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Kommentar 
 
 

Gang i Svenstrup 
 

Da jeg satte dette nummer af E’ Svenstruppé sammen, blev 
jeg virkelig glad, for der er mange aktive mennesker her, 
som gør meget for at holde liv i byen, så vi alle synes, det er 
interessant at bo i Svenstrup: 

- Fælles spisning 
- Ringridning og cykelringridning 
- Sommer-skydning 
- Spejdergruppe med mange aktiviteter 
- Sankt Hans fest 
- Lokalhistorisk forening 
- Folkedansere der kommer omkring 
- Skolen 
- Svenstruplaugets deltagelse i Projekt Generation X 
- + meget, meget mere 

 
Jeg håber meget, at Svenstruplaugets gode idéer bliver 
bakket op og folk vil gøre brug af del forskellige aktiviteter, 
så Svenstrup også i fremtiden vil være et attraktivt sted at bo 
og leve. 
 
Det første I skal huske at gøre er at tilmelde jer 
fællesspisningen 5. juni – deadline for betaling er nemlig 
samtidig med at dette blad udkommer – så skynd dig lidt! 
 
Så er der kun tilbage at håbe, at sommeren også snart 
kommer til Danmark og Svenstrup, så vi kan komme ud og 
nyde solen og det flotte optog til Svenstrup Ringridning. 
 

m.v.h. Dorthe Hoffland 
 
 
 
 
HUSK… 
… at E Svenstruppé ikke udkommer i starten af august, 
så hvis I har aktiviteter i august, skal de med i næste 
nummer med deadline 20. juni. 
 
 

Redaktion 
 Lasse Andersen 74 45 62 73 
 Gert Wonsyld 74 45 63 00 
   
 
Kontaktudvalg 
Brandværn 
 Anker Thy 74456299 
E’ Svenstruplaug 
 Agnes Nielsen 74 45 6346 
  e-mail: nielsen@moisen.net 
„E -Si- Skå“ 
  Eva Tagesen 74 45 63 57 
  e-mail: tagesen21@bbsyd.dk 
Folkedansere 
 Per Zacho 74 45 62 79 
Nørreskovskolen, Svenstrup afdeling 
 Margit Wandahl 74 45 61 42 
  e-mail: mwan@sonderborg.dk 
Nørreskovskolen, Guderup afdeling 
 Ejvind Bojsen 74 45 82 06 
  e-mail: ejvind@sonderborg.dk 
Hjortspring Børnehus 
 Ulla Christensen 74 45 86 37 
 e-mail uchs@sonderborg.dk 
Jagtforeningen 
 Hans Jakob Møller 74 45 63 01 
KFUM Spejderne Hjortspring Gruppe 
  Carsten Davidsen 74 45 95 50 
Lokalhistorisk Forening 
  Jørgen Valentin 74 45 61 65 
Menighedsrådet 
 Thomas Damgaard 74 49 15 74 

   thomas_damgaard@anarki.dk 
Riecks Arkæologiske samling 
 Anni Thy 74 45 61 23 
Ringriderforening 
 Dorthe Johansen 74 45 62 50 
  e-mail: Skovgaard@johansen.mail.dk 
Skolebestyrelsen 
 Jørgen Frølund 74 45 85 40 
  e-mail: jjf@stevning.dk 
Skytteforeningen 
 Torsten Larsen 74 45 95 07 
Svenstrup Cykelklub 
  Ole Tagesen 2614 57 71 
  e-mail: tagesen21@bbsyd.dk 
Svenstrup Vandværk 
 Gert Johansen 22 16 29 01 
  e-mail: Skovgaard@johansen.mail.dk 
“Trævlerne” 
 Jonny Mathiesen 74 45 63 71 
Ungdomsforeningen 
 Bibi Andersen 74 45 17 62 
   e-mail: bibi@andersen.mail.dk 
   
Tekst & layout:  
 Dorthe Hoffland, Eva Tagesen   
 Gert Wonsyld 
Trykning 
 Lasse Andersen, John Dahl,  
 Peter  Meier, Hans Petersen 
Distribution  
 Peter Møller 74 45 63 01 
Udbringning 
 Elever fra Hjortspringskolen 
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Rytteroptoget starter i Himmark klokken 1130. 
Optoget følger den sædvanlige rute med ledsagelse af  
Muta in Brass. 
De børn som deltager i Cykelringridningen, er velkommen til at 
cykle med i optoget. 
Musikunderholdning i teltet ved DJ Brian fra Ungbo 
 
Vi opfordrer til at du hejser flaget og er med til at gøre dagen 
ekstra festlig. 
 
 
Glæder os til at se Jer på festpladsen.  
 
Med festlig hilsen: Ringriderforeningen, Cykelklubben og 
 

Arbejdernes landsbank vil være 
på pladsen. De har sponsoreret 
en container med sand, hvor der 
vil være mulighed for at grave 
efter guld. 
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Indvielse og fællesspisning 
 
Indvielse af infotavler og fællesspisning lørdag d. 5. juni 
 
Program:   Kom og deltag i det du har lyst til. 
 
14.00 Indvielse af info-tavle ved Fyrtårnet  

ved Tranerodde ved Himmark strand. 
Derefter går turen til Karlsminde, hvor 
endnu en tavle indvies.  
Indvielse af info-tavle i Torup. 

15.00 Gratis kaffebord i teltet på  
ringriderpladsen.  

16.30 Indvielse af info-tavle ved kirken,  
derefter ved Himmark, og til sidst 
indvielse af tavlen ved forsamlings-
huset. En rask lille gåtur rundt i 
Svenstrup.  

– ca.21 Fællesspisning. Køb din billet ved 
en af nedenstående.  
 
Billetten skal betales og afhentes senest d. 
2. juni.  
Pris: 50kr for voksne og 25kr for børn under 
13 år. 
Menu: ringriderpølse, kyllingebryst, 
pastasalat, kartoffelsalat, mixed salat og is 
til  

dessert. 
 
 
Er du en af dem som vil hjælpe, hører vi 
meget gerne fra dig – vi mangler hjælp til 
følgende: 
 
Arrangere underholdning til kaffen eller til 
spisningen 
Bage lagkage til ringridning om søndagen 
Bage pladekage til lørdagens kaffebord eller 
til om søndagen 
Sælge øl/vin, vand, is og slik – lørdag eller 
søndag 
Oprydning efter spisningen lørdag 
 
Henvendelse til 
Dorthe Johansen, mail: 
skovgaard@johansen.mail.dk, 74456250 
Bente Purup, mail: bpurup@mail.dk, 
74456568 
Agnes Nielsen, mail: Nielsen@moisen.net, 
40989289 

 
 
 

Annonce – rytter søger hest 
 
Kære Hesteejer 
Erfaren rytter søger hest til låns, jeg har haft 
med heste at gøre i over 30 år. 
Så mangler du en til at motionere din hest, 
vil jeg meget gerne ride ture på den. 
Jeg går hjemme hver dag så jeg kan ride på 
alle tidspunkter. 
  
Kontakt Dorthe på tlf. 
42154510 / 74456480 
   
Mvh. 
Dorthe Petersen 
Ugebjergvej 1 Svenstrup 
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Søndag den 6. juni arrangerer S.U.F. cykelringridning for 
børn i forbindelse med Ringridningen. 
 
Cykelrytterne er velkomne, til at deltage i Ringrideroptoget. Mødestedet er kl. 11.25 ved 
Reese’s gård, Voldgade 26, Himmark. (Det er på forældrenes eget ansvar). 
 
Selve Cykelringridningen, begynder når optoget ankommer på Ringriderpladsen. 
 
Der er præmie til de 3, der tager flest ringe i hver aldersgruppe. Ligeledes er der præmie til den 
flottest pyntede cykel. 
 
Der vil være mulighed for, at låne en lanse til Cykelringridningen. 
 
Prisen for at deltage er 25 kr. i prisen er inkluderet en forfriskning. 
 
Tilmelding og betaling lægges i en kuvert og afleveres senest d. 3. juni, til nedenstående fra 
Gymnastikudvalget: 
 
Lis Andersen  Ugebjergtoften 6, Svenstrup 
 
 
 
 
Vi håber at mange børn har lyst til at deltage i Årets Cykelringridning! 
 
 
 
%- ---------------%- ---------------%- ---------------%- ---------------%- ---------------%- -------------- 

 Bindende tilmelding og betaling til cykelringridning: 
 
Navn:_____________________________ 
 
Alder:___________ 
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Nyt fra kirken 
 
Søndag d. 22. august kl. 10.30 Rytmisk 
Gudstjeneste med 
konfirmandindskrivning 
Efter Gudstjenesten er der indskrivning af 
årets nye konfirmander. Den tilsendte 
seddel skal afleveres i udfyldt stand, og i 
forbindelse med lidt kaffe, sodavand og 
snitter vil der være et par prøver på, hvilke 
temaer undervisningen vil byde på samt 
orientering om årsplan og arrangementer.  
 
Min yndlingssalme - Du, som er i det høje 
 
Tekst: Lisbeth Smedegaard Andersen 
Melodi: Aksel Krogslund Olesen 
 
Denne salme bruges for tiden i kirken som 
den anden salme til vores almindelige 
gudstjenester i Svenstrup. På dette sted i 
gudstjenesten er det normalt, at man har en 
salme, der leder tankerne hen på den ånd, 
der knytter os sammen som mennesker i 
troen og i livet.  
 
Der er en særlig ånd over det at turde tro på 
og bede for det, som tilsyneladende ikke har 
så meget ydre magt i verden, men som 
alligevel betinger vores tilværelse: 
Kærlighed og tilgivelse. 
 
Vi mennesker har nemlig fået tildelt en 
verden, hvor kærlighed og tilgivelse er det 
eneste, der virkelig tæller. Derfor er prisen 
så høj, når vi især som børn ikke får nok 
kærlighed. Når vi mister nærværet med 
dem, vi er knyttet til. Når tilliden til egne og 
andres evner er forsvundet. Eller når 
bitterhed og fjendskab overdøver 
tilgivelsens mulighed. 
 
