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Kommentar 
 
Kære læsere! 
 
Vi er nu i fuld gang med år 2011, den første måned er væk, 
det første nummer af E Svenstruppe’s 35. årgang 
udkommet. 
Vi havde i november måned indlagt poser og girokort, samt 
et kontonummer hvormed det er muligt at bidrage til bladets 
drift. 
Vi vil hermed takke for de bidrag vi indtil nu har modtaget, 
men vi må konstaterer, at det kun er halvdelen af 
lokalområdets beboer der økonomisk støtter op om bladet, 
er det fordi der ikke er behov eller interesse for bladet? 
E Svenstruppe’ afholder generalforsamling d. 24. februar, 
mød op og kom med input, således at vi kan få et endnu 
bedre lokalblad.  
Svenstrups foreninger har velvilligt mødt op når det var 
deres tur til at gå rundt om ”Det runde bord” når 
 E Svenstruppe skulle samles, jeg vil hermed takke for jeres 
hjælp igennem mange år. 
 

Bladet bliver fremover samlet og 
heftet af kopimaskinen. 
 
Godt Nytår. 
Lasse Andersen 
 
PS!! Vi tager stadig imod 
bidrag. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Fagre nye verden 
 
Nu kan vi ikke mere høre alt, se 
alt og ingen ting fortælle 
hinanden, nu vi ikke mere skal 
gå om ”Det runde bord.”  
 
Eva Tagesen 
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E SvenstruPPe. 
 
Generalforsamling 
 
E SvenstruPPe’ afholder ordinær generalforsamling   
torsdag den 24. februar 2011, kl.19:30 på Svenstrup Forsamlingshus  
med følgende dagsorden i henhold til vedtægterne. 
 
 
Valg af dirigent 

1.  Sidste års protokol 
2.  Beretning 
3.  Regnskab 
4.  Indkomne forslag 
5.  Valg  
6. Eventuelt 

 
 
 
 

Svenstrup ringriderforening 
 
 
Svenstrup ringriderforening afholder generalforsamling, tirsdag d. 1. marts, klokken 19,30 
 i SUF’s klubhus bagved skolen. 
 
Dagsorden: 

- Valg af dirigent 
- Formandens beretning ved Dorthe Johansen 
- Regnskab ved Vivi Riggelsen 
- Valg til bestyrelse: Tanja Byllemos ønsker ikke genvalg 
- Evt. 

 
Foreningen er vært ved kaffe/the og kage. 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Dorthe Johansen 

Forslag, der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 
senest 8 dage før generalforsamlingen. 
 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
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NYT FRA KIRKEN   
 
Særlige begivenheder i Svenstrup Kirke februar - marts 2011: 
 
Søndag d. 27. februar kl. 10.30 
Gudstjeneste med beretning fra 
konfirmandernes pilgrimsvandring. I 
denne Gudstjeneste vil konfirmanderne 
deltage og en del af temaet vil være den 
vandring, de lige har været på. En så kaldt 
pilgrimsvandring, hvor vi følges gennem 
strabadser og oplevelser i naturen, der 
bringer os nærmere på hinanden, os selv 
og på Gud. 
 
Søndag d. 6. marts kl. 19.30 
Stillegudstjeneste med forberedelse til 
fasten. Ind i stillegudstjenestens enkle 
form vil der blive givet bønner og praktiske 
forslag til, hvordan fasten kan blive en lige 
så god forberedelsestid til Påsken, som 
advent er det til Jul. 
 
 

Søndag d. 13. marts kl. 9.00 med 
efterfølgende ”Sogneindsamling”. I år 
begynder vi vores sogneindsamling med 
en lille tidlig Gudstjeneste. Vi håber, at alle 
enten vil med ”ud og rasle” eller sidde 
hjemme med pungen parat denne 
formiddag. Skynd dig hjem efter 
gudstjenesten eller meld dig allerede nu 
som indsamler til Thomas Damgaard: 
thomas_damgaard@anarki.dk   
 
Torsdag d. 17. marts kl. 19.00 
”Fortælling og sang om tvivl og tro”  
NB: I konfirmandladen. Denne aften vil 
præsten og et par af dem, der har skrevet 
en salmestafet her til bladet, give en 
præsentation af 5-6 salmer. Når vi har 
sunget dem, vil de fremmødte kunne 
komme med salmer, som de gerne vil have 
præstens og de andres bud på en 
forståelse af. 

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: 
”For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for 
at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt 
liv.”  

Johannes evangeliet kap. 3 vers 16 
 
Den røde tråd i bibelen er den samme som den, der er i en sund familie.  
Her får vi at vide, at vi er holdt af – elsket. Vi ved, at vi er knyttet til hinanden med nogle 
særlige bånd, som holder os sammen og giver os tro på livet.  
Sådan er det også at læse bibelen eller få fortalt dens historier. De leder alle sammen frem 
til, at der bag den store skabermagt ligger et bankende faderhjerte, som på sin helt særlige 
og uudgrundelige måde vil tage sig af os, så vi ikke bliver fortabt, og så det hele ender godt. I 
vores almindelige menneskeliv og i de nære relationer kan det godt ind i mellem føles som 
om, at der er noget, der går i stykker; men ude fra – fra naturens skønhed, fra morgenens lys 
og fra den røde tråd i bibelen kan vi hente ny sammenhængskraft: 
Du er så meget værd, at livets Gud ville, at du skulle leve og dannede dig i din mors liv. 
Du er så meget værd, at Gud vil gå som et menneske ved din side, så du før eller siden 
finder fred med dig selv og dit medmenneske. 
Du er så meget værd, at Gud har givet dig en ånd, der sætter dig i stand til at se med hjertet. 
                   Bo Scharff, sognepræsten 

mailto:thomas_damgaard@anarki.dk
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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. 
 
