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Kommentar 

 
 
 

 
 
 
 

 
Er du glad for at læse E'svenstruppé? 
 
Så er det tid til at støtte dit eget lokal blad! 

Hjælp os med at overleve, så vi fortsat kan holde lokalsamfundet 
i Svenstrup og omegn orienteret. 
 
Hvert år trykkes ca. 5200 eksemplarer fordelt på 10 numre = 
årligt op mod 100.000 siders tryk. 

 
Et bidrag på 60 kr. eller mere pr. husstand vil hjælpe os med at 
dække de stadigt stigende omkostninger. 
 

Bladet bliver til ved 100% frivilligt arbejde med redaktion, 
samling, tilrettelæggelse af udbringning og arbejdet med 
hjemmesiden, hvor i kan gå ind og kigge i nye og gamle numre. 
Det er bidrag fra dig(!) Bladets læser, der sammen med bidrag 

fra Svenstrups foreninger, menighedsrådet og nogle små 
reklameindtægter finansierer bladet.  
 
Uden det vil bladet ikke kunne eksistere. Her vil jeg igen rette en 

stor tak til jer, der trofast år efter år støtter bladet - og så håber vi 
(igen i år), at vi i år også kan få dem med, der jo egentlig gerne 
vil støtte......bemærk at det reelt er mindre end halvdelen af 
Svenstrups husstande der p.t. støtter. 

  
Så grib girokortet nu , eller overfør dit bidrag direkte til 
 E' SvenstruPPe's bankkonto nr. 8011 1028371. Du kan også 

lægge dit bidrag i den vedlagte kuvert og aflevere den i Lissies 

lille blomsterbutik (Nordborgvej 50), til formand Lasse 
(Kirketoften 4) eller til mig selv, kasserer Christian (Nordborgvej 
70). 
 

På forhånd mange Tak 
Christian Christensen 
Kasserer for E' SvenstruPPe' 
  

Redaktion 
 Lasse Andersen 74 45 62 73 

 Gert Wonsyld 74 45 63 00 

   

Kontaktudvalg 
Brandværn 

 Anker Thy 74 45 62 99 

E’ Svenstruplaug 

 Agnes Nielsen 74 45 63 46 

  e-mail:  nielsen@moisen.net 

„E -Si- Skå“ 

  Ole Rasmussen 74456193 

e-mail else.ole@bbsyd.dk 

Folkedansere  

Ib.Jensen 74456433 

e-mail i.jensen@post3.tele.dk 

Nørreskovskolen, Svenstrup afdeling 

 Henrik Christensen  23408434 
e-mail      henrik@dreier-christensen.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 

 Asta Broesby-Olsen 74456192 

  astabroesby@gmail.com 

Riecks Arkæologiske samling 
 Anni Thy 74 45 61 23 

Ringriderforening 

 Dorthe Johansen 74 45 62 50 

  e-mail:  Skovgaard@johansen.mail.dk 

Skolebestyrelsen 

Henrik Christensen 23408434 

  henrik@dreier-christensen.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 

 Karin Frost Jensen 22531887 

   e-mail:  karin_frostjensen@sport.dk 

   

Tekst & layout:  

 Dorthe Hoffland, Eva Tagesen   

 Gert Wonsyld 

Trykning 

 Lasse Andersen, John Dahl,  

 Peter  Meier.  

Distribution  

 Peter Møller 74 45 63 01 

Udbringning 

 Elever fra Hjortspringskolen 
 

Svenstrup Hjemmeside 

www.svenstrup-als.dk 
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Nyt fra kirken 

Særlige begivenheder i Svenstrup Kirke og Sogn okt. – dec. 2011: 

 

Dåbslørdage 
 
Til jer, der har fået en lille ny, tilbyder vi 

særlige dåbsgudstjenester, som er 
indrettet særligt efter børnefamilierne og 
deres barnedåbsgæster. 

Gudstjenesterne i Svenstrup er generelt 

meget børnevenlige, og det giver bestemt 
stor mening at få sit barn døbt på en søndag 
kl. 10.30 ind i det almindelige 
gudstjenestefejrende fællesskab. I 

Svenstrup har vi dog en del gudstjenester 
på tidspunkter, der passer dårligt for den 
fest, der som regel holdes efter en 
barnedåb. 
Lørdag den 7. januar, den 14. april og den 
2. juni er der derfor afsat mulighed for få 
sit barn døbt ved en særlig gudstjeneste. 

 
Klokkeringning 

Fremover ringer vi ”mod dagens slutning” kl. 
17.00 året rundt på nær december og 
januar, hvor ringningen fremskydes til kl. 