Så er det godt at vide, at det er 
kærlighedens og tilgivelsens kræfter, der 
trækker i os, når vi fortvivler. Det er godt at 
vide, at fællesskabets ånd om anden salme i 
kirken og andre steder, hvor vi tør tro og 
bede, er en uudtømmelig kilde til at få mod 
og humor ind i tilværelsen igen. 
 

Det er godt at vide, at vi fra det dybe i vores 
sjæl kan kalde på Gud – min Herre og Gud . 
Og selvom vi længes – ja, måske ligefrem 
skælder ud på Gud – så har selv det 
tungeste sind et sted, hvor Gud lader os 
modtage tro, håb og kærlighed. Hvor 
glæden kommer tilbage med morgenens lys 
og rækker os en håndfuld af kærtegn. 
 
Det er gennem stilheden og gennem freden 
i hjertet, at vi får øje på hinanden og 
fornemmelse for den ånd, som hele salmen 
handler om: Helligånden. Når den taler i 
mørket, da lyser min sjæl, som når 
hvidtjørnen blomstrer ved nat: 
 
Du, som er i det høje 
jeg kalder på dig 
fra det dybe, min Herre og Gud, 
for jeg længes, men tror selv 
det tungeste sind 
har et sted, hvor din magt foldes ud. 
 
Giv mig glæden tilbage 
med morgenens lys 
i en udsprunget, rislende pil 
og en håndfuld af kærtegn 
at dele med den, 
der har glemt både latter og smil. 
 
Lær mig kunsten at tie 
og vente i tro 
til jeg mærker, du tier med mig 
i en tostemmig stilhed  
skal banes en vej, 
der kan lede min tanke til dig. 
 
Læg din fred i mit hjerte, 
jeg stoler på dig, 
og du siger min synd er forladt. 
Når du taler i mørket, 
da lyser min sjæl  
som når hvidtjørnen blomstrer ved nat. 
 
     
Bo Scharff giver stafetten videre til John 
Petersen. 
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Evangelisk kvarter 
Et evangelisk kvarter kan vare fra et splitsekund til en evighed. Det er 
både et sted og et tidsrum: et kvarter – et sted, hvor man kan bo - og en 
stund - et frikvarter. 
- et evangelisk kvarter: 
”Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er 
kærligheden.”  1. Kor. 13, 13  
 

 
 
Årets konfirmand-billede: 
 

 
Jesper, Daniel, Jeppe, Max, Victor, Jonas, Asmus, Lauge, Hans Christian, Bjarke 
Rikke, Lisbeth, Mette, Cindy, Christina, Daniela, Serena  
 
 
Kirkebil 
Kirkebilen bestilles hos GF-Taxi på telefon 
74 45 95 45 senest dagen før 
gudstjenesten. "Kirkebil" er til rådighed for 
enhver, der ellers har svært ved at komme i 
kirke. 

 
Kirkegården 
Graver og kirketjener Torben Nielsen 
træffes i arbejdstiden 8-14 på kirkegården 
og på telefon 74 45 63 02 og mobil 29 36 04 
08.
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Dåb 
Ingen 
 
Døde og begravede 
1. maj: Helge Kajholm Christensen 
8. maj: Preben Heinrich Krenzen 
15. maj: Peter Nissen 
19. maj: Arletta Esbensen 
21. maj: Kurt Alfred Maron (fra Egen Kirke – 
urnenedsættes på Svenstrup Kirkegård) 
 
Viede 
1. maj: Kristine Klitsø Madsen og Michel 
Honoré 
 
 
Kirkens hjemmeside 
På: www.svenstrupkirke.dk finder man alle 
relevante oplysninger om kirken, 
menighedsrådet, gudstjenestetider, møder 
osv. Her kan du tillige hente dig en relevant 
prædiken eller en lille meditativ bøn til 
inspiration.  
I øvrigt henvises til ”Nyt fra Kirken” i de 
lokale blade ”E’Svenstruppe´” og ”Rundt om 
Stevning” samt en ”Kirke-seddel”, der altid 
ligger fremme i våbenhuset. 
 
Sognepræst 
Bo Scharff 
Der er altid mulighed for at træffe 
sognepræsten enten ved at henvende sig 

på præstegårdens kontor (den nye 
sydindgang) eller ved at træffe aftale over 
telefonen - dog undtagen mandag. Giv 
endelig sognepræsten besked, hvis der 
er viden om, at der på grund af sygdom 
eller lignende er brug for et ekstra besøg. 
Tlf.: 74 45 62 05 – e-mail: BOSC@km.dk 
 
Menighedsrådet 
15. juni afholdes møde sidste gang inden 
sommerferie i juli måned. 
Der er tale om den 3. tirsdag i hver måned 
igen fra 17. august. 
Møderne holdes kl. 19 i mødelokalet ved 
præstegården. 
Menighedsrådets møder er offentlige, og 
alle interesserede er velkomne. Referater 
fra menighedsrådsmødet er fremlagt i 
kirkens våbenhus. 
 
Menighedsrådets medlemmer er 
(nykonstitueret 13. november):  

Thomas Damgaard (formand) 
Asta Broesby-Olsen (næstformand) 
Bente Purup (kasserer i rådet) 
Maja Jørgensen (kontaktperson) 
Ruth Good 
Gert Sommerlund (kirkeværge) 
Bo Scharff (præst, født medlem) 

Uden for rådet: Torben Nielsen (medarb. 
repr.), Ole Rasmussen (kasserer).

 
 

Nyt visitkort 
 
Hallo – Hallo 
 
Vi har pr. 1. maj nedlagt vores fastnet tlf. Så 
herefter er det kun vores mobilnr, der kan 
bruges. 
Mvh Eva og Ole 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.svenstrupkirke.dk
mailto:BOSC@km.dk
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Nyt fra skolen 
 
Forår/sommeraktiviteter på Nørreskov-
Skolen, Svenstrup 
 
I uge 20 holder indskolingen traditionen tro 
Venskabsuge. I denne uge er der særlig 
fokus på, hvordan man kan være en god 
ven. Som noget særligt i år kan eleverne 
give et vennekort til en kammerat, som har 
været særlig god. Mange elever har allerede 
med lys i øjnene berettet, når de har 
modtaget et vennekort. Onsdag, torsdag og 
fredag i venskabsugen har vi besøg af de 
kommende børnehaveklassebørn fra 
Børnehuset. Der er planlagt spændende 
aktiviteter for hele indskolingen i disse dage. 
Der skal være mini OL, skovtur og Store 
Legedag. Eleverne fra 4. klasse medvirker 
onsdag og torsdag som særlige hjælpere og 
guider. 

 
Vi er også i perioden med lejrskole og 
hytteture. 6. klasse er på Bornholm, 5.klasse 
er i Ribe og i juni skal 2. og 3. klasse et par 
dage til Troldhøj. Disse lejrskoler og 
hytteture er virkelig noget børnene ser frem 
til og er i høj grad med til at styrke det 
sociale liv i klasserne. 
 
Hele skolen holder sommerafslutning 
torsdag d. 24. juni, hvor forældreforeningen 
sørger for lækre grillpølser mm. og, hvor 6. 
klasse søger for lidt underholdning, som 
afsked med deres skole inden de næste år 
skal til Guderup. 
 
Fra skolens side skal der lyde tak til alle 
vore samarbejdsparter for et godt skoleår. 

 
Nørreskov-Skolens ny bestyrelse: 

Funktion Navn Adresse Valgperiode 
Formand Henrik Christensen Gl. Guderup 21 4 år 
Næstformand Hanne Hesselager Rothe Brandshøjevej 1 4 år 
Bestyrelsesmedlem Karin Grue Runevænget 34 4 år 
Bestyrelsesmedlem Lone Schultz Dyssevænget 25 2 år 
Bestyrelsesmedlem Susanne Rasmussen Parkvej 5 2 år 
Bestyrelsesmedlem Thomas Philipsen Solvej 3 4 år 
Bestyrelsesmedlem Vivi Dybdal Larsen Sønderlundvej 12 2 år 
1. suppleant Merete Christensen Gl. Guderup 13A  
2. suppleant Ulla K. Petersen Skolegade 27  
3. suppleant Jan Christensen Tingholm 10  

Suppleanternes valgperiode afhænger af, hvem de evt. træder i stedet for. 
Den nye bestyrelse tiltræder den 1. august 2010 
 

Græsslåning tilbydes 
 
 
Græsslåning tilbydes i Svenstrup 
 
Kontakt: Hans på tlf.: 20 62 10 90 
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Spejdernyt 
 
Olsen-Bandens store kup i Spejderhytten er 
godt overstået med velfortjent udbytte. 
 
3 pengeskabe skulle der til før det lykkedes: 
Et var et snydeskab med helium-balloner. Et 
andet sprang i luften og brændte totalt ud. 
Det sidste og bedste og det sværeste gav 
heldigvis gevinst, efter at man havde 
forceret en labyrint af laser-stråler! Og 
minsandten om ikke Egon stak af med 
pengekassen – med 10 bævere og ulve i 
hælene, så det varede ikke længe, inden 
han blev lagt i håndjern, og vi kunne fortære 
chokolade-pengene J 
 
Om søndagen kom forældre og søskende til 
affaldsindsamling. 20 børn + 20 voksne 
samlede i løbet af 2 timer 89 kg affald og 
370 dåser – hvad mener I !! Tusind tak for 
hjælpen. Næste år samles der affald ind 
søndag den 10. april. 
 
Så har vi været på turnering i ”Tunesien” 
sammen med 100 andre bævere og ulve fra 

distriktet. Inden længe skal vi have mini-
sommerlejr ved vores spejderhytte med 
Dybbøl-gruppe – og da bliver vi ca. 35. 
 
Lørdag den 5. juni 2010 kl. 13-15 kan I også 
hilse på os i Stevning ved musikfestivalen.  
Og i weekenden den 10.-12. september 
2010 bygger vi en spejderlejr op på 
Stevninggade overfor maskinhandleren – 
kom også og besøg os der. 
 