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.  
 
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 
Der holdes ordinære møder: 8. februar, 
15. marts, 12. april, 17. maj, 21. juni. 
Der er tale om den 3. tirsdag i hver 
måned undtagen i februar, hvor mødet 
foreslås afholdt på den 2. tirsdag for at 
undgå vinterferien i uge 7 og i april, hvor 
mødet ligeledes foreslås afholdt på den 2. 
tirsdag for at undgå påskeugen. 
Den 15. marts er der offentligt 
regnskabsmøde kl. 19. 
Den 17. maj er der offentligt budgetmøde 
kl. 19. 
Det årlige syn afholdes lørdag den 5. 
februar kl. 10.00. 
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: Asta 
Broesby-Olsen (formand og 
kontaktperson), Thomas Damgaard 
(næstformand og sekretær), Bente Purup 
(kasserer i rådet), Mona Boysen, Ruth 
Good, Gert Sommerlund (kirkeværge), Bo 
Scharff (præst, født medlem). 
Uden for rådet: Torben Nielsen/Maja 
Jørgensen (medarb. repr.), Ole 
Rasmussen (kasserer). Bygningskyndig: 
Hans Jensen.  
 
Nyt fra Menighedsrådet 
Rådet kan nu sige endeligt velkommen til 
Maja Jørgensen som per 1. januar er 
fastansat som organist i Svenstrup Kirke. 
Det er en stor glæde, at Maja Jørgensen 
kunne træde til, og at hun nu på fast 
basis stiller sig til rådighed med sit 
musikalske hjerteblod og pædagogiske 
evner. Der ses frem til fortsat godt 
samarbejde på et højt fagligt niveau - ikke 
mindst omkring sammenhængen mellem 
musik, forkyndelse og liturgi. 

Dåb 
Den 30. januar 2011:  
Lærke Broen Lindberg 

Døde 
Den 11. december 2010: 
Hans Wrang, Svenstrup 
Den 11. december 2010: 
Aagon Jacobsen, Sønderborg 
(med familie i Svenstrup) 
Den 15. december 2010: 
Pia Viveiros, Stevning 
Den 8. januar 2011:  
Christine Jensen, født Thomsen, 
Svenstrup 
Den 14. januar 2011: 
Marie Nansen, tidligere Himmark 
 
Viede 
Ingen 

http://www.svenstrupkirke.dk
mailto:BOSC@km.dk
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Café 93 og Genbrugsen i Havnbjerg-Centret 
  
Alle er velkomne til at kikke indenfor. 
 
Caféen har åbent alle ugens 7 dage.  
Her serverer vi mad og drikke til rimelige 
priser – ikke mindst en god kop kaffe - og 
der er også tid til en lille snak.  
 
Genbrugsen har åbent alle hverdage. 
Vi har altid spændende tilbud til hele 
familien: tøj og ting og sager til små priser. 
Så her kan du blive velklædt uden at smide 
om dig med pengene.  
Eller er du vokset fra dit tøj – i højden – eller 
i bredden   - så modtager vi gerne det tøj, 
du ikke mere selv har brug for. Og du selv 
finder let  noget ”nyt”, der passer hos os. 
Tøjet er rent og pænt og så godt som nyt. 
For mange er det næsten en sport at gøre 
fund i genbrugsbutikker – så vær med på 
moden – gå i Genbrugsen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Om mandagen året rundt spiller et stort hold 
på 20-25 personer Pétanque på banerne 
udenfor. Det er en hyggelig sport som alle 
kan være med til. Eneste krav er, at man  
 
 
 
 
 

 
skal være medlem af Ældresagen. Ib Arne 
Christensen står for denne aktivitet. De 
drikker kaffe hos os eller spiser et varmt 
måltid mad her, når de har haft 
turneringsspil. 
 
Tirsdag er der tur med indkøbsbussen og 
efter strabadserne hygger vi os med varm 
mad i caféen. 
 
Onsdag er der strikkeklub i lokalerne, hvor vi 
mødes til en hyggelig eftermiddag. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hver tredje søndag i måneden (med ganske 
få undtagelser) kan ældre, ensomme eller 
gangbesværede blive hentet til en hygge-
eftermiddag, hvor vi drikker kaffe med 
hjemmebag, synger eller bliver underholdt 
på anden måde. Ring på telefon 74 45 01 
79 eller på 74 45 20 46, hvis du vil være 
med. 
Vi er nødt til at bede om tilmelding, så vi kan 
sikre os, at der er plads nok. 
 
»Vi ses i Genbrugsen« 
 
Kirkens Korshær  /Asta Broesby-Olsen 
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Spejdernyt 
 januar 2011 
I januar fejrer vi Hjortspring-gruppens 60 års 
fødselsdag. Det sker søndag den 30. januar, 
hvor vi først har nytårsappel i kirken med 
Bedste-gudstjeneste. Derefter skal alle 
spejdere med familier hygge og holde 
fødselsdag i spejderhytten. 
 
Vi har igen et spændende program for store 
og små – med bål og leg i mørket, lygter, 
stifinder med stjernebilleder og kort og 
kompas, Baden Powell´s fødselsdag – altså 
ham der startede spejderne, en 
fastelavnsfest og et mobil-løn. Vi skal 
selvfølgelig også udforske skoven, klatre i 
træer og ud og sejle i vores kanoer. 
 
Ind i mellem er vi heldige at møde andre 
spejdere i turneringer og ikke mindst vil vi 
have venne-dag – 
hvor vi forhåbentlig får besøg af mange 
nysgerrige børn, der gerne vil se, hvad 
spejderne laver. 