16.00. 
 
Søndag d. 2. oktober kl. 10.30 Jagt- og 
høstgudstjeneste. Vi skal fejre efteråret og 

takke for Guds mangfoldige gaver til os 
gennem naturens underfulde vækst. Det 
bliver med dygtige jagtblæsere og et 

feststemt kor. Efter gudstjenesten bytter vi 
stauder. Tag et par af dine udtyndinger med 

og byt dig til nye spændende vækster. Vi 
stiller et bord frem ved flagstangen og 
kombinerer det med kirkekaffen. 
 
Fredag d. 14. oktober kl. 19.00 
”Børnenatkirke” – for børn og barnlige 
sjæle: Oplev kirkens nathygge i klokketårn, 

spir og loftshvælvinger med efterfølgende 

”Bamse-gudstjeneste”. Husk at medbringe 
barn og/eller bamse. 
 
Tirsdag d. 25. oktober kl. 19.30 

”Tilgivelsens ord” – koncert med Henrik 

Soelmark på fagot, Svenstrup kirkes børne- 
og ungdomskor og kirkens præst. 
Tilgivelsens ord fra bibelen fortolkes i musik 

og bøn af musiker, kor og præst.  
 
Onsdag d. 2. november kl. 17.00 Andagt i 
kirken samt fællesspisning og film i 

Konfirmandladen. Vi begynder i kirken med 
en stille stund omkring et lille evangelisk 
tekststykke, meditation og moderne bønner 
og salmer. Derefter går vi i Konfirmandladen 

og spiser aftensmad sammen.  
Efter spisningen vises en film af Ole Kåre 
Føli om det dybe åndedrag og om vores 
”indre rum”. Ole Kåre Føli har sammen med 

sin søn udviklet behandlingssystemet ”Body 
Self Development”. Filmen tager 
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udgangspunkt i hans bog ”Børns indre rum 
– giv børn et godt liv”. Aftenen krydres med 

samtale og hygge. Tilmelding til 
bosc@km.dk/74456205 senest fredag den 
28. oktober – middagen koster 50 kr. per 
person, som medbringes. 

 
Tænd et lys for én, du savner 
Søndag d. 6. november kl. 16.00: Alle-
Helgens-gudstjeneste. Vi mindes de kære, 

som vi har mistet. Det er lige meget, hvor 
længe det er siden. Der vil blive tændt lys 
med navns nævnelse for dem, der er døde i 
sognet siden sidste Allehelgen. I 

forbindelse med sidste lystænding vil der 
være mulighed for at få nævnt navn og 
tændt lys for andre døde, hvis man 
lægger en seddel med afdødes navn i 

døbefonten eller giver den til præsten 
inden gudstjenesten begynder. 

 
Fredag d. 11. november kl. 11.00 

Mindehøjtidelighed ved mindestenen for 

faldne ved 1. verdenskrig. 
Flyverhjemmeværnet deltager med fane. 
 
Fredag d. 18. november kl. 17.00 
Spaghetti-gudstjeneste – Familiehygge i 

Svenstrup Kirke med efterfølgende 
spaghetti i konfirmandladen. Tag alle 

børnene med til fortælling, drama og sang i 
en stemningsfuld kirke. Kl. ca. 17.30 går vi 
ned og spiser spaghetti med kødsovs i 
konfirmandladen. 

 
Søndag d. 27. november, 1. søndag i 
advent kl. 10.30 - konfirmanderne bærer 
det nye Fredslys fra Betlehem ind og 

tænder adventskransen. Vi begynder 

adventstiden med at forny fredsflammen fra 
Betlehem, der altid brænder i vores kirke. 
Her samt 2. og 4. søndag i advent er det 

konfirmandernes opgave at gå i 
lysprocession ind med flammen og tænde 
adventskransen, mens de synger om lyset 
og julen. 

 
Søndag d. 4. december kl. 19.30 
Musikgudstjeneste med Nordalskoret – 

efter guds-tjenesten serverer vi gløgg m.m. 

 
 
 

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: 
 
 
 

Jesus svarede ham (Nikodemus): 
»Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, 
der ikke bliver født på ny, kan ikke se 
Guds rige.« 

                                                 
Joh. 3, 3 

 
I bønnen, når jeg mærker dens kraft og aner 

et nærvær jeg ikke kan forklare, fyldes jeg 
med en glæde og taknemmelighed som er 
helt unik. Det giver mig overskud, og 
indiskutabel sikkerhed på vigtigheden af at 

gøre sit bedste for at leve sit liv på den 
måde Jesus viste os: at gå kærlighedens og 
venlighedens vej – at blive født på ny til det! 
 

