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Kommentar . 
 

FORÅR. 

 
Ja så er det blevet forår. Urene er stillet på 
sommertid, konfirmationen står for døren og 
E`Svenstruppe april nr. er udkommet med en 
masse man kan foretage sig: Påskeudstillinger , 
affaldsindsamling, sangaften, ja selv om Chr. VII 
og livlægen kan man høre et foredrag alt dette 
og meget mere. 
Ja og mange har også en have eller et 
sommerhus der skal pusles om og gøres klar til 
en forhåbentlig dejlig sommer. 
 
Gert Wonsyld 
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Spejdernyt  
 
 
Efter nytår har vi fejret meget:  
Vi havde bedsteforældreaften med forberedelse til 
vores nytårsappel den 30. januar 2011, som også var 
vores 60 års jubilæum. Nytårsappel i kirken var 
meget festlig med spejdernes deltagelse med 
bedsteforældre og 2 barnedåb. Kirken var fuld, og 
som en udenbys kirkegænger sagde: aldrig har vi da 
været med til så festlig en gudstjeneste – dejligt. 
Derefter travede vi til spejderhytten med fanen 
forrest i strålende solskin. Hytten blev stuvende fuld, 
og der blev serveret boller og kakao og 2 store 
spejder-kagemænd. Der blev holdt taler og sunget 
en Hjortspring 
fødselsdagssang og vist gamle lysbilleder – en festligt 
60 års fødselsdag. 
Hvis nogen har interesse i det, har Mona Boysen – 
mail boysen@bbsyd.dk – tlf. 74458361 Borks 
historie om Hjortspring-gruppen fra 1951-1991. 
 
Derudover har vi fejret Baden-Powels fødselsdag 
den 22. februar – altså ham der startede 
spejderbevægelsen i England. Han blev selvfølgelig 
også fejret med sang og flødeboller og et lille løb. Og 
så blev der ellers gravet snehuler i de mega-store 
driver, som vi havde fået lige ved spejderhytten. 
 
Den 8. marts holdt vi så fastelavnsfest for alle 
spejderne med deres familie – og alle var udklædt!! 
– mere eller mindre. Igen var hytten fuld af festlige 
mennesker, og der blev slået katten af tønden, og 
leget fastelavnslege som bide til bolle, spise lakrids-
snørebånd og sætte hale på Sheere Khan. Og så fik vi 
selvfølgelig spejdernes hjemmebagte 
fastelavnsboller med varm kakao. 
 
Foråret byder nu på stifinder-mærket, fotoløb, ud i 
naturen med mobilen, skovtur, bål og turnering mod 
andre spejdere. Vi glæder os J 

 

Søndag den 3. april 2011 kl. 10-12 er der 
igen affaldsindsamling med 
udgangspunkt fra Spejderhytten 
Bærensmølle, Dalvej – se også dn.dk og 
annoncen andet sted i bladet. Kom og 
vær med! 

Hvorfor samler vi affald? 

• Affald kan skade vores grundvand – 
fx maleraffald smidt steder med 
direkte adgang til vand. 

• Affald i naturen er grimt og 
ødelægger vores naturoplevelser. 

• Affald i naturen skader vores dyr – 
som kan skære sig på noget skarpt 
eller kom til at spise noget giftigt. 

Hvad kan du gøre? 

• Genbruge: Køb ind i genbrugsbutikker 
og giv eller sælg dine brugte ting. 

• Undgå madspild: Planlæg dine indkøb 
og gem madrester til dagen efter. 

• Minimér emballage: Vælg de varer, som 
er mindst emballerede. 

• Brug med omtanke: Brug f.eks. kun 
alufolie til varme fødevarer – brug 
madpapir til madpakken. 

• Sorter: Sorter dit affald og aflever det på 
genbrugsstationerne, så ressourcerne fra 
affaldet kan genanvendes. 

 
 Spejderhilsen fra Hjortspring-gruppen  
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Nyt fra kirken 
 

Særlige begivenheder i Svenstrup 

Kirke april - maj 2011: 

 
Søndag d. 10. april kl. 19.30 
Stillegudstjeneste – Vi fejrer Marias 
Bebudelse. Til denne gudstjeneste vil vi 
fokusere på det kvindelige islæt i vores 
kristne Gud. Vi vil invitere alle, der har en 
Maria-ikon til at møde op kl. 19.00, så vi kan 
beundre ikonerne og deres historie sammen, 
og bære dem ind i kirken ved 
gudstjenestens begyndelse. Ikonerne 
kommer til at indgå i prædiken og oplæg til 
stilhed. 
 