 
Spejderne sælger lodsedler fra den 29. 
januar til 31. marts. På denne måde tjener 
vi lidt penge til at lave endnu flere sjove 
aktiviteter. Så tag godt imod, hvis I får 
besøg. 
 
Søndag den 3. april er der 
affaldsindsamling igen, og endnu engang 
håber vi, at lokalbefolkningen vil bakke op 
om vores arrangement, så vi kan få samlet 
affald i vores område i en god sags tjeneste. 
Se mere på Dansk Naturfredningsforening  
www.dn.dk. I er velkommen til at kontakte 
Mona Boysen tlf 74458361 om flere 
informationer eller tilmelding. 
 
   Spejderhilsen fra 
spejdere og ledere i Hjortspring-gruppen 

 

Svenstrup vandværk 
 
Generalforsamling i Svenstrup vandværk 
Tirsdag d. 8. marts, klokken 19.30 på Svenstrup forsamlingshus 
Dagsorden: 
1. Valg af ordstyrer 
 
2. Valg af protokolfører 
          
3. Formandens beretning ved Gert Johansen  
4. Fremlæggelse af regnskab ved Jørgen Jørgensen  
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer      
På valg er Peter Meier – modtager ikke genvalg 
 Arne Bonde – modtager genvalg 
      Ole Rasmussen (revisor) – modtager genvalg  
 
6. Indkomne forslag, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen 
 
7. Eventuelt  
 
 

http://www.dn.dk
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HERTUGERNE PÅ NORDBORG SLOT 
Jagthuset Neuenhof (Nygård Skovfogedbolig) 

 

 
Foredrag med museumsinspektør Inge Adriansen Sønderborg Slot 

 
 
 
Tid og sted: Tirsdag 22. februar kl. 19 – 21 i den gamle skovfogedbolig Nygård i 

Nørreskoven 
 

Entre:  Entre vil være 80 kr. 
 

Kaffe/The/Kage: Der er mulighed for at købe kaffe, the og kage a 25 kr. 
 

 

 
ARRANGØR: 

FOF-Sønderborg i samarbejde med Foreningen Nygård www.nygaardals 
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OPLEV DET TIDLIGE FORÅR I NØRRESKOVEN 

 

Naturvandring med skovfoged Leo Vindahl Olsen 
 
 
Tid og Mødested: Lørdag 5. marts kl. 14.00 ved Nygård den gamle skovfogedbolig i 

Nørreskoven 
 
Deltagerpris: Voksne 20 kr. børn fri deltagelse. Der er ingen tilmelding, man 

møder bare op 
 
Kaffe/the/kage: Efter naturvandringen er der mulighed at købe kaffe, the og kage 
 på Nygård. Pris 25 kr. 
 
 
 
 

 
 

ARRANGØR: Foreningen Nygård www.nygaardals  
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E`Svenstruplaug  
 
Indkalder alle foreninger i Svenstrup til møde i foreningsforum. 
Foreningsforum er lavet for at skabe endnu bedre samarbejde og 
inspiration foreningerne imellem. VI SES  
 
Møde i FORENINGSFORUM er 
Torsdag d. 10. februar kl. 19.30 
på forsamlingshuset  
Dagsorden 

   Referat fra d. 19 august 2010 
Opfølgning 
 
Svenstrup Skolen.  
Tilbagemelding fra gruppen  

 
Forsamlingshuset. 
Hvad har de gang i. 

 
Ringridning og lørdagsfest.  

 
 
 
 
 

Generation X. 
Nedsættelse at projektgruppe.  
 
Forenings og fælles Fremtidige 
aktiviteter. 
Her vil  Henrik komme med et 
oplæg til  
Sports og kulturkalender  

 
Tilbagemelding fra 
E`Svenstruplaug 
Evt. 
Næste møde d.                                                                              
Svenstrup d. 20-01-11 
 
 
Agnes Rigmor Nielsen Mølletoften 22 
6430 Nordborg 
mobil 4098 9289 
Email.: nielsen@moisen.net 

Bestyrelsen: 
Hanne Græns Henrik Elkrog    John Jacobsen    Børge Jørgensen  Agnes Nielsen 
Ugebjergtoften 7   Voldgade 13 A      Skoletoften 26            Ahlmannsvej 9        Mølletoften 22 

 
 
Få et godt valg – med 17 valgsteder 
 
Er det et godt valg at nedlægge valgstedet i Svenstrup  
Byrådet i Sønderborg kommune skriver  
Byrådet i Sønderborg Kommune har i efteråret 2010 arbejdet med en modernisering 
af den måde, vi afholder valg på. 
Ét af forslagene, der har været drøftet, er en struktur med 17 valgsteder. 
Inden Byrådet træffer endelig beslutning i foråret 2011, sendes forslaget i høring. Det 
sker for at få så mange input og ideer som muligt - fra så mange som muligt. 
Forslaget sendes i høring i perioden 3. december 2010 til 6. februar 2011 i: 
∞ Ældrerådet      
∞ Handicaprådet 

∞ Landdistriktsudvalget 

∞ Integrationsrådet           ∞ Landsbyforum 

mailto:nielsen@moisen.net
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Borgerpanelet i Sønderborg Kommune bliver også spurgt. Borgerpanelet består af 
1.500 repræsentative borgere, der besvarer undersøgelser via internettet. 
Desuden afholder Borger- og Demokratiudvalget 3 borgermøder, hvor forslaget bliver 
præsenteret. Borgermøderne afholdes 
Gråsten Skole den 25. januar 2011 kl. 16.30 – 18.00 
Sønderborg Bibliotek den 27. januar 2011 kl. 16.30 – 18.00 
Nordborg Rådhus den 3. februar 2011 kl. 16.30 – 18.00 
Borger- og Demokratiudvalget deltager i borgermøderne for at bespare spørgsmål og 
for at høre kommentarer til forslaget. Der vil også blive taget referat af dialogen på 
borgermøderne, som vil indgå som et høringssvar til det videre politiske arbejde med 
forslaget. 
Med venlig hilsen 
Frank Bodholdt Jakobsen 
Formand 
Borger- og Demokratiudvalget 
 
