
 
Søndag 26. april  kl. 19.30  Gudstjeneste (tema: At passe på hinanden) Svenstrup Kirke 
 
Fradag      1. maj ………Udkommer E Svenstruppe´s maj udgave 
 
Søndag     3. maj  kl. 10.30  Menighedsgudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Mandag    4. maj kl. 15.00 – 18.00 Lokalhistorisk forening Stevning kulturhus 
 
Fredag      8. maj  kl. 19.30  Store Bededag (tema: Tro på fremtiden) Svenstrup Kirke 
 
Søndag   10. maj  kl. 10.30  Gudstjeneste (tema: Samtale og tillid) Svenstrup Kirke 
 
Søndag   17. maj  kl. 10.30  Gudstjeneste (tema: Samtale med Gud) Svenstrup Kirke 
 
Mandag  18. maj kl. 15.00 – 18.00 Lokalhistorisk forening Stevning kulturhus 
 
Søndag   24. maj kl. 19.30 Gudstjeneste (tema: Hvad tror du på?) Svenstrup Kirke 
  
Søndag   31. maj  kl. 10.30  Pinsedag (tema: Åbent og magtfrit fællesskab) Svenstrup Kirke 
 
 
(... ... oplysninger uden ansvar)   