Konfirmationen palmesøndag den 17. 
april kommer i år til at foregå i to hold 
og i nedenstående rækkefølge: 
 
kl. 9.30:  
Anna Louise Todsen - Apotekergade 12; 
Nicklas Pedersen Appel - Hjortspringvej  16; 
Line Rasmussen – Møllegården; Sabine 
Michaela Tindal Nissen – Nordborgvej 46; 
Martin Maagaard - Skærveagervej 6; Maria 
Johnsen - Vestertoften 35; Steffan 
Møllerskov Christensen - Ramsel 13; Mia 
Lund Christiansen - Vestertoften 9; Clara 
Clement - Nordborgvej 44; Rikke Pagh 
Christiansen – Gildbrovej 1; Casper 
Christoffer Christiansen - Skoletoften  25; 
Phillip Arnvig Kanne – Rønnevej 9; Mikkel 
Frost - Stevningnorvej 49;  
 
kl. 11.15: 
Melanie Damsø Neander Knutzen - Vesterled 
57; Jacob Bonde – Ramsel 9; Sine Riggelsen 
- Sandbjergvej 18; Dennis Larsen 
Christensen - Stevning Gade 7; Mikkel Kjær 
Heesch - Stevningnorvej 15; Anne Vibe 
Aasted Davidsen - Stevning Gade 2B; Anne 
Mette Bladt - Nordborgvej 123; Marco Freyr 
Kristjánsson - Kirketoften 7; Lene Klugmann 

Svendsen - Skoletoften 5; Pernille Danefeldt 
Broghammer - Lindevej 8. 
 
Der vil stå poser med navne på i 
Våbenhuset fra tidlig søndag morgen – og 
der vil blive holdt vagt ved poserne. 
 
Emil Pedersen fra Svenstrup, Nordborgvej 
56, konfirmeres i Havnbjerg kirke den 8. 
maj kl. 10.30 
 
Påskens øvrige gudstjenester bliver 
som sidste år meget varierede. Vi 
begynder med en 
skærtorsdagsnadvergudstjeneste kl. 
19.30, hvor vi sidder til bords sammen og 
prøver at nærme os lidt mere den 
måltidssituation, som disciplene dengang 
befandt sig i med Jesus. 
Langfredagsgudstjenesten kl. 16.00 vil 
blive en liturgisk gennemgang af det, som 
Jesus oplevede, da han gik ud til Golgata 
med sit kors. Musik og solosang følges med 
Lisbeth Smedegaard Andersens sonetkrans-
digte. Ved gudstjenestens slutning bærer vi 
alterets lys og stager ud, således at vi 
Påskesøndag d. 24. april kl. 10.30 kan 
bære lyset ind igen og holde en rigtig 
”Svenstrup-højmesse”, der fejrer 
opstandelsen og glædens genfødsel. 
2. påskedag Mandag d. 25. april kl. 19.30 
har vi stillegudstjeneste med udgangspunkt i 
de to disciples flugt væk fra Jerusalem – 
Emmausvandringen -, hvor den opstandne 
Jesus møder dem og får dem til at genvinde 
håbet. 
Uafhængigt af gudstjenesten er vi nogle, 
der mødes kl. 13.30 i kirken for at drage ud 
på en ”Emmausvandring”. Vi vandrer i 
Emmausfortællingens ånd med et par små 
andagter undervejs ved særlige natursteder, 
spiser vores medbragte mad et sted, hvor vi 
kan komme under tag og slutter efter ca. 12 
km tilbage i kirken i god tid inden 
gudstjenesten. Alle er velkomne – mød 
bare op! 
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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: 
”Da kommer Jesus fra  Galilæa til 
Johannes ved Jordan for at blive døbt 
af ham. Men Johannes ville hindre ham i 
det og sagde: ” Jeg trænger til at blive 
døbt af dig, og du kommer til mig?”Men 
Jesus svarede ham:” Lad det nu ske! 
For således bør vi opfylde al 

retfærdighed. ” Så føjede han ham. Men 
da Jesus var døbt, steg han straks op 
fra vandet, og se, himlene åbnede sig 
over ham, og han så Guds ånd dale ned 
ligesom en due og komme over sig; og 
der lød en røst fra himlene: Det er min 
elskede søn, i ham har jeg fundet 
velbehag!                                                           
Matt 3,13-17 
 
Johannes’ dåb og den kristne dåb er en 
virkelig omvendelsesdåb, som giver 
syndernes forladelse. Den virker 
omvendelse i mennesker, fordi den 
skænker syndernes forladelse. 

Med venlig hilsen 
Martha Thomsen 

 
Evangelisk kvarter i kirken – for dig, der 
gerne vil møde evangeliet i tekst og bøn på 
ugens hverdage, holder vi de fleste 
hverdage kl. 17 en stille stund i kirken – et 
evangelisk kvarter – med klassisk andagt. 
Skulle der enkelte gange ikke være nogen 
andre til stede, ligger der en liturgi for et 
”Evangelisk kvarter” på bænken under 
Mariabebudelsesikonen. Her er der også 

fyfadslys, som kan tændes ved 
”Betlehemslyset” i døbefonten, der altid 
står tændt i vores kirke. 
Der vil de fleste dage være mulighed for en 
samtale med præsten efter andagten. 
 
Salmestafet - Tanker omkring en salme, 
jeg holder af (fra Sventrup Kirkes tillæg): 

 
Helligånd tag mig ved hånden, 
vis mig din herlighed, 
skænk mig retning og mening, 
fyld mig med kærlighed. 
 
Helligånd, rør ved mit hjerte, 
nede hvor livet gror. 
Plant dér blidt og sagte 
tillid til Jesu ord. 
 
Helligånd, gør mig nu modig, 
opvej min frygt med fred. 