Vi er så heldige, at vi nu løbende får nye 
bævere og ulve, og det er rigtig dejligt at 
blive flere og være mange. Dog mangler vi 
rigtig meget nye ledere, så kom ud af 
busken – prøv at være spejder – det 
fortryder du aldrig! Vi mødes hver tirsdag kl. 
18.00-19.30 i vores dejlige spejderhytte på 
Dalvej. 
 
God sommer fra KFUM-spejderne 
Hjortspring 

 
 
 

Opfordring – bak op om skolen 
 
Hej her en opfordring til alle forældre på 
Nørreskovskolens Svenstrup afdeling 
 
BAK OP OM JERES BØRNS SKOLE  
 
Ellers kan den hurtig komme i spil i den 
sparerunde der er i kommunen. 
 
På mødet d. 20. maj på Nørherredhus hvor 
kommunens embedsmænd og politikere 
orienterede omkring det kommunale budget-
katalog til besparelser for 2011.  

 
Fra politikernes side blev der givet udtryk 
for, at man ikke ville nedlægge skoler, men 
såfremt der ikke var god opbakning fra 
forældrenes side kan det blive aktuelt. 
 
Ikke fordi jeg ikke tror at skolen har god 
opbakning. 
 
Med lokalskole hilsen  
Agnes 



Juni 2010 Side 11 af 22 E SvenstruPPe’ 



Juni 2010 Side 12 af 22 E SvenstruPPe’ 

Lokalhistorisk forening 
§ 5 igen og genforeningen for 90 år 
siden. 
 
Ja i år er det 90 år siden, vore bedsteforældre 
eller oldeforældre fik at mærke at § 5 
eksisterede. De stemte sig tilbage til 
Danmark. 
 
I 1920 altså for nøjagtig 90 år siden, d. 15. 
juni blev Sønderjylland genforenet med 
Danmark.  

Der var afstemning i 2 zoner. Zone 1 var 
Sønderjylland (Nordslesvig) og zone 2 var 
Sydslesvig. 
Zone 1 valgte at bliver dansk og zone 2 at 
forblive tysk. 
 
I årene efter blev der rejst genforeningssten 
næsten overalt i Sønderjylland og vi har 2 i 
sognet, en i Stevning og en i Svenstrup. 

 
Stevnings står i krydset Stevning gade / Stevningnorvej / Sandvigvej / Ravnsbjergvej. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svenstrups står ved Svenstrup forsamlingshus.  
 

 
Begge sten vil blive fikset op i anledning af 
jubilæet. Malermester Jan Rasmussen, 
Hjortspringvej har påtaget sig opgaven og den 
15. juni vil de lyse op som i gamle dage. 
 
Hvad var § 5 egentlig? (foruden krydset og 
kroen) – lad os lige repetere: 
 
Efter krigen i 1864, hvor Danmark tabte 
Holsten og Slesvig til Preussen og Østrig, blev 
der forhandlet fred i Prag i 1866. I Pragfreden, 
som den kaldes, fik kejser Napoleon d. 3. 
indføjet en paragraf 5 med følgende ordlyd: 
  
§ 5: Østrig overlader Holsten og Slesvig 
til Preussen, ”dog således, at 
befolkningen i de nordlige distrikter af 
Slesvig skal afstås til Danmark, når den  

ved frie afstemning tilkendegiver ønsket 
om at blive genforenet med Danmark”.  
(Læs hele § 5 historien i Stevningbogen side 
27) 
 
PS 15. juni 1920 var grænsens forløb helt 
fastlagt, og det er derfor senere blevet den 
officielle dag, hvor genforeningen fejres, og er 
det stadig. Derfor skal der også flages fra 
statslige bygninger den dag.  Selve 
genforeningens officielle gennemførelse i 1920 
skete dog først 9. juli, som derfor er den 
officielle genforeningsdag. Begivenheden blev 
markeret med stor festivitas. 10. juli red H. M. 
Kong Christian den 10. over grænsen ved 
Frederikshøj mellem Kolding og Haderslev på 
sin hvide hest. Genforeningen blev fejret 
overalt i Danmark. På den gamle slagmark fra 
1864-krigen, Dybbøl banke, var der 11. juli 
1920 samlet op mod 100.000 mennesker. 
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Lokalhistorisk forening - fortsat 
 
Åbent i juni måned: 
Mandag d.   7. juni fra 15 til 18 
Mandag d. 21. juni fra 15 til 18 
 
Kender du Svenstrup sogn? - de rigtige svar: 

• Svenstrup sogn 1960 – 1816 hektar. 
• Svenstrup hørte unde Lunden personregister indtil 1920. 
• Sognegrænsen mod Egen sogn hedder Melved bæk og Stolbro bæk. 
• Egebjerg er det højeste punkt på Nordals – 63 meter. 
• Et ældre billede fra Torup: 

 
 

 
 

 

 

 

                              
 
Bestyrelsen:           Telefon  Mail                                                  
 
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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Sankt Hans-fest ved Nygård i Nørreskoven 
23. juni 2010 kl. 17 – 22 

 
 
Herved indbydes til Sankt Hans-fest for hele familien ved den gamle skovfogedbolig 
Nygård i Nørreskoven på Als. 
Medbring gerne madkurv, tæpper og evt. klapstole. 
Festen begynder på Nygård og slutter med bål på stranden. 
 
Program: 
 
Kl. 17.00 Familieorienteringsløb begynder. I løbet er der indlagt en lille konkurrence med 

præmier. Ruten er ca. 3.5 km. Man bestemmer selv om man vil løbe eller gå, 
ligesom man gerne må følges ad. Sidste start 18. 30. 

 
Kl. 18.00 Pølsebod og kaffebar åbner 
 Her kan købes grill og wienerpølser, kaffe, kage og drikkevarer 
 
Kl. 18.00 Gruppen ”GIVE ME FIVE” og jazzorkestret ”SAXAPPEAL” spiller frem til kl. 

ca. 19.45 
 
Kl. 18.30 Spejderne arrangerer familieaktiviteter med bl.a. snobrødsristning 
 
Kl. 19.45 Folkedans 
 
Kl. 20.15 Vi går til festpladsen. 
 
Kl. 20.30 Båltale på stranden ved festpladsen 
 Umiddelbart efter tændes bålet 
 
 

 

Festen arrangeres i et samarbejde mellem: 
 

E´SVENSTRUPLAUG, HJORTSPRINGSPEJDERNE 
SØNDERBORG ORIENTERINGSKLUB, FORENINGEN NYGÅRD 
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Svenstruplauget 
 
Kort referat fra vores deltagelse i Projekt Generations X på Sandbjerg Gods. 
 
Vi var 4 laug, der hver havde sin forestilling om hvilken aktivitet der kunne samle alle 
generationer på tværs. Vi valgte: 

Aktivitets sted i Svenstrup 
FORSAMLINGSHUSET - Stedet hvor børn, unge, familier og ældre mødes 

Lokaler til at huse div. foreninger og 
klubber 

Børneklubbens lokaler på skolen er i 
dårlig stand 

Unge har ingen mødested

Ønske om tæppecurling, men der ingen 
sted som kan huse det.

Et fælles sted til at binde de forskellige 
foreninger og klubber sammen, på tværs 
af generationer og interesser. 

SUF´s klubhus er meget lille og kan ikke 
rumme 2 hold samtidig 

Et ønske om at integrere 
forsamlingshuset som et kombineret 
forsamlingshus og aktivitetshus 

Hvilke ønsker/mangler er der i Svenstrup

 
Forsamlingshuset har ca. 90 kvadratmeter 
uudnyttet loftslokale. 
Dette var vores udgangspunkt og hvilke 
aktiviteter ville vi gerne have på stedet.                   
 
Her er de aktiviteter som vi synes vi gerne 
ville have med: 

• Klublokale til børneklubben  
• Klubaften til byens unge  
• Arrangere tæppecurling for alle aldre 
• Mødelokaler til div. klubber i byen  
• Knallert og cykel værksted i kælderen  
• Bål sted og hyggeplads i haven  
• Mulighederne er mange, kun 

fantasien sætter grænser  
• IT- for alle  

 
Da vi således havde formuleret vores ide, 
gik vi i gang med at finde ud af, hvordan vi 
evt. kan finde midler og bæredygtighed til 
aktiviteten.  
 

Kriterierne for gennemførelse af projektet 
var ens for alle 
Her var vores bud på de 7 KRITERIER:   
  
Sjov – et hus med megen kreativitet, et 
åbent hus  
 
Innovativt og futuristisk – på kort og langt 
sigt at give bruger i lokalsamfund nye og 
anderledes muligheder, på tværs af 
generationer. 
   
Bidrager til at løse lokale udfordringer – 
giver værested til alle generationer 
 
Bidrager til at løse globale udfordringer – 
gør vores lokalsamfund mere attraktivt og 
derigennem fastholder og tiltrækker nye 
borgere.  
 
Relevant for lokalsamfundet – opbakning 
fra fælles forum i Svenstrup og 
forsamlingshuset 
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Bæredygtigt – opnås ved at alle 
generationer bruger og inddrages i stedets 
drift  
 
Realistisk og realiserbart – projektet er 
stort men ikke større end opgaven kan 
løftes.  
 
Til slut fremlagde vi hver vores projekt. Det 
projekt der fik flest stemmer efter 
fremlæggelsen fik tildelt 40.000 kr. til opstart 
de andre 3 fik hver 20.000 kr.  

Førstepladsen gik til et Trøffelskov 
PROJEKT fra Dynt.  
Så vi fik ikke førstepladsen, men projektet 
tror vi på.  
 
Deltagere fra Svenstrup laug : Agnes, John, 
Cecilie, Eline, Karin.  
Svenstruplauget siger tak for det store 
engagement I udviste; I er bare gode. 
 
Svenstruplauget  

  
 

Forsamlingshus som 
multihus. 
I fortsættelse af generations X har 
vi haft en snak med Gert Wonsyld 
og Lasse Andersen fra 
forsamlingshuset, hvor vi 
redegjorde for de tanker og ideer vi 
arbejdede med omkring projektet, 
dette blev positivt modtaget. De 
syntes Projektet lød spændende.  
 