Lauget  
Dette betyder at vi fremover stemmer i Havnbjerg og for os at se er det en dårlig løsning der vil 
give en væsentlig lavere stemmedeltagelsen fra de små valgstede. Hvor vi generelt altid har 
ligget med meget høje stemmeprocenter. 
Synes du også det er en dårlig ide så mød op i Nordborg d. 3 februar  
 

På E`Svenstruplaug`s vegne  Agnes 
Forslag til 17 valgsteder 
I alt 55.850 
 
17 Kværs Kværs Kro 700 
16 Gråsten Ahlmannsparken 4.700 
15 Broager Broager-Hallen 4.600 
14 Ullerup Bakkensbro Skole 1.400 
13 Vester Sottrup Forsamlingsgården Sundeved 2.350 
12 Dybbøl Dybbøl-Skolen 4.450 
11 Biblioteket Biblioteket 5.600 
10 Sønderskov Sønderskov-Skolen 5.900 
09 Humlehøj Humlehøj-Hallen 6.500 
08 Kegnæs Kegnæs Forsamlingshus 450 
07 Sydals Sydals-Hallen 2.000 
06 Hørup Hørup-Hallerne 2.450 
05 Augustenborg Augustenborg Hallerne 2.900 
04 Fynshav Fryndesholm-Hallen 1.950 
03 Egen Guderup-Hallen 2.450 
02 Havnbjerg Havnbjerg Skole 2.400 
01 Nordborg Nordborg-Hallen 5.050 
Vælgere 
(afrundet) 
Valgdistrikt Navn Sted 
 
Forslaget er sendt i høring af Borger- og Demokratiudvalget i perioden fra den 3. december 
2010 til 
 
  



Februar 2011 Side 12 af 26 E SvenstruPPe’ 

 

Svenstrup skole
 
 
NYT fra Borgergruppen for 
bevarelse af Svenstrup Skole 
 
 
 
- Vi har aftalt møde med Universe Fonden 
som er MEGET interesseret i vores 
idé om Svenstrup Profil skole. Se evt. 
www.universeresearchlab.dk 
- Vi har bedt kommunen give tilsagn om, at 
vi kan råde over bygningerne 
til skolen efter august 2012. Afventer svar 
ultimo februar. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
-Infomøde om skolesituationen bliver 
indkaldt senere. 
 
Interesserede kan få tilsendt NYHEDSBREV 
ved at maile til 
karin_frostjensen@sport.dk            
 som udsendes ved nye info. 
 
Med venlig hilsen 
Borgergruppen for Bevarelse af Svenstrup 
Skole 

 

Køb & Salg 
 

 
Købes:  Jeg søger en billig men brugbar 
videomaskine til VHS bånd eller et mindre tv 
med indbygget video 
 

 
 
 

 
 
Sælges: Ridestøvler str.35 -   kr. 75,-

Anna Weber 
Ugebjergvej 45  Svenstrup 
6430 Nordborg 
tlf. 74456398  mobil 40746398 
mail: annaweber@mail.dk 

PETER VIKINDE BRE BAND 

http://www.universeresearchlab.dk
mailto:karin_frostjensen@sport.dk
mailto:annaweber@mail.dk


 
Svenstrup Forsamlingshus 25. marts 2011 

Koncert   kl. 20:00, kr. 160,- 

Spisning  kl. 18:00, kr. 100,- 
Billetsalg: Gert Wonsyld (74456300), Nebeling i Guderup, Bøger & Papir i Nordborg 

                 Dagli` Brugsen i Havnbjerg, On-line WWW.Olferts-venner.dk 

Spisebillet:      Bestilles hos Gert Wonsyld, tlf., 74456300 – 51222363 

Vi ses til en god aften 

Arrangør: Olferts Venner og Svenstrup Forsamlingshus 
  

 PETER VISKINDE BAND
      Live 

http://www.Olferts-venner.dk
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Lokalhistorisk forening 
 
 
Åbent 1. og 3. mandag i hver måned fra 
15 til 18. 
I er altid velkomne. 
 
Generalforsamling i Lokalhistorisk 
forening torsdag d. 24. marts 2011 kl. 
19.30 i Stevning Kulturhus, Caféen. 
 
Spøgelser? 
Hej  
Er der nogle der kender til et mundheld her 
fra Stevning, som jeg mener at huske fra 
min skoletid: ”Ravnsdams Kalv og 
Birkemoses Føl”? Jeg ved ikke om der er 
mere. 
 Jeg forestiller mig at der har været nogle 
gamle folk der har set nogle mærkelige 
skygger over moserne i gammel tid. Det er 

 
 
Sognets foredragsforening 
 
Foredrag 2011 1. halvår 
Alle foredrag er i Svenstrup forsamlingshus 
kl. 14 til ca. 16  
 
2011: 
Torsdag d. 27. jan. 2011 kl. 14:00: Leo 
Randløv 
Skærslipperoplevelser og mødet med børn 
og forældre som skoleinspektør 
 
Torsdag d. 10. feb. 2011 kl. 14:00: Jørgen 
Mads Clausen 
”Min verden - inden jeg kom på Danfoss 
lønningsliste” 

måske noget der skal føjes til 
 Stevning bogen engang 
 
Hilsen fra Anna Hansen, Ravnsbjergvej 
 

Stier i Svenstrup sogn 
 
Sti nr. 1.  
 