 
Midt i verdens virvar 
vis mig min plads, mit sted. 
 
Helligånd, opklar mit indre, 
så jeg kan se igen, 
så jeg evner at være 
andre en ægte ven. 
 
Helligånd, tag mig ved hånden, 
fremelsk min tak og tro, 
lad mig leve af nåden 
og altid hos dig bo. 

 
Tænk hvilken gave – at føle sig rummet, at 
blive taget ved hånden, at blive hjulpet på 
vej. 
Salmen er for mig et direkte link til at finde 
ind i hjertets rum – hvor de dybeste følelser 
bor. Kærlighedens rum med dets inderlige 
kvalitet af sarthed og blidhed , som giver 
mig mod til at være modtagende, ydmyg 
og svag. Ind i denne sarthed og samtidig 
tillid og åbenhed, er der rum for bønnens 
kraft. 
Salmen leder mig ind i stilheden og fylder 
mig med glæde og dyb taknemmelighed.   

Den giver mig også fornemmelsen af at 
hjælpen altid er der – hjælpen til at folde 
sig ud og finde retning og glæde i livet – 
som en blomst der på forunderlig vis åbner 
sig  og strækker sig mod lyset. Det lys 
ingen kan leve foruden. 

Maja Jørgensen, 
kirkens organist 
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Tro eller videnskab 
”Når jeg tænker på mennesket og på de 
kræfter, der fastholder jorden i sin bane og 
får solen til at skinne – kan jeg ikke andet 
end undre mig over, at man overhovedet 
kan komme i tvivl om, at der findes en Gud.” 
Sådan skriver Maryam Mazari fra 9. på 
Guderup Skole i sin spændende 
projektopgave under ovennævnte titel. 
Jeg har mødt hende i hendes 
samvittighedsfulde søgen efter personer og 
viden, der kunne hjælpe hende med at 
bringe sammenhæng i hendes egen tro og 
viden. 
Maryams søgen efter sammenhæng ligner 
meget det, nutidens mennesker hele tiden 
stilles overfor: Hvor kommer vi fra – og hvor 
ender rejsen? Hvad skal vi her – og hvad 
bliver der af os? 
Ingen af os kommer uden om at undre os 
over fødslens vidunder og skræmmes af 
dødens store spørgsmål. 
Er der en skaber bag det hele eller er det 
bare et tilfældigt opstået ”Big-Bang”, der har 
blæst det hele op? 
Maryam store fortjeneste i hendes møde 
med videnskabsfolk, præster og troende er, 

at hun ikke stiller sig tilfreds med firkantede 
og fundamentalistiske svar – hverken fra 
videnskaben eller troen. 
Hun fremlægger synspunkter fra både 
Koranen og Bibelen, og via en fair 
beskrivelse af både tro og videnskab 
kommer hun frem til, at hendes tro ikke 
forhindrer hende i at have tillid til 
videnskaben. ”Usikkerheden om Guds 
eksistens bliver først et problem, hvis vi ikke 
vil acceptere tvivlens tilstedeværelse,” siger 
Maryam. 
Såvel i videnskab som tro må mennesker 
spontant stille transcendente, 
grænseoverskridende spørgsmål, så 
videnskaben i sig selv udelukker ikke 
muligheden for, at der er en højere mening 
med, at vi er her. 
Som Maryam siger: ”Vi er jo vidne til dem 
(skaberkræfterne – red.) – hvert øjeblik, vi 
lever – uanset om det er et liv i lykke og 
kærlighed eller et liv i smerte. … vi er til her 
på jorden under stjernerne …” 
    Bo Scharff, 
sognepræst i Svenstrup 
 

 

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: 12. april, 17. 
maj, 21. juni. 
Der er tale om den 3. tirsdag i hver måned 
undtagen i april, hvor mødet afholdes på 
den 2. tirsdag for at undgå påskeugen. 
Den 15. marts blev der afholdt offentligt 
regnskabsmøde, hvor regnskabet for 2010 
blev godkendt af Menighedsrådet. 

http://www.svenstrupkirke.dk
mailto:BOSC@km.dk
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Den 17. maj er der offentligt budgetmøde kl. 
19. 
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 
RESULTAT AF SOGNEINDSAMLING 2011 
Søndag den 13. marts holdtes der 
sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp. 
Temaet var ligesom de forrige år "Slut sult 
nu". I Svenstrup samlede 23 indsamlere 
9.371 kr. ind, hvilket var en fremgang på 
næsten 2500 kr. i forhold til sidste år og det 
bedste resultat, vi har haft i de 8 år, der har 
været sogneindsamling hos os. Det var så 
godt, at vi kom på top 100-listen blandt de 
1308 sogne, hvor der blev samlet ind. Vi 
blev nr. 96, når man regner ud, hvor meget 
der blev givet pr. husstand, idet vores 
resultat her var 16,41 kr.  
I Sønderborg kommune blev vi kun overgået 
af Ketting, der blev nr. 47 på listen med et 
resultat på 11.262 kr. og et 
husstandsgennemsnit på 20,04 kr. 

I de 8 år, vi har deltaget i 
sogneindsamlingen, har resultaterne været: 
6.072, 5.660, 7.307, 7.690, 8.029, 8.873 , 
6.843 og 9.371 kr. 
 