De havde dog en enkelt indvending 
omkring cykel- og 
knallertværkstedet i kælderen, 
dette tog vi til efterretning så denne 
aktivitet er taget ud af projektet. 

 
 
For at projektet kan blive en 
realitet må vi se at få Lauget 
fuldtallig og de 2 herrer tager 
vores forslag med tilbage til 
forsamlingshusets 
bestyrelse.  
 
Lauget vil efter 
sommerferien indkalde til 
møde i foreningsforum 
Datoen bliver d. 12. August 
2010 på forsamlingshuset. 
 
Svenstruplauget 
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Vi dansede på plænen i Tivoli 
 
16 børn og unge dansere fra Nord-Als 
Folkedansere tog af sted fra Svenstrup 
04:45 pinsemorgen. Vi tog først bussen fra 
Sønderborg til Tinglev og i Tinglev gik toget 
til København. Vi hyggede os hele vejen. 
 

Da vi kom til Tivoli måtte vi ind af 
personaleindgangen, da Tivoli ikke var 
åbnet endnu. Så vi fik lige set scenen. 
Dorthe og Bente fik lavet lydprøve og vi 
andre fik klædt om. 

 
Vi optrådte 2 gange den pinsedag – der var et stort bifald efter hver optræden - dejligt. 

 
 
Efter vi havde klædt om igen, gik vi hen til 
vores vandrehjem, hvor vi skulle overnatte, 
for at aflevere alle vores tasker med mere. 
OG så var det tilbage i Tivoli for at prøve 
alle rutsjebaner og karruseller - vi gik i 3 
grupper, da det ikke var alle forlystelser, alle 
havde lyst til eller måtte prøve. 
 

 
 

Vi spiste fælles alle sammen kl. 18 og vi så 
lov til at prøve endnu mere – fedt. Kl. 21 
mødtes vi igen og så var der fælles de 
sidste ture hvor vi startede i den gamle 
rutsjebane. Så kl. 21:45 gik vi tilbage til 
vandrehjemmet for at sove, men ikke alle 
sov lige med det samme J 
 
 
Kl. 8:45 stod vi alle op for at spise 
morgenmad – der var hentet rundstykker. 
Kl. 10 gik vi til Rådhuspladsen for at se 
rådhuset. da ikke alle havde været der før - 
kl. 11:30 gik turen med toget hjem igen – 
næsten alle var trætte efter at have haft en 
meget god oplevelse. 

 
Nord-Als Folkedanseres B&U 
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DET FOREGÅR I 
Skolevænget 14 
2010 
 
 
Juni 2010 
Lørdag 05.jun kl. 12.00 Kulturhuset  Stevning Musik festival 2010 kl. 12.00-24.00 
      For god amatørmusik 

Det sker på plænen ved musikfestivalpladsen 
 

Stort kræmmermarked fra kl. 12.00 – 21.15.   Kom og gør en god handel. 
KFUM spejderne - Hjortspring gruppe underholder børn og voksne kl. 13.00 – 15.00 

 
 
Mandag 07.jun.   kl. 15.00 Lokalhistorisk forening Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00. 

Torsdag 10.jun. kl. 18.00 Madklubben Køkken Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 92 78). 

Lørdag 05.jun kl. 12.00 Kulturhuset  Stevning Musik festival 2009 

Fredag 18.jun. kl. 18.00 Kulturhuset Caféen Kulturhusets 5 års fødselsdagsfest for alle der  
     har hjulpet Kulturhuset i denne sæson. 

Mandag 21.jun.   kl. 15.00 Lokalhistorisk forening Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00. 

August 2010 
Lørdag 14.aug.    kl. 15.00 Kulturhuset  Cykeltur for hele familien. Bagefter er der fælles 
                                                                                                  spisning og hygge i Kulturhuset. 

September 2010 
Onsdag 1.sep.      kl. 09.00 Kulturhuset           Caféen PR kurset starter i dag  

Onsdag 1.sep.      kl. 19.00 Kulturhuset           Caféen PR kurset starter i dag 

Mandag 6.sep.     kl. 15.00 Lokalhistorisk forening Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00. 

Mandag 6.sep. kl. 18.00 Madklubben Køkken Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 92 78). 

Mandag 6. sep.    kl. 18.00  Bene Philipsen Salen Linedance for begyndere og let øvede starter i dag.. 

Mandag 6. sep.    kl. 19.30  Bene Philipsen Salen Linedance for øvede starter i dag. 

Mandag 20.sep.   kl. 15.00 Lokalhistorisk forening Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00. 

Faste tidspunkter: 
Kulturhuset: Petanque 
 Tirsdage         kl.09.30 - ca. 11.00. 

Alle der har lyst til at spille petanque, er velkommen til at deltage. Petanquekugler 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, Email: steffenfog@bbsyd.dk.  
Deadline for materiale til næste udgave er d. 18.august. Rundt om Stevning nr.131 udkommer d. 28. august og 
E`SvenstruPPe udkommer d. 1.september 

mailto:steffenfog@bbsyd.dk
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Stevning
Musik-festival

Stevning
Musik-festival

for god amatfor god amatøørmusikrmusik

Lørdag d. 5. juni 2010
Kl. 12:00 – 24:00

Lørdag d. 5. juni 2010
Kl. 12:00 – 24:00

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

Kl. 12.00-12.45..Opus 2.. Big Band med swing i…..
Kl. 13.00-13.15..JamJoy Rock/Pop    
Kl. 13.30-14.00..Nabel rock/pop 
Kl. 14.15-15.00..Sax Appeal Jazz   
Kl. 15.15-16.00. Power of pure tones Rock/pop 
Kl. 16.15-17.00..rÅck4dummies Rock/blues
Kl. 17.15-18.00..R-A-W Rock/pop/blues        
kl. 18.15-19.00..Jotted notes Folk/rock 
Kl. 19.15-20.00..Treovalium Country/Folk
Kl. 20.15-21.15..Whoes Next The Who coverband 
Kl. 21.30-22.30..Perfect Strangers Deep Purple coverband
Kl. 22.45-24.00..The Noodles Kim Larsen Coverband                 
Kl. 24.00-Stevning Musikfestival slutter
ret til ændringer i musiksammensætningen forbeholdes

Kl. 12.00-12.45..Opus 2.. Big Band med swing i…..
Kl. 13.00-13.15..JamJoy Rock/Pop    
Kl. 13.30-14.00..Nabel rock/pop 
Kl. 14.15-15.00..Sax Appeal Jazz   
Kl. 15.15-16.00. Power of pure tones Rock/pop 
Kl. 16.15-17.00..rÅck4dummies Rock/blues
Kl. 17.15-18.00..R-A-W Rock/pop/blues        
kl. 18.15-19.00..Jotted notes Folk/rock 
Kl. 19.15-20.00..Treovalium Country/Folk
Kl. 20.15-21.15..Whoes Next The Who coverband 
Kl. 21.30-22.30..Perfect Strangers Deep Purple coverband
Kl. 22.45-24.00..The Noodles Kim Larsen Coverband                 
Kl. 24.00-Stevning Musikfestival slutter
ret til ændringer i musiksammensætningen forbeholdes

Gratis adgang
Der kan købes øl/vand og ringridderpølser m.m.

Drikkevarer må ikke medbringes på festivalpladsen

Gratis adgang
Der kan købes øl/vand og ringridderpølser m.m.

Drikkevarer må ikke medbringes på festivalpladsen

Stevning Mmusikfestival støttes af: Sønderborg kommunes ildsjælepulje
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Annoncer 
 

          
 

  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 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/ove  
 

 

mailto:agove@mail.tele.dk
http://www.myaloevera.dk/ove
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• 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 
Tlf.: 74 45 64 58 
Og bestil en tid… 
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Aktivitetskalender 
  

 

 

 

Dato Tidspunkt Aktivitet                                                         Mødested  
 
Lørdag d. 5. juni Kl. 14– 21  Indvielse af Info tavler og Fællesspisning Himmark Strand 
 
Lørdag d. 5. juni Kl. 12 – 24 Stevning Musik – Festival Stevning Kulturhus 
 
Søndag d. 6. juni Kl. 11.30 Ringrideroptoget starter Svenstrup 
 
Søndag d. 6 juni Kl. 10.30 Menighedsgudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Mandag d. 7. juni Kl. 15-18 Åbent i lokalhistorisk arkiv Lokalhistorisk Arkiv 
 
Søndag d. 13. juni Kl. 10.30 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Tirsdag d. 15. juni Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde Præstegården 
 
Lørdag d. 19. juni Kl. 13.00 Sommer-skydning Skytteforeningen 
 
Søndag d. 20. juni Kl. 10.30 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 

..… Sidste frist for indlæg til E`SvenstruPPe`s juli/august  nummer. 
 
Mandag d. 21. juni Kl. 15-18 Åbent i lokalhistorisk arkiv Lokalhistorisk Arkiv 
 
Onsdag d. 23. juni Kl. 17.00 Sankt Hans fest starter Nygård 
 
Torsdag d. 24. juni Kl. 18.00 Sommerafslutning Nørreskovskolen, Svenstrup 
 
Søndag d. 27. juni Kl. 9.00 Gudstjeneste ved Ole Werth Sørensen Svenstrup Kirke 
 
Onsdag d. 30. juni … … Udkommer næste nr. af E`SvenstruPPe … … 
 
Søndag d. 4 juli ingen gudstjeneste i Svenstrup – Gudstjeneste i Egen kl. 9.00 og i Nordborg kl. 
10.30 ved Preben Holm 
 
Søndag d. 11. juli ingen gudstjeneste i Svenstrup – Gudstjeneste i Havnbjerg kl. 9.00 og i Oksbøl 
kl. 10.30 ved Ole Werth Sørensen 
 
Søndag 18. juli kl. 10.30 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Søndag 25. juli kl. 10.30 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Søndag 1. august kl. 10.30 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
  
 

Juni og juli 2010 
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Kommentar 
 
 

Gang i Svenstrup 
 

Da jeg satte dette nummer af E’ Svenstruppé sammen, blev 
jeg virkelig glad, for der er mange aktive mennesker her, 
som gør meget for at holde liv i byen, så vi alle synes, det er 
interessant at bo i Svenstrup: 

- Fælles spisning 
- Ringridning og cykelringridning 
- Sommer-skydning 
- Spejdergruppe med mange aktiviteter 
- Sankt Hans fest 
- Lokalhistorisk forening 
- Folkedansere der kommer omkring 
- Skolen 
- Svenstruplaugets deltagelse i Projekt Generation X 
- + meget, meget mere 

 
Jeg håber meget, at Svenstruplaugets gode idéer bliver 
bakket op og folk vil gøre brug af del forskellige aktiviteter, 
så Svenstrup også i fremtiden vil være et attraktivt sted at bo 
og leve. 
 