Hvordan gør du egentlig når du ber, og 
hvad sker der egentlig? 
 
Det spørgsmål blev jeg stillet af en ung fyr 

forleden. Tja, hvad gør jeg egentlig? Med 
bønnen er det som med kærligheden: den 
kan ikke tvinges. Det ligger ud over vores 
formåen, at give bønnen liv. Det må vi bede 

om hjælp til så jeg svarede: Jeg venter, – 
venter på at mit sind bliver stille og hjertet 
åbnes – venter på følelsen af at være 
rummet og på det under det er, at føle sig 

ganske lille og båret af åndens kraft til et 
sted, hvor der er tryghed og klarhed.  I 
bønnen forventer jeg ikke. Jeg venter på et 
svar, uden sikkerhed for, at det kommer, 

men i tillid til at Gud/ Helligånden vil vise mig 
vejen.. Vejen til et sted i mig selv, hvor jeg 
får muligheden for, at se klart. 
Derfor føler jeg også, at man i bønnen får 

indsigt og får mulighed for: at fødes på ny. 
Hermed mener jeg, at finde en ny mening 
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med, en ny dimension og retning i livet ind i 
det kristne fællesskab.  

Bønnens gave fik vi i dåben. I dåben kom vi 
til gud og gud til os. Vi kom med: kun os 
selv! Gud kom med alt hvad han er: Far, 
Søn og Helligånd. Her fik vi den største 

gave af alle: en uudtømmelig kilde af 
kærlighed og en evig mulighed for gennem 
bønnens åndelige dimension at søge hjælp 
og retning.  

Når vi bærer det spæde barn til dåben, 
kommer vi med et lille menneske som 
rummer en dybde af dimensioner – det ér. 
Det ér i verden i kraft af og rummet af den 

treenige gud. 
 
Når vi beder, er det netop vigtigt at være 
som det lille barn. Det er jo godt nok ikke det 

nemmeste, men når vi bliver stille og åbner 
vort hjerte, bliver vi netop tillidsfulde, 
modtagende med bevidstheden rettet både 
udad mod den kraft vi beder til og indad 

mod det vi beder om, hvad enten det er 
noget konkret eller en bøn om netop guds 
nærvær. 
I bønnen har vi mulighed for at give slip – 

give slip på vore facader, andres krav til os 
og de krav vi stiller til os selv. I bønnen 
læner vi os tilbage og venter – tager imod. 
Ingen forventning, intet krav til os. Vi venter i 

nuet. I det slip sker der indimellem noget. 
Der tændes et håb i os, en glæde, viser sig 
en ny vej eller?? 
Det er smukt, det er en hel unik anelse af et 

nærvær, som rækker langt ud over vores 
fatteevne, det er en erkendelse – en 
fornemmelse af vished om, at vi aldrig er 
helt overladt til os selv. 

Maja Jørgensen   
   
Evangelisk kvarter i kirken – de fleste 

hverdage kl. 17 holder vi et evangelisk 
kvarter i kirken med et lille evangelisk 
tekststykke, meditation og moderne 
bønner og salmer.  

Skulle der enkelte gange ikke være nogen 

andre til stede, ligger der en liturgi for et 
”Evangelisk kvarter” på reolen under 
Mariabebudelses-ikonen. Her er der også 
fyrfadslys, som kan tændes ved 

”Betlehemslyset” i døbefonten, der altid står 
tændt i vores kirke. 

Der vil altid være mulighed for en 
samtale med præsten bagefte 

rNyt fra Menighedsrådet: 
UDFLUGT  MED  MENIGHEDSRÅDET … 

Ja det er ikke hvert år, det sker. I 2009 blev 

turen sparet helt væk og i 2010 var vi en tur 

gennem egne parceller i Nørreskoven. 

I år blev der arrangeret  en bustur til Fyn for 

ansatte / menighedsrådsmedlemmer med 

ægtefæller, og det blev en indholdsrig dag. 

Rundstykkerne og kaffen blev nydt ad 

motorvejen,(der kan man holde kaffen i 
koppen!) og vi havde ønsket at møde en 
gadepræst. Kirkens Korshær i Odense 
ventede os, og vi blev vist rundt og grundig 

informerede af Peder P.Thyssen. Han har 
arbejdet som gadepræst i ca. 20 år og 
kender om nogen forholdene og udviklingen 
for samfundets udstødte, hjemløse, 

alkoholikere, prostituerede og skæve 
eksistenser af enhver art. Hans 
engagement, empati og ikke mindst humor 
berørte alle. Vi vil huske denne oplevelse 

længe, tænke anderledes og købe bladet 
”HUS FORBI”, når vi møder sælgerne i 
gadebilledet. 