I de andre nordalsiske sogne blev 
resultaterne i kr. med sidste års resultat i 
parentes: Egen 10.008 (10.042), Nordborg, 
Havnbjerg, Oksbøl (under et) 26.401 
(26.306). 
 
På landsplan samlede 20.000 indsamlere 15 
millioner ind til kamp mod sult og 
katastrofer. Et rekordstort antal sogne på 
1308 deltog i indsamlingen. Det samlede 
resultat var lidt dårligere end sidste år, hvor 
23.000 indsamlere samlede over 16 
millioner kr. ind. Topscorer var ligesom 
sidste år Viby J i Århus Kommune, hvor man 
samlede 91.724 kr. ind imod 120.007 kr. 
sidste år. Det bedste husstandsresultat 
scorede Helligsø i Thy med et resultat på 
48,08 pr. husstand. 
 
Svenstrup Menighedsråd vil gerne sige tak 
for bidragene og for venlig modtagelse og 
tak til de 23 indsamlere og Frank Jacobsen, 
der hjalp til ved optællingen. En særlig tak til 
John Petersen for hans sædvanlige 
gennemsolide indsats med ruter og kort og 
til altid trofaste Tove Wolff, som sørgede for 
hjemmelavede frikadeller, fiskefileter og 
varm leverpostej til indsamlerne. 
 
Thomas Damgaard 
 
NB: Se mødereferaterne i kirken. 
 

Dåb 
Den 30. januar 2011: Lærke Broen Lindberg 
og Frederikke Clausen! 
Den 19. februar 2011: Sophie Guldhammer 
Braad Callesen 
 

Døde 

Den 21. januar: Anne Margrethe 
Jørgensen (født Nissen) tidligere 
Torup 

Viede 
Ingen 
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Café 93 og Genbrugsen i Havnbjerg-
Centret-Alle er velkomne til at kikke 
indenfor 
 
Kaféen 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 kaféen. 
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 

 

SUF Træningstider 
 
U6 træner om tirsdagen fra 16.45 til 17.30 de starter i uge 17  

U9 træner om tirsdag og torsdag fra 17 til 18 de starter i uge 14 

U12p træner om tirsdagen og torsdagen 16.30 til 17.30 og starter i uge 16 

U12d træner om tirsdagen og torsdagen 16.30 til 17.30 og starter i uge 16 

U14 træner om tirsdagen og torsdagen 17.30 til 19 og starter i uge 10 

U15p træner om tirsdagen og torsdagen fra 17 til 18.30 og starter i uge 14 

Damer træner om mandagen og onsdagen fra 18.30 til 20 og starter i uge 14 

 
hilsen 
Palle Søgaard 
Svenstrup ungdomsforening 
Formand fodbold 
6430 Nordborg 
tlf.+45 74491517 mobil +45 50745120 
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                       Påskeudstilling på Als 
 
Så er det igen muligt at opleve såvel lokale, som landskendte og  kunstnere  syd for 
grænsen. 
 Den officielle åbning på ”Rådhuset” i Nordborg foretages  af borgmester Aase 
Nyegaard Skærtorsdag kl. 12.00  Derefter afgår der bus kl. 12.50 til fem 
udstillingsteder, ligeledes afgår der bus  fra Kunstpunkt (det gamle posthus ) i  
Augustenborg kl.12.30 der kører samme rute bare modsat. Billet pris 40 kr. 
 
 Der er lagt et spændende program og man kan opleve billedkunst skulpturer, 
vævning, foto, glas, smykker, håndlavet papir m.m. Der er i alt 18 udstillingssteder 
og mere end 100 kunstnere. 
På Alsingergården  udstiller Harperne en gruppe fra  Fyn med bl.a keramik, 
navistiske malerier, grafik  og håndlavet papir. Lars Waldemar Skulpturer.Stine 
Skytte Østergård tekstiler samt fotos fra fotoklubben Alsund. 
 
På Stolbroladen udstiller medlemmer af Farveladen malerier, decoupage, collage 
m.m 
Gæsteudstiller er Elisabeth og Frits Herskind-Fris fra Randers som viser glaskunst. 
0gså i år har butikkerne i Nordborg og Guderup stillet deres vinduer til rådighed for 
kunstnere 
Åben alle påskedage kl. 13-17 
 
Kataloger kan afhentes på biblioteket og i butikkerne i Nordborg/Guderup .Kan også 
hentes hos undertegnede. Se også programmet på www.visitsonderborg.com  
 
 
Anna Weber Ugebjergvej 45 
Mobil 40746398 

http://www.visitsonderborg.com
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FRA NØRRESKOV-SKOLEN 
www.norreskov-skolen.dk 

Ny afdelingsleder 
Vores viceskoleinspektør på Guderupafdelingen Jens Erik Henriksen har fået nyt job på 

skoleforvaltningen i Sønderborg. 

I stedet har vi ansat Carina Lykke Bielefeldt som afdelingsleder. Carina er læreruddannet, og har 

haft forskellige lærerjobs. Lige nu er hun ansat som lærer på EUC Syd i Aabenraa, men udlånt til 

Undervisningsministeriet. Hun er 32 år og bor i Dybbøl. Carina starter i sit nye job den 1. maj. 