Det første I skal huske at gøre er at tilmelde jer 
fællesspisningen 5. juni – deadline for betaling er nemlig 
samtidig med at dette blad udkommer – så skynd dig lidt! 
 
Så er der kun tilbage at håbe, at sommeren også snart 
kommer til Danmark og Svenstrup, så vi kan komme ud og 
nyde solen og det flotte optog til Svenstrup Ringridning. 
 

m.v.h. Dorthe Hoffland 
 
 
 
 
HUSK… 
… at E Svenstruppé ikke udkommer i starten af august, 
så hvis I har aktiviteter i august, skal de med i næste 
nummer med deadline 20. juni. 
 
 

Redaktion 
 Lasse Andersen 74 45 62 73 
 Gert Wonsyld 74 45 63 00 
   
 
Kontaktudvalg 
Brandværn 
 Anker Thy 74456299 
E’ Svenstruplaug 
 Agnes Nielsen 74 45 6346 
  e-mail: nielsen@moisen.net 
„E -Si- Skå“ 
  Eva Tagesen 74 45 63 57 
  e-mail: tagesen21@bbsyd.dk 
Folkedansere 
 Per Zacho 74 45 62 79 
Nørreskovskolen, Svenstrup afdeling 
 Margit Wandahl 74 45 61 42 
  e-mail: mwan@sonderborg.dk 
Nørreskovskolen, Guderup afdeling 
 Ejvind Bojsen 74 45 82 06 
  e-mail: ejvind@sonderborg.dk 
Hjortspring Børnehus 
 Ulla Christensen 74 45 86 37 
 e-mail uchs@sonderborg.dk 
Jagtforeningen 
 Hans Jakob Møller 74 45 63 01 
KFUM Spejderne Hjortspring Gruppe 
  Carsten Davidsen 74 45 95 50 
Lokalhistorisk Forening 
  Jørgen Valentin 74 45 61 65 
Menighedsrådet 
 Thomas Damgaard 74 49 15 74 

   thomas_damgaard@anarki.dk 
Riecks Arkæologiske samling 
 Anni Thy 74 45 61 23 
Ringriderforening 
 Dorthe Johansen 74 45 62 50 
  e-mail: Skovgaard@johansen.mail.dk 
Skolebestyrelsen 
 Jørgen Frølund 74 45 85 40 
  e-mail: jjf@stevning.dk 
Skytteforeningen 
 Torsten Larsen 74 45 95 07 
Svenstrup Cykelklub 
  Ole Tagesen 2614 57 71 
  e-mail: tagesen21@bbsyd.dk 
Svenstrup Vandværk 
 Gert Johansen 22 16 29 01 
  e-mail: Skovgaard@johansen.mail.dk 
“Trævlerne” 
 Jonny Mathiesen 74 45 63 71 
Ungdomsforeningen 
 Bibi Andersen 74 45 17 62 
   e-mail: bibi@andersen.mail.dk 
   
Tekst & layout:  
 Dorthe Hoffland, Eva Tagesen   
 Gert Wonsyld 
Trykning 
 Lasse Andersen, John Dahl,  
 Peter  Meier, Hans Petersen 
Distribution  
 Peter Møller 74 45 63 01 
Udbringning 
 Elever fra Hjortspringskolen 
 
Svenstrup Hjemmeside 
www.svenstrup-als.dk 
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Rytteroptoget starter i Himmark klokken 1130. 
Optoget følger den sædvanlige rute med ledsagelse af  
Muta in Brass. 
De børn som deltager i Cykelringridningen, er velkommen til at 
cykle med i optoget. 
Musikunderholdning i teltet ved DJ Brian fra Ungbo 
 
Vi opfordrer til at du hejser flaget og er med til at gøre dagen 
ekstra festlig. 
 
 
Glæder os til at se Jer på festpladsen.  
 
Med festlig hilsen: Ringriderforeningen, Cykelklubben og 
 

Arbejdernes landsbank vil være 
på pladsen. De har sponsoreret 
en container med sand, hvor der 
vil være mulighed for at grave 
efter guld. 



Juni 2010 Side 4 af 22 E SvenstruPPe’ 

Indvielse og fællesspisning 
 
Indvielse af infotavler og fællesspisning lørdag d. 5. juni 
 
Program:   Kom og deltag i det du har lyst til. 
 
14.00 Indvielse af info-tavle ved Fyrtårnet  

ved Tranerodde ved Himmark strand. 
Derefter går turen til Karlsminde, hvor 
endnu en tavle indvies.  
Indvielse af info-tavle i Torup. 

15.00 Gratis kaffebord i teltet på  
ringriderpladsen.  

16.30 Indvielse af info-tavle ved kirken,  
derefter ved Himmark, og til sidst 
indvielse af tavlen ved forsamlings-
huset. En rask lille gåtur rundt i 
Svenstrup.  

– ca.21 Fællesspisning. Køb din billet ved 
en af nedenstående.  
 
Billetten skal betales og afhentes senest d. 
2. juni.  
Pris: 50kr for voksne og 25kr for børn under 
13 år. 
Menu: ringriderpølse, kyllingebryst, 
pastasalat, kartoffelsalat, mixed salat og is 
til  

dessert. 
 
 
Er du en af dem som vil hjælpe, hører vi 
meget gerne fra dig – vi mangler hjælp til 
følgende: 
 
Arrangere underholdning til kaffen eller til 
spisningen 
Bage lagkage til ringridning om søndagen 
Bage pladekage til lørdagens kaffebord eller 
til om søndagen 
Sælge øl/vin, vand, is og slik – lørdag eller 
søndag 
Oprydning efter spisningen lørdag 
 
Henvendelse til 
Dorthe Johansen, mail: 
skovgaard@johansen.mail.dk, 74456250 
Bente Purup, mail: bpurup@mail.dk, 
74456568 
Agnes Nielsen, mail: Nielsen@moisen.net, 
40989289 

 
 
 

Annonce – rytter søger hest 
 
Kære Hesteejer 
Erfaren rytter søger hest til låns, jeg har haft 
med heste at gøre i over 30 år. 
Så mangler du en til at motionere din hest, 
vil jeg meget gerne ride ture på den. 
Jeg går hjemme hver dag så jeg kan ride på 
alle tidspunkter. 
  
Kontakt Dorthe på tlf. 
42154510 / 74456480 
   
Mvh. 
Dorthe Petersen 
Ugebjergvej 1 Svenstrup 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:skovgaard@johansen.mail.dk
mailto:bpurup@mail.dk
mailto:Nielsen@moisen.net
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Søndag den 6. juni arrangerer S.U.F. cykelringridning for 
børn i forbindelse med Ringridningen. 
 
Cykelrytterne er velkomne, til at deltage i Ringrideroptoget. Mødestedet er kl. 11.25 ved 
Reese’s gård, Voldgade 26, Himmark. (Det er på forældrenes eget ansvar). 
 
Selve Cykelringridningen, begynder når optoget ankommer på Ringriderpladsen. 
 
Der er præmie til de 3, der tager flest ringe i hver aldersgruppe. Ligeledes er der præmie til den 
flottest pyntede cykel. 
 
Der vil være mulighed for, at låne en lanse til Cykelringridningen. 
 
Prisen for at deltage er 25 kr. i prisen er inkluderet en forfriskning. 
 
Tilmelding og betaling lægges i en kuvert og afleveres senest d. 3. juni, til nedenstående fra 
Gymnastikudvalget: 
 
Lis Andersen  Ugebjergtoften 6, Svenstrup 
 
 
 
 
Vi håber at mange børn har lyst til at deltage i Årets Cykelringridning! 
 
 
 
%- ---------------%- ---------------%- ---------------%- ---------------%- ---------------%- -------------- 

 Bindende tilmelding og betaling til cykelringridning: 
 
Navn:_____________________________ 
 
Alder:___________ 
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Nyt fra kirken 
 
Søndag d. 22. august kl. 10.30 Rytmisk 
Gudstjeneste med 
konfirmandindskrivning 
Efter Gudstjenesten er der indskrivning af 
årets nye konfirmander. Den tilsendte 
seddel skal afleveres i udfyldt stand, og i 
forbindelse med lidt kaffe, sodavand og 
snitter vil der være et par prøver på, hvilke 
temaer undervisningen vil byde på samt 
orientering om årsplan og arrangementer.  
 
Min yndlingssalme - Du, som er i det høje 
 
Tekst: Lisbeth Smedegaard Andersen 
Melodi: Aksel Krogslund Olesen 
 
Denne salme bruges for tiden i kirken som 
den anden salme til vores almindelige 
gudstjenester i Svenstrup. På dette sted i 
gudstjenesten er det normalt, at man har en 
salme, der leder tankerne hen på den ånd, 
der knytter os sammen som mennesker i 
troen og i livet.  
 
Der er en særlig ånd over det at turde tro på 
og bede for det, som tilsyneladende ikke har 
så meget ydre magt i verden, men som 
alligevel betinger vores tilværelse: 
Kærlighed og tilgivelse. 
 
Vi mennesker har nemlig fået tildelt en 
verden, hvor kærlighed og tilgivelse er det 
eneste, der virkelig tæller. Derfor er prisen 
så høj, når vi især som børn ikke får nok 
kærlighed. Når vi mister nærværet med 
dem, vi er knyttet til. Når tilliden til egne og 
andres evner er forsvundet. Eller når 
bitterhed og fjendskab overdøver 
tilgivelsens mulighed. 
 