Mødet foregik i Korshærens egne lokaler, og 
du kan læse mere og andet ved at google 
PederThyssen. 

Det var rart lige at fordøje de stærke indtryk 
på den lille gåtur til Odense Domkirke, hvor 

pastor em. Elisabet Straaby med stor 
erfaring, historisk viden og glimt i øjet viste 
os rundt. 

Den medbragte frokost nød vi i domkirkens 
lokaler og hurtig videre til 
Humlemagasinet(www.humlemagasinet.dk) 
i nærheden af Harndrup. En kulturel 

oplevelse på egen hånd med museer, 
udstilling, foredrag og enorme haveanlæg. 
Her nød vi fælles eftermiddagskaffen i de 
fine museumsstuer. 

Aftensmaden fik vi på Kryb i ly Kro krydret 
med rart samvær, en god snak og megen 
gemytlighed. 

Mona og Ruth 

http://www.humlemagasinet.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. Det er som regel 

også muligt at træffe præsten i 
forbindelse med en stille stund i kirken 
på hverdage kl. 17.00. 

Tlf.: 74 45 62 05 – e-mail: BOSC@km.dk 
 

Menighedsrådet 

Der holdes ordinære møder: 11. oktober og 
15. november 
Der er tale om den 3. tirsdag i måneden (på 
nær i oktober). 
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, sekretær 
og kirkeværge), Bente Purup (kasserer i 
rådet), Mona Boysen, Ruth Good, Klaus 
Nørrelykke; Bo Scharff (præst, født 
medlem). 
Uden for rådet: Torben Nielsen/Maja 
Jørgensen (medarb. repr.), Ole Rasmussen 

(kasserer). Bygningskyndig: Hans Jensen.  
 

  
 

Dåb 

Ingen 

 

Døde 

Den 26. august: Christine Margrethe 
Petersen 

 

Viede 

Den 20. august: Maria Breede og Michael 
Pedersen 
Den 3. september: Lisbeth Rye Jeppesen 
og Thomas Hansen 

 

 

 

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

Velkommen til et nyt skoleår 

Med dette indlæg ønsker jeg elever og forældre 

velkommen til et nyt skoleår. 

57 nye elever er startet på Nørreskov-Skolen i de nye 

børnehaveklasser. To klasser med 24 elever i hver i 

Guderup og i Svenstrup én klasse med 9 elever. 

Og det var forventningsfulde elever, der mødte op på 

deres første skoledag. Nyt tøj, ny skoletaske med 

fyldt pennalhus – med mor og far i hånden. Ja. Det er 

en stor dag – og hvornår får vi lektier for? 

 

Skoleår med udfordringer 
Det bliver et skoleår med mange udfordringer, ikke mindst for Nørreskov-Skolen, idet det 

desværre er sidste år med Svenstrupafdelingen. 

Siden vi lavede Nørreskov-Skolen i 2003 har vi været klar over, at en konstruktion med 2 

afdelinger måske var på lånt tid, og at man fra politisk side ville gå ind og ændre på strukturen 

på et eller andet tidspunkt. At det var et faldende elevtal, der skulle vise sig at blive et problem, 

havde vi ikke forventet. 

Fremtidens skole bliver også en udfordring. Måske ikke lige i dette skoleår, for der skal jo først 

ske en politisk beslutning om skolestrukturen. 

Men indholdsmæssigt er vi på Nørreskov-Skolen allerede ved at forberede os på Fremtidens 

skole, og det kan man læse mere om senere i dette nyhedsbrev. 

 

Ændringer i personalet 
Op til det nye skoleår er der sket en del ændringer i personalet. 

I Svenstrup er vores serviceleder gennem mange år, Steffen Fog, gået på 

efterløn. I stedet for Steffen har vi ansat Nicolaj Ranzau, som skal være i 

Svenstrup indtil afdelingen lukker. 

I Guderup er lærer Gurli Olsen gået på efterløn. Gurli har i de sidste mange år arbejdet som 

lærer/klasselærer i indskolingen. Vores musiklærer Jacob Poulsen har valgt at sige sit job op og 

rejse tilbage til sin hjemby Lemvig. Det sker den 1. oktober. Det betyder, at vores anden 
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musiklærer Christinel Pisalita bliver fuldtids musiklærer, og skal være både i Svenstrup og i 

Guderup. Resten af Jacobs undervisningstimer bliver varetaget af Linda Gjelstrup. 