         Sammenlægningsudvalg. 
I forbindelse med den kommende sammenlægning af Svenstrup og Guderup afdelingerne i august 

2012 har vi dannet et sammenlægningsudvalg bestående af lærere, skolebestyrelsesmedlemmer 

og ledere. Udvalget har holdt sit første møde. Udvalgets opgave er overordnet at sikre den bedst 

mulige sammenlægning for elever, forældre og personale. Det ligger os rigtig meget på sinde, at 

ingen skal føle sig utrygge og usikre overfor sammenlægningen. Derfor har vi startet arbejdet 

allerede nu. Og der er rigtig mange arbejdsopgaver at tage fat på.  

I forhold til eleverne skal vi have drøftet klassedannelse, lokalefordeling, fælles elevaktiviteter 

Svenstrup/Guderup, elevinddragelse osv. I forhold til forældrene planlægger vi informationsmøder. 

Og så er der den fysiske flytning, som er en rigtig stor opgave. Der er jo undervisning lige indtil 

sommerferien 2012, og først i august skal alle starte i Guderup. Det er utopi at forestille sig, at 

bygningerne i Svenstrup kan tømmes helt i løbet af en sommerferie. 

Sammenlægningsudvalget er opmærksomt på, at der skal ske en ordentlig information til 

forældrene, og dette vil ske via nyhedsbrevene. 

 

SFO-klub 
Alle forældre til elever, der næste år skal gå i 3-4-5 eller 6 klasse har fået et tilbud 

udsendt via forældreintra om SFO-klub. Det er sådan, at der næste skoleår ikke vil 

være egentlig SFO for 3. klasserne. Dette har politikerne sparet væk. I stedet skal 

vi tilbyde en SFO-klub. Der er beskrivelse samt tilmeldingsplanket på 

forældreintra.                        Sidste tilmelding er tirsdag den 26. april 2011 . 

 

 

http://www.norreskov-skolen.dk
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Syng en sang i Nørreskoven 

 
 

Sangmaraton 30. april 2011 
Efter en ide fra Vartov i København vil Foreningen Nygård denne dato gennemføre 10 timers 
fællessang fra kl. 8.00 til kl. 18.00.   
Sangdagen vil blive gennemført  således, at man synger ca. en time fra hver af ti udvalgte afsnit i 
FOLKEHØJSKOLESANGBOGEN begyndende med morgensange fra kl. 8.00 til ca. kl. 8.50 afsnittet  
Liv fra kl. 9.00 og ca. 50 min. frem osv.  
Hvert afsnit vil blive indledt af forskellige indbudte nøglepersoner, der præsenterer 4 sange fra 
afsnittet, som de særligt holder af, hvorefter publikum tager over med forslag. 
Lokale pianister accompagnerer hele dagen. 
 

 
Der synges fra nedenstående afsnit i 

 FOLKEHØJSKOLESANGBOGEN´s  18. udgave 
 

Kl. 8.00 Morgen  Kl. 9.00 Liv  Kl. 10.00 Sprog og ånd 
 
Kl. 11.00 Frihed og fællesskab Kl. 12.00 Forår Kl. 13.00 Sommer 
 
Kl. 14.00 Danmark  Kl. 15.00 Historien     Kl. 16.00 Kærlighed 
 
Kl. 17.00 Aften 

 
Alle er velkomne til at være med hele dagen, men man må også gerne komme og gå. 

Der kan købes kaffe, drikke og et let traktement hele dagen. 
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Nyt fra Vandværket 
 
 

Der har været afholdt generalforsamling i Svenstrup vandværk. 
 
Der var 11 fremmødte  
 
Formandens beretning: 
Vi har haft tre brud på egen grund, samt 4 brud hvor vandværket har betalt. Der er i årets 
løb sat 5 målebrønde. Fremover vil alle husstande der ikke har en målebrønd i skel, få sat 
en målebrønd i skel i forbindelse med brud eller anden ledningsarbejde.  
 
Fælles med de andre vandværker har der været møde om indsatsplaner. Formålet med 
disse indsatsplaner er at sikre borgerne rent drikkevand, bla. igennem restriktioner i 
områder hvor drikkevandet indvindes. Indsatsplanerne er under udarbejdelse, og de 
lodsejere som bliver berørt vil blive kontaktet. 
 
Der er taget vandprøver til drikkevandskontrol 9 gange. Der er taget flere prøver end 
normalt fordi kimtallet ved 22 grader har ligget lidt for højt ved et par prøver. De sidste 
målinger som er fra januar viste dog at alt er fint. 
Der er taget tilbud hjem på rensning af rent vandstanken. 
 
I 2010 pumpede værket 59561m3 vand ud til forbrugerne, og fik penge ind for 53755m3, 
hvilket giver et spild på 9,7%. Meget af spildet stammer fra et enkelt brud, hvor vandet har 
sivet langsom direkte i afløb, og derfor var længe om at blive opdaget.    
 
Kasserens beretning: 
Det har været et år, hvor der ikke har været mange brud. Samlet giver det et overskud på 
71.660 kr. 
 