 Fra det gamle mejeri ved forsamlingshuset 
går der en sti langs hegnet mod nord, og 
mundede ud i Fæbrovej, man kunne så 
krydse den gamle landevej, gå bag om 
forsamlingshuset op til Sandvej, derfra over 
Pedersbjerg, slog en bøjning mod vest og 
mundede ud i vejen til Stevning. 
 
Sti nr. 1 A 
 
Havde forbindelse med den første sti, i den 
sidste bøjning på denne, lå der en 
vandmølle (bag Møllegården) der pumpede 
vandet op i bassinet på bakken – her gik 
den mod Pedersbjerg og til kirken. 
 

Sti nr. 2 
 
Fra Toftegård (Fr. Sanders ejd.) gik der en 
sti fra Basmosevej forbi gårdens vestlige 
side til Fæbrovej, fulgte så vejen mod øst 
gik igen langs hegnet mellem markerne 
(Asager og Smedehaven) ad Tårup gade, et 
stykke om ad ”E Ramsel” gennem Keldager, 
krydsede Pilevej for så at munde ud i 
Nordborgvejen.  
Ved udgangen fra ”E Ramsel” lå der en 
Steht, (ståsted) en sten man kunne træde 
på og så træde over det hegn som skilte 
markerne for kreaturerne – et sådan èt 
fandtes også længere oppe ad samme sti. 
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Sti nr. 3 
 
Næsten over for indkørselen til Kløvertoften 
kunne man gå tværs over marken (Svend 
Hansen)  ned til Klingbjerg, hvor den gik ud i 
Sandbjergvej et stykke forbi dammen mod 
nord. 
 
Sti nr. 4 
 
Starter ved Melvedhus går langs udkanten 
af Nørreskoven, uden for skoven langs 
bakken til Borreshæld. 
 
Sti nr. 4A 
 
Havde forbindelse med ovenstående og gik 
fra Borreshæld langs hegnet til 
Sølvkobbelvej. I begyndelsen af stien fra 
Borreshæld lå der et lille Kånersted 
(husmandssted) der hed ”Dalager” 

 
Sti nr. 5 
 
Gik fra festpladsen (Brudekobbel) ved 
Nygård langs stranden i Nørreskoven forbi 
Chr. Fiskers hus langs stranden til 
Traneodde. 
 
Sti nr. 6 
 
For at komme fra Svenstrup til Lunden – 
Brandsbøl gik der en sti fra Pustervig ved 
præstegården til Lunden skov, for så at 
fortsætte videre mod vest. 
 
Sti nr. 7 
 
Kaldes Møllevejen, går fra Stevninghjørn til 
Degnager og er blevet brugt som vej når 
man skulle til mølle. 

 
 

Brandværnet 
 
Brandmand søges: 
 
Svenstrup Brandværn søger friske unge mænd eller kvinder. Vi er 
i dag 22 mand, men der er altid plads til flere. 

Vi ønsker at sikre et aktivt brandværn i fremtiden, det kan vi kun 
gøre ved at vi hele tiden har en tilgang af lokale borgere som 
ønsker at hjælpe andre i nød…. 

Vi kan som altid tilbyde et godt kammeratskab bygget på gensidig 
respekt og tillid, og et unikt sammenhold på tværs af alder og 
beskæftigelse. 

Kravene til at blive brandmand er et normalt helbred, mellem 18 og 40 år og klar til at 
gennemfører grund og funktionsuddannelsen.  

Vi ved godt at uddannelsen tager tid og kan være hård, men er den først overstået, er det kun 
at vedligeholde uddannelsen. Dette gøres ved øvelser. 

Vi afholder cirka 20 – 22 øvelser gennem hele året, både store og små lokale øvelser sammen 
med de omkring liggende værn.  Så det er muligt for alle at få de øvelser de skal have hvert år 
(12 stk).  

Så deltager vi også flere forskellige arrangementer i byen 

trafik regulering ved ringridning, juletræs fest, brandvagter, mm. 



Februar 2011 Side 16 af 26 E SvenstruPPe’ 

Den alvorlige del at det frivillige brandværn består af: 

• brand bekæmpelse 
• redning 
• miljø 
• båd beredskab 

her ligger vi normalt omkring 15 til 30 udkald fordelt ud på hele året.  

Det er her det er vigtigt at der er mange brandfolk at tage af, nogle er hjemme mens 
andre er væk, da udkaldene kan ske på alle tider af døgnet 

Så støt det lokale brandværn, tag kontakt til en lokal brandmand eller tag kontakt til 
vores  

Kaptajn: Anker Thy: 20 62 91 33 eller  Vice-kaptajn: Helge Kock: 61 27 02 42 

VÆR MED TIL AT BEVARE ET AKTIVT LOKALT 
BEREDSKAB I SVENSTRUP. 

 
 
Tak til vores Sponsorer. 

 
Svenstrup friv. Brandværn vil hermed sige et stort tak til vores sponsorer, for støtten til vores 
juletræsfest for børnene. 
Det blev igen i år en god dag, hvor der blev klippet og klistret julepynt, julemanden kom forbi og 
delte godteposer ud, der blev danset om juletræet, og generelt hygget med æbleskiver, slik, 
osv.  
En stor tak til vores sponsorer: 
Kvickly  
Guldbageren  
Rema 1000  
Entreprenør Hans Henning Hess 
Snedkermester Ronni Jensen 
Nord-Als Autoværksted - Automester  
PLP byggefirma 
JM-Madexpressen 
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Så starter den private dagpleje op i Svenstrup, et alternativ til den kommunale dagpleje. 