Så er det godt at vide, at det er 
kærlighedens og tilgivelsens kræfter, der 
trækker i os, når vi fortvivler. Det er godt at 
vide, at fællesskabets ånd om anden salme i 
kirken og andre steder, hvor vi tør tro og 
bede, er en uudtømmelig kilde til at få mod 
og humor ind i tilværelsen igen. 
 

Det er godt at vide, at vi fra det dybe i vores 
sjæl kan kalde på Gud – min Herre og Gud . 
Og selvom vi længes – ja, måske ligefrem 
skælder ud på Gud – så har selv det 
tungeste sind et sted, hvor Gud lader os 
modtage tro, håb og kærlighed. Hvor 
glæden kommer tilbage med morgenens lys 
og rækker os en håndfuld af kærtegn. 
 
Det er gennem stilheden og gennem freden 
i hjertet, at vi får øje på hinanden og 
fornemmelse for den ånd, som hele salmen 
handler om: Helligånden. Når den taler i 
mørket, da lyser min sjæl, som når 
hvidtjørnen blomstrer ved nat: 
 
Du, som er i det høje 
jeg kalder på dig 
fra det dybe, min Herre og Gud, 
for jeg længes, men tror selv 
det tungeste sind 
har et sted, hvor din magt foldes ud. 
 
Giv mig glæden tilbage 
med morgenens lys 
i en udsprunget, rislende pil 
og en håndfuld af kærtegn 
at dele med den, 
der har glemt både latter og smil. 
 
Lær mig kunsten at tie 
og vente i tro 
til jeg mærker, du tier med mig 
i en tostemmig stilhed  
skal banes en vej, 
der kan lede min tanke til dig. 
 
Læg din fred i mit hjerte, 
jeg stoler på dig, 
og du siger min synd er forladt. 
Når du taler i mørket, 
da lyser min sjæl  
som når hvidtjørnen blomstrer ved nat. 
 
     
Bo Scharff giver stafetten videre til John 
Petersen. 
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Evangelisk kvarter 
Et evangelisk kvarter kan vare fra et splitsekund til en evighed. Det er 
både et sted og et tidsrum: et kvarter – et sted, hvor man kan bo - og en 
stund - et frikvarter. 
- et evangelisk kvarter: 
”Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er 
kærligheden.”  1. Kor. 13, 13  
 

 
 
Årets konfirmand-billede: 
 

 
Jesper, Daniel, Jeppe, Max, Victor, Jonas, Asmus, Lauge, Hans Christian, Bjarke 
Rikke, Lisbeth, Mette, Cindy, Christina, Daniela, Serena  
 
 
Kirkebil 
Kirkebilen bestilles hos GF-Taxi på telefon 
74 45 95 45 senest dagen før 
gudstjenesten. "Kirkebil" er til rådighed for 
enhver, der ellers har svært ved at komme i 
kirke. 

 
Kirkegården 
Graver og kirketjener Torben Nielsen 
træffes i arbejdstiden 8-14 på kirkegården 
og på telefon 74 45 63 02 og mobil 29 36 04 
08.
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Dåb 
Ingen 
 
Døde og begravede 
1. maj: Helge Kajholm Christensen 
8. maj: Preben Heinrich Krenzen 
15. maj: Peter Nissen 
19. maj: Arletta Esbensen 
21. maj: Kurt Alfred Maron (fra Egen Kirke – 
urnenedsættes på Svenstrup Kirkegård) 
 
Viede 
1. maj: Kristine Klitsø Madsen og Michel 
Honoré 
 
 
Kirkens hjemmeside 
På: www.svenstrupkirke.dk finder man alle 
relevante oplysninger om kirken, 
menighedsrådet, gudstjenestetider, møder 
osv. Her kan du tillige hente dig en relevant 
prædiken eller en lille meditativ bøn til 
inspiration.  
I øvrigt henvises til ”Nyt fra Kirken” i de 
lokale blade ”E’Svenstruppe´” og ”Rundt om 
Stevning” samt en ”Kirke-seddel”, der altid 
ligger fremme i våbenhuset. 
 
Sognepræst 
Bo Scharff 
Der er altid mulighed for at træffe 
sognepræsten enten ved at henvende sig 

på præstegårdens kontor (den nye 
sydindgang) eller ved at træffe aftale over 
telefonen - dog undtagen mandag. Giv 
endelig sognepræsten besked, hvis der 
er viden om, at der på grund af sygdom 
eller lignende er brug for et ekstra besøg. 
Tlf.: 74 45 62 05 – e-mail: BOSC@km.dk 
 
Menighedsrådet 
15. juni afholdes møde sidste gang inden 
sommerferie i juli måned. 
Der er tale om den 3. tirsdag i hver måned 
igen fra 17. august. 
Møderne holdes kl. 19 i mødelokalet ved 
præstegården. 
Menighedsrådets møder er offentlige, og 
alle interesserede er velkomne. Referater 
fra menighedsrådsmødet er fremlagt i 
kirkens våbenhus. 
 
Menighedsrådets medlemmer er 
(nykonstitueret 13. november):  

Thomas Damgaard (formand) 
Asta Broesby-Olsen (næstformand) 
Bente Purup (kasserer i rådet) 
Maja Jørgensen (kontaktperson) 
Ruth Good 
Gert Sommerlund (kirkeværge) 
Bo Scharff (præst, født medlem) 

Uden for rådet: Torben Nielsen (medarb. 
repr.), Ole Rasmussen (kasserer).

 
 

Nyt visitkort 
 
Hallo – Hallo 
 
Vi har pr. 1. maj nedlagt vores fastnet tlf. Så 
herefter er det kun vores mobilnr, der kan 
bruges. 
Mvh Eva og Ole 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.svenstrupkirke.dk
mailto:BOSC@km.dk
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Nyt fra skolen 
 
Forår/sommeraktiviteter på Nørreskov-
Skolen, Svenstrup 
 
I uge 20 holder indskolingen traditionen tro 
Venskabsuge. I denne uge er der særlig 
fokus på, hvordan man kan være en god 
ven. Som noget særligt i år kan eleverne 
give et vennekort til en kammerat, som har 
været særlig god. Mange elever har allerede 
med lys i øjnene berettet, når de har 
modtaget et vennekort. Onsdag, torsdag og 
fredag i venskabsugen har vi besøg af de 
kommende børnehaveklassebørn fra 
Børnehuset. Der er planlagt spændende 
aktiviteter for hele indskolingen i disse dage. 
Der skal være mini OL, skovtur og Store 
Legedag. Eleverne fra 4. klasse medvirker 
onsdag og torsdag som særlige hjælpere og 
guider. 

 
Vi er også i perioden med lejrskole og 
hytteture. 6. klasse er på Bornholm, 5.klasse 
er i Ribe og i juni skal 2. og 3. klasse et par 
dage til Troldhøj. Disse lejrskoler og 
hytteture er virkelig noget børnene ser frem 
til og er i høj grad med til at styrke det 
sociale liv i klasserne. 
 
Hele skolen holder sommerafslutning 
torsdag d. 24. juni, hvor forældreforeningen 
sørger for lækre grillpølser mm. og, hvor 6. 
klasse søger for lidt underholdning, som 
afsked med deres skole inden de næste år 
skal til Guderup. 
 
Fra skolens side skal der lyde tak til alle 
vore samarbejdsparter for et godt skoleår. 

 
Nørreskov-Skolens ny bestyrelse: 

Funktion Navn Adresse Valgperiode 
Formand Henrik Christensen Gl. Guderup 21 4 år 
Næstformand Hanne Hesselager Rothe Brandshøjevej 1 4 år 
Bestyrelsesmedlem Karin Grue Runevænget 34 4 år 
Bestyrelsesmedlem Lone Schultz Dyssevænget 25 2 år 
Bestyrelsesmedlem Susanne Rasmussen Parkvej 5 2 år 
Bestyrelsesmedlem Thomas Philipsen Solvej 3 4 år 
Bestyrelsesmedlem Vivi Dybdal Larsen Sønderlundvej 12 2 år 
1. suppleant Merete Christensen Gl. Guderup 13A  
2. suppleant Ulla K. Petersen Skolegade 27  
3. suppleant Jan Christensen Tingholm 10  

Suppleanternes valgperiode afhænger af, hvem de evt. træder i stedet for. 
Den nye bestyrelse tiltræder den 1. august 2010 
 

Græsslåning tilbydes 
 
 
Græsslåning tilbydes i Svenstrup 
 
Kontakt: Hans på tlf.: 20 62 10 90 
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Spejdernyt 
 
Olsen-Bandens store kup i Spejderhytten er 
godt overstået med velfortjent udbytte. 
 
3 pengeskabe skulle der til før det lykkedes: 
Et var et snydeskab med helium-balloner. Et 
andet sprang i luften og brændte totalt ud. 
Det sidste og bedste og det sværeste gav 
heldigvis gevinst, efter at man havde 
forceret en labyrint af laser-stråler! Og 
minsandten om ikke Egon stak af med 
pengekassen – med 10 bævere og ulve i 
hælene, så det varede ikke længe, inden 
han blev lagt i håndjern, og vi kunne fortære 
chokolade-pengene J 
 
Om søndagen kom forældre og søskende til 
affaldsindsamling. 20 børn + 20 voksne 
samlede i løbet af 2 timer 89 kg affald og 
370 dåser – hvad mener I !! Tusind tak for 
hjælpen. Næste år samles der affald ind 
søndag den 10. april. 
 
Så har vi været på turnering i ”Tunesien” 
sammen med 100 andre bævere og ulve fra 

distriktet. Inden længe skal vi have mini-
sommerlejr ved vores spejderhytte med 
Dybbøl-gruppe – og da bliver vi ca. 35. 
 
Lørdag den 5. juni 2010 kl. 13-15 kan I også 
hilse på os i Stevning ved musikfestivalen.  
Og i weekenden den 10.-12. september 
2010 bygger vi en spejderlejr op på 
Stevninggade overfor maskinhandleren – 
kom også og besøg os der. 
 