Valg: 
Arne Bonde blev genvalgt. Hans Jacob Mølle blev valgt som ny i bestyrelsen, da Peter 
Meier er flyttet fra byen, og derfor ikke længere kan sidde i bestyrelsen. Ole Rasmussen 
blev genvalgt som revisor. 
 
 
Bestyrelsen er følgende: Jørgen Jørgensen, Hans Jacob Møller, Arne Bonde, Flemming 
Christiansen og Gert Johansen. 
 
Vi vil gerne gøre opmærksom på at graver man vandledningen over skal en fra 
bestyrelsen underrettes straks, så vi kan få lukket for vandet indtil bruddet er 
repareret. Minimering af vandspild kommer os alle til gode. 
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Christian den VII og Livlægen 
 

Foredragsaften om Chr.VII og hans tid sat i historisk og litterært perspektiv. 
 
 
 
 
Cand. mag. Christian Bo Bojesen belyser den historiske situation i 1700tallet  med Chr.VII´s ulykkelige 
liv og skæbne som omdrejningspunkt. 
 
Cand. mag. Henning Steen Jensen gennemgår romanen ”LIVLÆGENS BESØG” af Per Olav Enquist. 
Romanen er en intens digtning om Chr.VII´s  liv som midtpunkt i kampen mellem konge og adel, mellem 
gammelt og nyt, samt den indflydelse kongens livlæge Struensee fik.    
 
 

Tid og sted: Tirsdag 5.april kl. 19.00 – 21.00 på Nygård i Nørreskoven på Als. 
 
Pris: Entre:  80 kr. 
 
Traktement: Kaffe og kage a 30kr. kan købes. 
 
 
 
 

 

Arrangør: 
 

FOF-Sønderborg i samarbejde med Foreningen Nygård (www.nygaard-als.dk) 
  
 
  

  

http://www.nygaard-als.dk
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 Modern Brass Quintet – verdens største kvintet! 
 
Modern Brass Quintet er én af Danmarks 
mest veletablerede kammerensembler, stiftet 
tilbage i 1989. 
 
Besætningen er den traditionelle 
messingkvintet, men udvides lejlighedsvist med 
slagtøj. Dette giver repertoiremæssigt nogle 
meget vide rammer, og således spænder 
kvintetten rent musikalsk fra renæssancen og 
helt op til vor tid. Også den rytmiske genre er 
rigt repræsenteret. Alle genrer beherskes med 
dybt seriøsitet og stor professionalisme af 
ensemblets garvede musikere. 
 
Opgaverne for Modern Brass Quintet har 
været mangeartede: 
 

• En stor landsdækkende turné med over 
100 skole- og familiekoncerter 

• Klassiske kirkekoncerter samt 
medvirken ved musikgudstjenester 

• Receptionsmusik 
• Musikalsk intermezzo ved konferencer 

og kongresser 

• Koncerter i musikforeninger over hele 
landet 

• Dimissionsfester 
 
Af de mere specielle arrangementer kan 
nævnes, at det var Modern Brass Quintet
som leverede de musikalske indslag ved EU 
Topmødet i Sønderborg og ligeledes var det 
Modern Brass Quintet, som leverede 
musikken ved den TV-transmitterede royale 
barnedåb i Møgeltønder. 
 
Alle koncerter med Modern Brass Quintet er 
kendetegnet ved en god atmosfære og det hele 
bliver ”afleveret” med et glimt i øjet. 
Musikformidlingen er i højsædet, når Modern 
Brass Quintet leverer en koncertoplevelse ud 
over det sædvanlige. 
 

Kommer på Svenstrup Forsamlingshus d.14 maj 2011 
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PÅSKEUDSTILLING PÅ NYGÅRD 
 
 
 
Udstillere: Ginette Wien, udstiller fabeldyr i stentøj og porcelæn. 
 
 Melaine Christensen, arbejder i sine billeder med naturens 

ornamenter, linier, former og flader.  
 
 Susanne Ahrenkiel, en anmelder skriver om hendes billeder: 

”Man bliver fortumlet, fyldt med glæde og begejstring”.   
 
Åbningstider: Torsdag 21. april – mandag 25. april, hver dag kl. 13.00-17.00 
 
Fernisering: Der er fernisering torsdag 21.april kl. 15.00. Elever fra 

Sønderborg Musikskole medvirker. 
 
Traktement: Kaffe og kage a 30 kr. kan købes alle dage. 
 
 
 

Vel mødt til Påskeudstilling 
på 

Nygård i Nørreskoven på Als 

www.nygaard-als.dk  
    

http://www.nygaard-als.dk
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Andelsselskabet  E SvenstruPPe’   
 

   Generalforsamling afholdt d.24.februar 2011. 
 
 Dagsorden: 

1. Valg af dirigent: 
   John Dahl blev valgt. 
2. Sidste års protokol v Peter Møller. 

Protokollen blev godkendt. 
     