Jeg har i de sidste par år arbejdet som kommunal dagpleje, men starter nu en privat dagpleje op. 

De væsentlige ting jeg kan tilbyde er: 

Åben Legestue: jeg holder åben legestue for børn mellem 0 og 3 år, hver mandag mellem      kl 9.00 
og 12.00 

Stabilitet: Ingen ringer om morgenen og fortæller at jeres barn skal i gæstepleje, barnet vil altid 
blive passet ved mig. 

Flexibilitet: Jeg tilbyder andre åbningstider og deltidspladser. 

Det er forældre og dagplejen (mig) der beslutter hvornår barnet starter i børnehave, det er ikke 
alderen der er afgørende. 

Prisen: Det er billigere end den kommunale, også med søskenderabat. 

Hvis du gerne vil vide mere, så kig endelig ind på min hjemmeside. 

www.henriettesdagpleje.dk 

eller ring og besøg mig 

Henriette Kock  
Nordborgvej 80 
Svenstrup 
Tlf:50 92 75 25 

 

http://www.henriettesdagpleje.dk
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Dagplejen 
 
Juletræsfest i dagplejen.  
Fredag d. 10. dec. 2010 blev vores årlige 
juletræsfest afholdt på Alsingergården. Om 
formiddagen pyntede dagplejere og børn 
juletræet og gjorde klar til modtagelse af 
forældre og søskende. De ankom 14.30 og 
vi hyggede os med æbleskiver og sang. Vi 
var også heldige, at julemanden kom forbi.  

Hilsen Jytte, Bente, Henriette og Joan

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Hjertelig tak 
 
Nytårsaften er passeret, og som det er 
tradition – med raketter, fontæner, batterier 
og andet fyrværkeri der oplyser himlen og 
efterlader natten med bulder og brag. Sådan 
er det og sådan skal det jo være. 
Jeg vil gerne takke alle jer, som kun bruger 
denne aften til at skyde jeres fyrværkeri af i. 
 
Venlig hilsen  
Ejeren til en hund, der bestemt ikke kan lide 
nytårskrudt. 
 
Helle Christiansen 
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Skolevænget 14 
 

2010 - 2011 
 
 
 

    

  Dilettant i Stevning Kulturhus 
 
Skuespillere fra Fobis opfører teaterstykket  

 ”Svigermor på Tilbud” 
 

Onsdag d. 23. februar kl. 19.00 
            Specielt for børn. Gratis adgang for børn, 25 kr. for voksne. 

Fredag d. 25. februar kl. 19.00 
            Generalprøve, specielt for pensionister.  
              Indgang 25 kr. pr person. Indgang + kaffe/te med kage 50 kr. pr. person. 

Lørdag d. 26. februar kl. 19.00 
            Premiere, med efterfølgende fest, dans og musik. Indgang 50 kr.  
            Husk tilmelding til Jytte tlf. 7445 9125 eller Poul tlf. 7445 9342 senest d. 21. feb. 

 
 

               Fastelavn i Stevning kulturhus 
 
Søndag d. 6. marts kl. 14.00 – 16.00  
          Kom og slå katten af tønden sammen med Fobis. 

 
 
        Søndagscafé i Stevning Kulturhus 
 
 Søndag d. 6. februar kl. 14.30 – 16.30  

Søndag d. 13 marts  kl. 14.30 – 16.30 
         Tag familien, venner og naboer med til friskbrygget kaffe – te – saftevand og et stort  
          udvalg af dejlige hjemmebagte kager.  Alt fås til meget rimelige priser.   
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Februar 2011 
Søndag 6.feb.  kl. 14.30     Søndags-Caféen    Caféen Sælger kaffe/te med dejlige hjemmebagte kager.   
Mandag 7.feb.     kl. 15.00     Lokalhistorisk          Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00. 
Onsdag 9.feb.      kl. 18.00 Madklubben          Køkken Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 83 70). 
Mandag 21.feb.   kl. 15.00 Lokalhistorisk      Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00. 
Onsdag 23.feb.    kl. 19.00 Fobis        Salen     Dilettant for børn 
Fredag 25.feb.     kl. 19.00     Fobis        Salen            Dilettant – generalprøve med kaffebord 
Lørdag 26.feb.     kl. 19.00     Fobis        Salen     Dilettant – premiereforestilling – med spisning og  
                                                                                                   musik/dans 
Marts 2011 
Torsdag 3.mar.    kl. 19.00  Stevning bylaug                   Borgermøde for borgere i Stevning 
Søndag 6.mar.     kl. 14.00      Fobis                     Salen           Fastelavn – slå katten af tønden. 
Mandag 7.mar.    kl. 15.00  Lokalhistorisk         Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00. 
Tirsdag 8.mar.     kl. 18.00 Madklubben Køkken Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 83 70). 
Søndag 13.mar.  kl. 14.30 Søndags-Caféen Caféen Sælger kaffe/te med dejlige 
hjemmebagte kager. 
Tirsdag 15.mar.n kl. 18.00 Skolen Sal+Café Skolefest for 00.H + 0.H + 1.H + 2.H + 
3.H. 
Onsdag 16.mar.   kl. 18.00 Skolen Sal+Café Skolefest for 4.H + 5.H + 6.H. + ”7.H.” 
Mandag 21.mar.  kl. 15.00  Lokalhistorisk      Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00. 
 
April 2011  
Mandag 4.apr.     kl. 18.00 Madklubben Køkken Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 83 70). 
Mandag 4.apr.     kl. 15.00  Lokalhistorisk      Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00. 
Mandag 18.apr.   kl. 15.00  Lokalhistorisk      Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00. 
 