Vi er så heldige, at vi nu løbende får nye 
bævere og ulve, og det er rigtig dejligt at 
blive flere og være mange. Dog mangler vi 
rigtig meget nye ledere, så kom ud af 
busken – prøv at være spejder – det 
fortryder du aldrig! Vi mødes hver tirsdag kl. 
18.00-19.30 i vores dejlige spejderhytte på 
Dalvej. 
 
God sommer fra KFUM-spejderne 
Hjortspring 

 
 
 

Opfordring – bak op om skolen 
 
Hej her en opfordring til alle forældre på 
Nørreskovskolens Svenstrup afdeling 
 
BAK OP OM JERES BØRNS SKOLE  
 
Ellers kan den hurtig komme i spil i den 
sparerunde der er i kommunen. 
 
På mødet d. 20. maj på Nørherredhus hvor 
kommunens embedsmænd og politikere 
orienterede omkring det kommunale budget-
katalog til besparelser for 2011.  

 
Fra politikernes side blev der givet udtryk 
for, at man ikke ville nedlægge skoler, men 
såfremt der ikke var god opbakning fra 
forældrenes side kan det blive aktuelt. 
 
Ikke fordi jeg ikke tror at skolen har god 
opbakning. 
 
Med lokalskole hilsen  
Agnes 



Juni 2010 Side 11 af 22 E SvenstruPPe’ 



Juni 2010 Side 12 af 22 E SvenstruPPe’ 

Lokalhistorisk forening 
§ 5 igen og genforeningen for 90 år 
siden. 
 
Ja i år er det 90 år siden, vore bedsteforældre 
eller oldeforældre fik at mærke at § 5 
eksisterede. De stemte sig tilbage til 
Danmark. 
 
I 1920 altså for nøjagtig 90 år siden, d. 15. 
juni blev Sønderjylland genforenet med 
Danmark.  

Der var afstemning i 2 zoner. Zone 1 var 
Sønderjylland (Nordslesvig) og zone 2 var 
Sydslesvig. 
Zone 1 valgte at bliver dansk og zone 2 at 
forblive tysk. 
 
I årene efter blev der rejst genforeningssten 
næsten overalt i Sønderjylland og vi har 2 i 
sognet, en i Stevning og en i Svenstrup. 

 
Stevnings står i krydset Stevning gade / Stevningnorvej / Sandvigvej / Ravnsbjergvej. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svenstrups står ved Svenstrup forsamlingshus.  
 

 
Begge sten vil blive fikset op i anledning af 
jubilæet. Malermester Jan Rasmussen, 
Hjortspringvej har påtaget sig opgaven og den 
15. juni vil de lyse op som i gamle dage. 
 
Hvad var § 5 egentlig? (foruden krydset og 
kroen) – lad os lige repetere: 
 
Efter krigen i 1864, hvor Danmark tabte 
Holsten og Slesvig til Preussen og Østrig, blev 
der forhandlet fred i Prag i 1866. I Pragfreden, 
som den kaldes, fik kejser Napoleon d. 3. 
indføjet en paragraf 5 med følgende ordlyd: 
  
§ 5: Østrig overlader Holsten og Slesvig 
til Preussen, ”dog således, at 
befolkningen i de nordlige distrikter af 
Slesvig skal afstås til Danmark, når den  

ved frie afstemning tilkendegiver ønsket 
om at blive genforenet med Danmark”.  
(Læs hele § 5 historien i Stevningbogen side 
27) 
 
PS 15. juni 1920 var grænsens forløb helt 
fastlagt, og det er derfor senere blevet den 
officielle dag, hvor genforeningen fejres, og er 
det stadig. Derfor skal der også flages fra 
statslige bygninger den dag.  Selve 
genforeningens officielle gennemførelse i 1920 
skete dog først 9. juli, som derfor er den 
officielle genforeningsdag. Begivenheden blev 
markeret med stor festivitas. 10. juli red H. M. 
Kong Christian den 10. over grænsen ved 
Frederikshøj mellem Kolding og Haderslev på 
sin hvide hest. Genforeningen blev fejret 
overalt i Danmark. På den gamle slagmark fra 
1864-krigen, Dybbøl banke, var der 11. juli 
1920 samlet op mod 100.000 mennesker. 
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Lokalhistorisk forening - fortsat 
 
Åbent i juni måned: 
Mandag d.   7. juni fra 15 til 18 
Mandag d. 21. juni fra 15 til 18 
 
Kender du Svenstrup sogn? - de rigtige svar: 

• Svenstrup sogn 1960 – 1816 hektar. 
• Svenstrup hørte unde Lunden personregister indtil 1920. 
• Sognegrænsen mod Egen sogn hedder Melved bæk og Stolbro bæk. 
• Egebjerg er det højeste punkt på Nordals – 63 meter. 
• Et ældre billede fra Torup: 

 
 

 
 

 

 

 

                              
 
Bestyrelsen:           Telefon  Mail                                                  
 
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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Sankt Hans-fest ved Nygård i Nørreskoven 
23. juni 2010 kl. 17 – 22 

 
 
Herved indbydes til Sankt Hans-fest for hele familien ved den gamle skovfogedbolig 
Nygård i Nørreskoven på Als. 
Medbring gerne madkurv, tæpper og evt. klapstole. 
Festen begynder på Nygård og slutter med bål på stranden. 
 
Program: 
 
Kl. 17.00 Familieorienteringsløb begynder. I løbet er der indlagt en lille konkurrence med 

præmier. Ruten er ca. 3.5 km. Man bestemmer selv om man vil løbe eller gå, 
ligesom man gerne må følges ad. Sidste start 18. 30. 

 
Kl. 18.00 Pølsebod og kaffebar åbner 
 Her kan købes grill og wienerpølser, kaffe, kage og drikkevarer 
 
Kl. 18.00 Gruppen ”GIVE ME FIVE” og jazzorkestret ”SAXAPPEAL” spiller frem til kl. 

ca. 19.45 
 
Kl. 18.30 Spejderne arrangerer familieaktiviteter med bl.a. snobrødsristning 
 
Kl. 19.45 Folkedans 
 
Kl. 20.15 Vi går til festpladsen. 
 
Kl. 20.30 Båltale på stranden ved festpladsen 
 Umiddelbart efter tændes bålet 
 
 

 

Festen arrangeres i et samarbejde mellem: 
 

E´SVENSTRUPLAUG, HJORTSPRINGSPEJDERNE 
SØNDERBORG ORIENTERINGSKLUB, FORENINGEN NYGÅRD 
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Svenstruplauget 
 
Kort referat fra vores deltagelse i Projekt Generations X på Sandbjerg Gods. 
 
Vi var 4 laug, der hver havde sin forestilling om hvilken aktivitet der kunne samle alle 
generationer på tværs. Vi valgte: 

Aktivitets sted i Svenstrup 
FORSAMLINGSHUSET - Stedet hvor børn, unge, familier og ældre mødes 

Lokaler til at huse div. foreninger og 
klubber 

Børneklubbens lokaler på skolen er i 
dårlig stand 

Unge har ingen mødested

Ønske om tæppecurling, men der ingen 
sted som kan huse det.

Et fælles sted til at binde de forskellige 
foreninger og klubber sammen, på tværs 
af generationer og interesser. 

SUF´s klubhus er meget lille og kan ikke 
rumme 2 hold samtidig 

Et ønske om at integrere 
forsamlingshuset som et kombineret 
forsamlingshus og aktivitetshus 

Hvilke ønsker/mangler er der i Svenstrup

 
Forsamlingshuset har ca. 90 kvadratmeter 
uudnyttet loftslokale. 
Dette var vores udgangspunkt og hvilke 
aktiviteter ville vi gerne have på stedet.                   
 
Her er de aktiviteter som vi synes vi gerne 
ville have med: 

• Klublokale til børneklubben  
• Klubaften til byens unge  
• Arrangere tæppecurling for alle aldre 
• Mødelokaler til div. klubber i byen  
• Knallert og cykel værksted i kælderen  
• Bål sted og hyggeplads i haven  
• Mulighederne er mange, kun 

fantasien sætter grænser  
• IT- for alle  

 
Da vi således havde formuleret vores ide, 
gik vi i gang med at finde ud af, hvordan vi 
evt. kan finde midler og bæredygtighed til 
aktiviteten.  
 

Kriterierne for gennemførelse af projektet 
var ens for alle 
Her var vores bud på de 7 KRITERIER:   
  
Sjov – et hus med megen kreativitet, et 
åbent hus  
 
Innovativt og futuristisk – på kort og langt 
sigt at give bruger i lokalsamfund nye og 
anderledes muligheder, på tværs af 
generationer. 
   
Bidrager til at løse lokale udfordringer – 
giver værested til alle generationer 
 
Bidrager til at løse globale udfordringer – 
gør vores lokalsamfund mere attraktivt og 
derigennem fastholder og tiltrækker nye 
borgere.  
 
Relevant for lokalsamfundet – opbakning 
fra fælles forum i Svenstrup og 
forsamlingshuset 
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Bæredygtigt – opnås ved at alle 
generationer bruger og inddrages i stedets 
drift  
 
Realistisk og realiserbart – projektet er 
stort men ikke større end opgaven kan 
løftes.  
 
Til slut fremlagde vi hver vores projekt. Det 
projekt der fik flest stemmer efter 
fremlæggelsen fik tildelt 40.000 kr. til opstart 
de andre 3 fik hver 20.000 kr.  

Førstepladsen gik til et Trøffelskov 
PROJEKT fra Dynt.  
Så vi fik ikke førstepladsen, men projektet 
tror vi på.  
 
Deltagere fra Svenstrup laug : Agnes, John, 
Cecilie, Eline, Karin.  
Svenstruplauget siger tak for det store 
engagement I udviste; I er bare gode. 
 
Svenstruplauget  

  
 

Forsamlingshus som 
multihus. 
I fortsættelse af generations X har 
vi haft en snak med Gert Wonsyld 
og Lasse Andersen fra 
forsamlingshuset, hvor vi 
redegjorde for de tanker og ideer vi 
arbejdede med omkring projektet, 
dette blev positivt modtaget. De 
syntes Projektet lød spændende.  
 