3. Formandens beretning  v. Lasse Andersen. 
 
E SvenstruPPe’s 34.årgang, bladet er udkommet planmæssigt 10 gange i årets løb. 
Samarbejdet med skolen omkring kopimaskinen, fungere stadig godt. 
Maskinen er en Ricoh Aficio MP4000.   
Der har ikke været nogen problemer med maskinen. 
Vi har afskaffet turen om ”Det runde bord”. Kopimaskinen er udstyret med en samle og heftefunktion, 
således at bladet er trykt, samlet og heftet i en arbejdsgang. Jeg vil hermed rette en tak, til alle der har 
været med til at samle ESvenstruppe’  igennem årene.      
 
Den årlige indsamling af bidrag fra læserkredsen blev på 10577,50kr. det er 953,00kr. mindre end 
sidste år. 
Årets regnskab viser et underskud på 1323,10 kr. Indtægter og udgifter fremgår af regnskabet.  
 
Udbringningen af bladet har igennem året været meget stabilt.  
 
Vi har indhentet et tilbud på en lovpligtig arbejdsskade forsikring. 
    
Vores hjemmeside på Internettet er stadig aktiv,og ESvenstruppe’ kan læses der. 
   
Jeg vil hermed takke alle som i årets løb har bidraget med stof, redigering, trykning, samling og 
udbringning af bladet. 
 
Tak til bestyrelseskolleger for et godt samarbejde. 
 
Til slut vil jeg ønske en god fremtid for E SvenstruPPe’.   
 
4.Regnskabsaflæggelse ved Christian Christensen. 
Indtægter 25281,11kr. 
Udgifter 26604,21kr. 
Årets overskud er -1323,10kr. 
Beholdning pr.31.dec.2010: 
Obligationer   44642,40kr. 
Bankkonto    1449,57kr. 
Girokonto           10884,09kr. 
Kontant             5524,50kr. 
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5. Ingen indkomne forslag. 
 
6. Valg til bestyrelsen: 
Lasse Andersen 
Hans Chr. Christiansen 
Peter Møller 
 

Suppleanter: 
Tove Andersen  
John Dahl 
 
Revisorer: 
Arne Paulsen 
Helmuth Buus 

Alle genvalgt.  
 
7. Eventuelt: 
På generalforsamlingen blev det drøftet, hvordan vi skal få de praktiske forhold omkring fremstilling, 
og udbringning af bladet til at fungere, når Nørreskov skolens afdeling nedlægges til sommerferien 
2012. 
Generalforsamlingen vedtog at tegne den tilbudte lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Forsikringen er 
tegnet i Topdanmark og gældende fra 2. marts 2011.       
  
Formanden takkede John for god mødeledelse og afsluttede generalforsamlingen. 
 
Efter generalforsamlingen ser bestyrelsen således ud: 
Formand   Lasse Andersen 
Kasserer   Christian Christensen 
Sekretær   Peter Møller 
Bestyrelses medlemmer: Hans Chr. Christiansen 

Inge Good 
 
Supleanter: Tove Andersen 

John Dahl 
Revisorer: Arne Paulsen 

Helmuth Buus. 
 

På bestyrelsens vegne 
Lasse Andersen.  
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Peter Viskende Koncert d.25 marts 
Svenstrup Forsamlingshus 

 
Olferts Venner og Svenstrup Forsamlingshus afholdte d. 25 marts koncert med Peter Viskinde & band 
på Svenstrup Forsamlingshus. Der var 55 pers. til spisning og efterfølgende kom der 25 pers. til 
koncerten de fik en koncert med et oplagt og velspillende band og en forsanger i topform. Tak til de 
fremmødte og vi håber at se jer vore næste arrangementer som er: Modern Brass Quintet d. 14 maj  
og Drones & Bellows med Brian McNeill d. 19 november. 
På festudvalgets vegne  
Gert Wonsyld.  
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E`Svenstruplaug 
Referat fra møde i FORENINGSFORUM 

Torsdag d. 10. februar kl. 19.30 på forsamlingshuset  
Referat fra d. 19 august 2010 Godkendt 
Opfølgning.: Infotavler arbejdes der videre med Engelsk og tysk tekst. 
Flagalle ved kirken er taget af bordet, på grund af at det ikke kan lade sig praktisere, træerne i alleen står i vejen. 
 
Svenstrup Skolen.  
Karin og Dorthe gav en orientering om hvor langt de er med planer om enten en Projekt skole i kommunalt regi 
eller i friskoleregi. De har aftale om et møde med Universe Fonden for evt. samarbejde Ligeledes har de følere ude 
omkring køb eller leje af skolen bygninger  
 
Forsamlingshuset. 
Gert og Lasse. Der er kommet nye vinduer i hele vejen rundt og der arbejdes med at få et nyt indgangsparti.  
Hvad har de gang i. 
Aktiviteter.: Generalforsamling marts, koncerter D. 25 MARTS, D. 14 MAJ, 19 NOVEMBER Høstfest i september. 
Rengøring i juni  
Udlejning af lokaler går ret godt. 
Forsamlingshuset mangler AV udstyr . der undersøges hvad det vil koste og der laves en ansøgning til 
Landdistrikts udvalget i samarbejde med Laug´et.   
 