Maj 2011 
Mandag 2.maj     kl. 15.00  Lokalhistorisk          Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00. 
Tirsdag 10.maj    kl. 18.00 Madklubben Køkken  Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 83 70) 
Onsdag 11.maj    kl. 18.00 Skolen Sal+Café  Forårskoncert for 0.H + 1.H + 2.H + 
3.H. 
torsdag 12.maj    kl. 18.00 Skolen Sal+Café  Forårskoncert for 4.H + 5.H + 6.H. 
Mandag 16.maj   kl. 15.00      Lokalhistorisk       Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00. 
 
Juni 2011 
Lørdag 04 juni    kl. 12.00 Kulturhuset   Stevning Musikfestival 2010 kl. 12.00 – 24.00 
Mandag 6.jun.    kl. 15.00 Lokalhistorisk                      Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00. 
Onsdag 8.jun.     kl. 18.00 Madklubben Køkken  Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 83 70). 
Fredag 17.jun.    kl. 18.00 Kulturhuset Caféen  Kulturhusets 6 års fødselsdagsfest for alle der  
      har hjulpet Kulturhuset i denne sæson. 
 

Sæt kryds i kalenderen ved lørdag d. 4. juni 2011. fra kl. 12.00 til kl. 24.00 
Kom til Stevning Kulturhus og vær med til: 

Stevning musikfestival 2011 - for god amatørmusik. 
 
 
 
 
Faste tidspunkter: 
 
Bente Philipsen: Linedance  
Mandage kl. 18.00 – 19.20. Start mandag d. 6. september i salen – sæsonen slutter til april. 
Mandage kl. 19.30 – 20.50. Start mandag d. 6. september i salen – sæsonen slutter til april. 
- Har du lyst til at have det sjovt og få dig rørt – så kom og vær med til Linedance. 
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Stevning Idræts Forening: Leg og motion: 

   Yderligere information ved Margit Schmidt tlf. 74 45 84 93 
Tirsdage kl. 19.00 – 20.00 i gymnastiksalen. Første gang d. 07.09.10. og sidste gang udgangen af 

februar 11. 
Stevning Idræts Forening: Zumba fra 18 – 25 år 
Tilmelding ved Margit Schmidt tlf. 74 45 84 93 

   Onsdage kl. 18.00 - 19.00 i gymnastiksalen. Første gang d. 06.10.10. og sidste gang udgangen af 
februar 11. 

   Onsdage kl. 19.00 – 20.00 i gymnastiksalen. Første gang d. 06.10.10. og sidste gang udgangen af 
februar 11. 

 
Stevning Idræts Forening: Basketball fra 8 til 14 år: 

   Yderligere information ved Linda Christensen tlf. 60 94 27 42 
   Onsdage kl. 16.45 – 17.45 i gymnastiksalen. Første gang d. 08.09.10. og sidste gang udgangen af 

februar 11 
Stevning Idrætsforening: Motionsbadminton i Gymnastiksalen: 
Tildeling af tider ved Linda Christensen tlf. 60 94 27 42 
Tirsdage kl. 16.00-17.00 + 18.00-19.00 + 20.00-21.00. Første gang d. 07.09.10. Slut udgangen af februar 
11. 
Onsdage kl. 19.00-20.00 + 20.00-21.00.                        Første gang d. 08.09.10.  Slut udgangen af 
februar 11. 
Torsdage kl. 16.00-19.00                                                Første gang d. 09.09.10.  Slut udgangen af 
februar 11. 
Stevning Idrætsforening: Kortspil i klublokalet under den gule bygning: 
Yderligere information ved Ove Andresen tlf. 74 45 80 75 
Torsdage kl. 19.00 – 22.00.                                             Første gang d. 02.09.10. Slut udgangen af marts 
11. 
 
PC kurser i Stevning Kulturhus: Vagn Hesselager er instruktør 
Hold nr. 1-2011: Onsdage kl. 09.00 – 11.00 i Caféen. d. 5. januar - d. 23. marts 2011.  

                                                                                            (der er ikke kursus d. 16. februar og d. 16. 
marts)  

Hold nr. 2-2011: Onsdage kl. 19.00 – 21.00 i Caféen. D. 5. januar - d. 23. marts 2011. 
                                                                                            (der er ikke kursus d. 16. februar og d. 16. 
marts)  

Tilmelding og information ved Vagn Hesselager tlf. 40 18 20 60 mail: vagn@hesselager.com 
 
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, mail: 
steffenfog@bbsyd.dk.  Deadline for materiale til næste udgave er d. 14. marts. Rundt om 
Stevning nr.135 udkommer d. 26. marts og E`SvenstruPPe udkommer d. 30. mrts. 

 
  

mailto:vagn@hesselager.com
mailto:steffenfog@bbsyd.dk


 
 

 

• 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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Bestyrelsen:            Navne:       Tlf.:            Mailadr: 
 

Formand:   Karin Frost Jensen       22531887 karin_frostjensen@sport.dk 
Næstformand: Karsten Abrahamsen     25632711 kab@sdbg-fornikling.dk 
Kasserer:  Inge-Marie Lyhne       74425283 imlyhne@stofanet.dk 
Sekretær:  Louise Andersen       20763407 lize@mail.dk 
Fodbold:  Palle Søgaard       22531887  
Gymnastik:  Dorith Sprenger       20966505 dorith@bbs.dk 
Badminton:  Jan Jørgensen       61602238     

 
 

          
 
 
 

  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:karin_frostjensen@sport.dk
mailto:kab@sdbg-fornikling.dk
mailto:imlyhne@stofanet.dk
mailto:lize@mail.dk
mailto:dorith@bbs.dk
mailto:agove@mail.tele.dk
http://www.myaloevera.dk/ove
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Spørgeskema 
 