De havde dog en enkelt indvending 
omkring cykel- og 
knallertværkstedet i kælderen, 
dette tog vi til efterretning så denne 
aktivitet er taget ud af projektet. 

 
 
For at projektet kan blive en 
realitet må vi se at få Lauget 
fuldtallig og de 2 herrer tager 
vores forslag med tilbage til 
forsamlingshusets 
bestyrelse.  
 
Lauget vil efter 
sommerferien indkalde til 
møde i foreningsforum 
Datoen bliver d. 12. August 
2010 på forsamlingshuset. 
 
Svenstruplauget 
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Vi dansede på plænen i Tivoli 
 
16 børn og unge dansere fra Nord-Als 
Folkedansere tog af sted fra Svenstrup 
04:45 pinsemorgen. Vi tog først bussen fra 
Sønderborg til Tinglev og i Tinglev gik toget 
til København. Vi hyggede os hele vejen. 
 

Da vi kom til Tivoli måtte vi ind af 
personaleindgangen, da Tivoli ikke var 
åbnet endnu. Så vi fik lige set scenen. 
Dorthe og Bente fik lavet lydprøve og vi 
andre fik klædt om. 

 
Vi optrådte 2 gange den pinsedag – der var et stort bifald efter hver optræden - dejligt. 

 
 
Efter vi havde klædt om igen, gik vi hen til 
vores vandrehjem, hvor vi skulle overnatte, 
for at aflevere alle vores tasker med mere. 
OG så var det tilbage i Tivoli for at prøve 
alle rutsjebaner og karruseller - vi gik i 3 
grupper, da det ikke var alle forlystelser, alle 
havde lyst til eller måtte prøve. 
 

 
 

Vi spiste fælles alle sammen kl. 18 og vi så 
lov til at prøve endnu mere – fedt. Kl. 21 
mødtes vi igen og så var der fælles de 
sidste ture hvor vi startede i den gamle 
rutsjebane. Så kl. 21:45 gik vi tilbage til 
vandrehjemmet for at sove, men ikke alle 
sov lige med det samme J 
 
 
Kl. 8:45 stod vi alle op for at spise 
morgenmad – der var hentet rundstykker. 
Kl. 10 gik vi til Rådhuspladsen for at se 
rådhuset. da ikke alle havde været der før - 
kl. 11:30 gik turen med toget hjem igen – 
næsten alle var trætte efter at have haft en 
meget god oplevelse. 

 
Nord-Als Folkedanseres B&U 
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DET FOREGÅR I 
Skolevænget 14 
2010 
 
 
Juni 2010 
Lørdag 05.jun kl. 12.00 Kulturhuset  Stevning Musik festival 2010 kl. 12.00-24.00 
      For god amatørmusik 

Det sker på plænen ved musikfestivalpladsen 
 

Stort kræmmermarked fra kl. 12.00 – 21.15.   Kom og gør en god handel. 
KFUM spejderne - Hjortspring gruppe underholder børn og voksne kl. 13.00 – 15.00 

 
 
Mandag 07.jun.   kl. 15.00 Lokalhistorisk forening Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00. 

Torsdag 10.jun. kl. 18.00 Madklubben Køkken Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 92 78). 

Lørdag 05.jun kl. 12.00 Kulturhuset  Stevning Musik festival 2009 

Fredag 18.jun. kl. 18.00 Kulturhuset Caféen Kulturhusets 5 års fødselsdagsfest for alle der  
     har hjulpet Kulturhuset i denne sæson. 

Mandag 21.jun.   kl. 15.00 Lokalhistorisk forening Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00. 

August 2010 
Lørdag 14.aug.    kl. 15.00 Kulturhuset  Cykeltur for hele familien. Bagefter er der fælles 
                                                                                                  spisning og hygge i Kulturhuset. 

September 2010 
Onsdag 1.sep.      kl. 09.00 Kulturhuset           Caféen PR kurset starter i dag  

Onsdag 1.sep.      kl. 19.00 Kulturhuset           Caféen PR kurset starter i dag 

Mandag 6.sep.     kl. 15.00 Lokalhistorisk forening Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00. 

Mandag 6.sep. kl. 18.00 Madklubben Køkken Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 92 78). 

Mandag 6. sep.    kl. 18.00  Bene Philipsen Salen Linedance for begyndere og let øvede starter i dag.. 

Mandag 6. sep.    kl. 19.30  Bene Philipsen Salen Linedance for øvede starter i dag. 

Mandag 20.sep.   kl. 15.00 Lokalhistorisk forening Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00. 

Faste tidspunkter: 
Kulturhuset: Petanque 
 Tirsdage         kl.09.30 - ca. 11.00. 

Alle der har lyst til at spille petanque, er velkommen til at deltage. Petanquekugler 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, Email: steffenfog@bbsyd.dk.  
Deadline for materiale til næste udgave er d. 18.august. Rundt om Stevning nr.131 udkommer d. 28. august og 
E`SvenstruPPe udkommer d. 1.september 

mailto:steffenfog@bbsyd.dk
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Stevning
Musik-festival

Stevning
Musik-festival

for god amatfor god amatøørmusikrmusik

Lørdag d. 5. juni 2010
Kl. 12:00 – 24:00

Lørdag d. 5. juni 2010
Kl. 12:00 – 24:00

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

Kl. 12.00-12.45..Opus 2.. Big Band med swing i…..
Kl. 13.00-13.15..JamJoy Rock/Pop    
Kl. 13.30-14.00..Nabel rock/pop 
Kl. 14.15-15.00..Sax Appeal Jazz   
Kl. 15.15-16.00. Power of pure tones Rock/pop 
Kl. 16.15-17.00..rÅck4dummies Rock/blues
Kl. 17.15-18.00..R-A-W Rock/pop/blues        
kl. 18.15-19.00..Jotted notes Folk/rock 
Kl. 19.15-20.00..Treovalium Country/Folk
Kl. 20.15-21.15..Whoes Next The Who coverband 
Kl. 21.30-22.30..Perfect Strangers Deep Purple coverband
Kl. 22.45-24.00..The Noodles Kim Larsen Coverband                 
Kl. 24.00-Stevning Musikfestival slutter
ret til ændringer i musiksammensætningen forbeholdes

Kl. 12.00-12.45..Opus 2.. Big Band med swing i…..
Kl. 13.00-13.15..JamJoy Rock/Pop    
Kl. 13.30-14.00..Nabel rock/pop 
Kl. 14.15-15.00..Sax Appeal Jazz   
Kl. 15.15-16.00. Power of pure tones Rock/pop 
Kl. 16.15-17.00..rÅck4dummies Rock/blues
Kl. 17.15-18.00..R-A-W Rock/pop/blues        
kl. 18.15-19.00..Jotted notes Folk/rock 
Kl. 19.15-20.00..Treovalium Country/Folk
Kl. 20.15-21.15..Whoes Next The Who coverband 
Kl. 21.30-22.30..Perfect Strangers Deep Purple coverband
Kl. 22.45-24.00..The Noodles Kim Larsen Coverband                 
Kl. 24.00-Stevning Musikfestival slutter
ret til ændringer i musiksammensætningen forbeholdes

Gratis adgang
Der kan købes øl/vand og ringridderpølser m.m.

Drikkevarer må ikke medbringes på festivalpladsen

Gratis adgang
Der kan købes øl/vand og ringridderpølser m.m.

Drikkevarer må ikke medbringes på festivalpladsen

Stevning Mmusikfestival støttes af: Sønderborg kommunes ildsjælepulje
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Annoncer 
 

          
 

  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 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/ove  
 

 

mailto:agove@mail.tele.dk
http://www.myaloevera.dk/ove
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• 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 
Tlf.: 74 45 64 58 
Og bestil en tid… 
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Aktivitetskalender 
  

 

 

 

Dato Tidspunkt Aktivitet                                                         Mødested  
 
Lørdag d. 5. juni Kl. 14– 21  Indvielse af Info tavler og Fællesspisning Himmark Strand 
 
Lørdag d. 5. juni Kl. 12 – 24 Stevning Musik – Festival Stevning Kulturhus 
 
Søndag d. 6. juni Kl. 11.30 Ringrideroptoget starter Svenstrup 
 
Søndag d. 6 juni Kl. 10.30 Menighedsgudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Mandag d. 7. juni Kl. 15-18 Åbent i lokalhistorisk arkiv Lokalhistorisk Arkiv 
 
Søndag d. 13. juni Kl. 10.30 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Tirsdag d. 15. juni Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde Præstegården 
 
Lørdag d. 19. juni Kl. 13.00 Sommer-skydning Skytteforeningen 
 
Søndag d. 20. juni Kl. 10.30 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 

..… Sidste frist for indlæg til E`SvenstruPPe`s juli/august  nummer. 
 
Mandag d. 21. juni Kl. 15-18 Åbent i lokalhistorisk arkiv Lokalhistorisk Arkiv 
 
Onsdag d. 23. juni Kl. 17.00 Sankt Hans fest starter Nygård 
 
Torsdag d. 24. juni Kl. 18.00 Sommerafslutning Nørreskovskolen, Svenstrup 
 
Søndag d. 27. juni Kl. 9.00 Gudstjeneste ved Ole Werth Sørensen Svenstrup Kirke 
 
Onsdag d. 30. juni … … Udkommer næste nr. af E`SvenstruPPe … … 
 
Søndag d. 4 juli ingen gudstjeneste i Svenstrup – Gudstjeneste i Egen kl. 9.00 og i Nordborg kl. 
10.30 ved Preben Holm 
 
Søndag d. 11. juli ingen gudstjeneste i Svenstrup – Gudstjeneste i Havnbjerg kl. 9.00 og i Oksbøl 
kl. 10.30 ved Ole Werth Sørensen 
 
Søndag 18. juli kl. 10.30 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Søndag 25. juli kl. 10.30 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Søndag 1. august kl. 10.30 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
  
 

Juni og juli 2010 