Ringridning og lørdagsfest.  
Dorthe.: Ringridning er den 5 juni. 
Aktivitet den 4 juni om eftermiddagen var der følgende forslag til . 
Tur skattejagt med GPS. Binko-Banko. Laugét arbejder videre. 
Middagen om aftenen i teltet her  spørges Claus og Hanne om de er interesseret i at lave maden.  
Eftermiddagskaffen ? 
  
Generation X.  
John ridsede vore planer op og der blev nedsat en projektgruppe bestående af Karin, John, Helge , Peter P. Agnes 
og forsamlingshuset finder en .  
Karin og Helge tager kontakt til teknisk skole i Sønderborg for hjælp til projektet. 
Der vil blive afholdt møde i gruppe i løbet af april, maj måned. 

 
Forenings og fælles Fremtidige aktiviteter. 
Sports og kulturkalender. Dette arbejder Henrik videre på.  
E´Svenstrupper vores lokale månedsblad får problemer såfremt skolen lukker og samtidig er der en opfordring til 
alle om at støtte op økonomisk, der er kun ca. 50% af modtagerne af bladet der indbetaler et årligt beløb, dette kan 
på lidt længere sigt give problemer. Hvis vi fortsat gerne vil have bladet i parpirform  

 
Tilbagemelding fra E Svenstruplaug. 
Der er evalueringsmøde d. 1 marts omkring Generation + 
Der arbejdes på at gøre Infoland mere tilgængeligt. 

 
Næste møde torsdag d. 06 -19-11 kl 19.30 
 
                       Svenstrup d. 23-03-11. 
Agnes  

 
Bestyrelse 

Hanne Græns      Henrik Elkrog     John Jacobsen     Børge Jørgensen     Agnes Nielsen 
Ugebjergtoften 7      Voldgade 13 A        Skoletoften 26         Ahlmannsvej 9             Mølletoften 22 
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Annoncer
 
Privat dagpleje i Svenstrup 
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 

 

 
 

 
Goods gårdbutik Stevning Midtvej 1 
  
Gårdens grisekød 
 
Der kan købes både hele og halve grise. En 
hel gris vejer ca. 80 kg. 
Velhængt og færdigpakket lige til at lægge i 
fryseboksen. 
Tilbuds pris kun 35 kr./kg. 
Bestilling i butik eller mobil 21934388   
Johannes. 
Vi slagter grise midt i marts bestilling senest 
2 marts. 
 

Desuden i butikken: et stort udvalg i 
kyllinger og andet kød samt diverse 
slagterpølser. 
Alt indenfor pærer, æbler og diverse 
grøntsager. Æg honning og hjemmelavet is. 
  
Vi lægger stor vægt på at alt er lokalt 
produceret så vi kan stå 100 % inde for 
kvaliteten. 
Derfor også sæsonpræget udvalg-- 
 
Åbningstider alle dage 10-12 og 14-17    

 

http://www.henriettesdagpleje.dk
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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
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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 
Mølletoften 4, Svenstrup 
Tlf.: 74 45 64 58 
Og bestil en tid… 

 

 

Salonen er lukket 
Fra d.21/3 – 18/4 incl. 
På grund af orlov 



Aktivitetskalender 
  

 

Tidspunkt       Aktivitet   Mødested 
 
 

 
forsamlingshus 
 
Søndag d. 03. april kl. 10.30 Gudstjeneste Svenstrup kirke 
 
Søndag d. 03. april kl. 10 -12 Affaldsindsamling spejderne Spejderhytten Dalvej 
 
Mandag d. 04. april kl. 15.00 Lokalhistorisk forening Stevning kulturhus 
 
Tirsdag d. 05. april kl. 19 – 21 Foredrag Nygård Nygård 
 
Søndag d. 10. april kl. 19.30 Stillegudstjeneste Svenstrup kirke 
 
Palmesøndag d. 17. april   kl. 09.30 og 11.15     Konfirmation Svenstrup kirke 
 
Mandag d. 18. april kl. 15.00 Lokalhistorisk forening Stevning kulturhus 
 
d. 20 april…. Sidste frist for indlæg til E`Svenstruppe maj nummer….. 
 
Skærtorsdag d.21. april kl.19.30 Nadvergudstjeneste Svenstrup kirke 
 
Skærtorsdag d.21. april kl. 12,00 Påskeudstilling ”Rådhuset” Nordborg 
 
Skærtorsdag d. 21. april kl. 13 – 17  Påskeudstilling Nygård 
 
Langfredag d. 22. april  kl. 16.00 Liturgisk Korsvandringsgudstjeneste Svenstrup kirke 
 
Påskesøndag d. 24. april kl. 10.30 Opstandelsesgudstjeneste Svenstrup kirke 
 
Mandag d. 25. april kl. 19.30 Stillegudstjeneste Svenstrup kirke 
 
Lørdag  d. 30. april kl. 8 – 18.00 Sangmaraton i Nørreskoven Nygård 
 
Søndag d. 01 maj kl. 10.30 Gudstjeneste Svenstrup kirke 
 
Søndag d. 08 maj kl. 10.30 Menighedsgudstjeneste Svenstrup kirke 
 
  
      …Onsdag d. 4 Maj  … Udkommer næste nr. af E`SvenstruPPe … 
 
 
 

 
 (... ... oplysninger uden ansvar)  

April   2011 