Der sker mange ting omkring os, SUF vil gerne være en aktiv del i det lokal liv og vil gerne 
afspejle de ønsker Svenstrupperne gerne vil have til deres lokale idrætsforening.   
Derfor kunne vi fra bestyrelsen side godt tænke os at få jeres input til hvordan SUF skal udvikle 
sig. 
Det er derfor vi bede dig om at udfylde understående spørgeskema, da disse informationer vil 
være med til at danne grundlag for SUF fremtid. 
Sæt venligst x ud fra hvad din holdning er 1 til 5  5 er bedst  
Skemaet kan enten afleveres til en fra bestyrelsen eller i klubhuset, eller sendes på mail til 
formanden på 
karin_frostjensen@sport.dk 
 1 2 3 4 5 
Er SUF en attraktiv klub at være medlem i?      
Er bestyrelsen synlig?      
Er de trænerne kompetente?      
Er de udendørs arealer i en ok tilstand?      
Er de indendørs faciliteter i orden?      
 
 
Hvilke sportsgrene skal SUF have? 
 
 
 
 
 
Forslag til andre sportsgrene? 
 
 
 
 
 
Andre aktiviteter som SUF kunne have på programmet   
   

 

mailto:karin_frostjensen@sport.dk


 
 
 

FRA NØRRESKOV-SKOLEN 
www.norreskov-skolen.dk 

 

Svenstrupafdelingen nedlægges i 2012 
Et flertal i skolebestyrelsen besluttede den 23. november at nedlægge 

Svenstrupafdelingen pr. 1. august 2012 og overflytte eleverne til 

Guderupafdelingen. 

Beslutningen er taget på baggrund af de elevtalsprognoser, som 

foreligger, og som viser, at Nørreskov-Skolen i løbet af nogle år vil være 2-sporet. Hvis vi 

fortsætter med at oprette ufinansierede klasser, går det ud over alle elevers 

undervisningstimetal. Dette ønsker bestyrelsen ikke. 

Bestyrelsen har ved at udskyde nedlæggelsen i 1 år ønsket at give tid og rum til at lave en 

fusion, hvor både lærere, elever og forældre inddrages, og som alle føler sig trygge ved. 

Tiden skal bruges til at skabe aktiviteter, der gør, at fusionen bliver en positiv oplevelse for alle 

parter. 

 

SFO-området 
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 besluttede byrådet, at Hjortspring Børnehus ikke 

længere skal være en integreret institution. Hidtil har Hjortspring Børnehus været SFO for 

skoleeleverne fra Svenstrupafdelingen. Det skal de ikke være længere. 

Vi har i samarbejde med Hjortspring Børnehus og forvaltningen arbejdet meget på at få skabt 

en ordentlig overgang indtil Svenstrupafdelingen nedlægges i 2012 – en overgang, som tager 

mest muligt hensyn til elever og forældre indenfor de givne økonomiske rammer. 

Ordningen bliver: 

 Resten af dette skoleår kører som hidtil. Altså ingen ændringer. 

 Fra skoleåret 11/12 vil der være morgenpasning i Hjortspring Børnehus som hidtil, men 

efter skoletid skal eleverne passes i Guderupafdelingens SFO. Med hensyn til transport 

har vi fået det ordnet således, at skolebussen kører fra Svenstrup – over Stevning og 

derefter direkte til Guderup. Transporttiden bliver på  ca. 13 min.  

Maj-børnene – altså de kommende børnehaveklassebørn, starter alle i Guderupafdelingens 

SFO den 2. maj 2011. 
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Aktivitetskalender 
Februar 2011 

 
Tidspunkt  Aktivitet Mødested 
 

Torsdag d.  3. febr. Kl. 16.30 Få et godt valg – 17 valgsteder Nordborg Rådhus  

Søndag d.   6. febr. Kl. 10.30 Gudstjeneste Svenstrup kirke 

Torsdag d. 10. febr. Kl. 14.00 Foredragsforening med 

  (Jørgen Mads Clausen)  Svenstrup forsamlingshus  

Torsdag d. 10. febr. Kl. 19.30 Foreningsforum Møde Svenstrup forsamlingshus 

Søndag d. 13. febr.  Kl. 19.30 Menighedsgudstjeneste Svenstrup kirke 

 

Søndag d. 20 febr. ….. sidste frist for indlæg til E SvenstruPPe`s marts Nr. 

 
Søndag d. 20. febr. Kl. 10.30  Gudstjeneste Svenstrup kirke 

Tirsdag d. 22. febr. Kl. 19-21 Hertugerne på Nordborg slot Nygård 

Torsdag d. 24.febr. Kl. 19.30 E SvenstruPPé  Generalforsamling  Svenstrup forsamlingshus  

Søndag d. 27. febr. Kl. 10.30 Gudstjeneste med beretning fra  

  konfirmanderenes pilgrimsvandring Svenstrup kirke 

Tirsdag d.  1. Marts Kl. 19.30 Svenstrup Ringriderforening 

  Generalforsamling SUF`s klubhus 

Onsdag d.  2. Marts Kl. 15.00  Gudstjeneste  Guderup Plejecenter 

 

Onsdag d. 2. marts. 2011 ……. Udkommer næste nr. af E SvenstruPPe 

 
Lørdag d.  5. Marts Kl. 14.00 Forår i Nørreskoven Nygård 

Tirsdag d. 8. marts.  kl. 19.30  Svenstrup vandværk Generalfors. Svenstrup forsamlingshus 

  
. 
(... ... oplysninger uden ansvar ) 

 