Vores SFO-leder Lars Vandborg Skov er blevet ansat som leder af en stor børnehave i 

Sønderborg pr. 1. september. Vores afdelingsleder i Svenstrup, Margit Wandahl, får udvidet sin 

lederopgave til også at omfatte SFO, således at hun bliver leder af indskoling og SFO. Denne 

ordning gælder foreløbig resten af dette skoleår. 

 

Ansøgning om hjertestarter 
Nørreskov-Skolen har i samarbejde med EUI ansøgt Tryg-fonden om en 

hjertestarter, som skal placeres i Guderuphallen. Ansøgningen er sendt af sted 

sidst i august, og vi får nok ikke besked fra Tryg-fonden før til december. Vi 

mener selv, at det er relevant med en hjertestarter i Guderuphallen, idet rigtig mange 

mennesker passerer igennem hver dag.  

 

Nye ringetider 
I forbindelse med en omlægning af lærernes arbejdstid er vi blevet bedt om at skære 5 minutter 

i pausetiden. Vi har valgt at skære de 5 min. fra pausen efter 4. lektion. Det betyder følgende 

ringetider: 

       Lektion Guderup Svenstrup 

Lektion 1 08.00 – 08.45 07.30 – 08.15 

Lektion 2 08.45 – 09.30 08.15 – 09.00 

Pause 09.30 – 09.45 09.00 – 09.15 

Lektion 3 09.45 – 10.30 09.15 – 10.00 

Pause 10.30 – 11.00 10.00 – 10.30 

Lektion 4 11.00 – 11.45 10.30 – 11.15 

Pause 11.45 – 12.00 11.15 – 11.30 

Lektion 5 12.00 – 12.45 11.30 – 12.15 

Pause 12.45 – 12.55 12.15 – 12.25 

Lektion 6 12.55 – 13.40 12.25 – 13.10 

Lektion 7 13.40 – 14.25 13.10 – 13.55 
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Skolestruktur 

Politikerne i Sønderborg byråd diskuterer for tiden, hvordan den fremtidige skolestruktur skal 

være, og hvilket indhold skolerne skal have. 

Lige før sommerferien blev skolebestyrelsen bedt om en udtalelse til, hvordan vi synes, den 

fremtidige skolestruktur skal være. Skolebestyrelsens høringssvar bragte vi i Nyhedsbrev nr. 35 

i juni måned, og kogt ned til en enkelt sætning siger skolebestyrelsen: ”Vi skal have det antal 

skoler, som Sønderborg kommune har råd til”. 

Hen over sommeren udarbejdede skoleforvaltningen et lidt mere konkret forslag, som 

politikerne skulle tage stilling til: 

 

• At flytte overbygningen fra Havnbjerg Skole til Nordborg Skole og fra Fryndesholm Skole 

til Augustenborg Skole. 

• At bevare de 6 lokalskoler som i dag, eller at ændre disse til 0.-3.årgang. Alternativt kan 

lokalskolerne lukkes. 

• I Sønderborg by at lukke en skole f.eks. Ahlmann Skolen. 

• I Sønderborg by er der som et alternativ beskrevet en ”ren overbygningsskole” inkl. 

10.klasse. 

• 10.klasses organisatoriske placering er vurderet. 

• Skabelsen af en helt ny skole i f.eks. Jyllandsområdet er vurderet. 

Fremtidens Skole forventes implementeret 1. august 2013. 

Som man kan se, er der ikke foreslået ændringer med Nørreskov-Skolen. 

MEN: Politikerne kunne ikke blive enige om 

ovennævnte, og har derfor bedt skoleforvaltningen 

komme med et nyt udspil. 

 

 

 

 

Nørreskov-Skolen på vej mod ”Fremtidens skole” 
I de foreløbige rapporter om Fremtidens skole, som Sønderborg kommune har udsendt, er der 

mange signaler om, hvilke politiske forventninger, der stilles til skolerne. 
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Mange af disse signaler forsøger vi på Nørreskov-Skolen at tage højde for og være på forkant 

med i vores udviklingsplan, som i løbet af september måned skal drøftes af lærere, 

pædagoger og skolebestyrelse. 

Udviklingsplanen i uddrag 
I det følgende kan man læse om nogle af udviklingspunkterne fra udviklingsplanen. Det skal 

bemærkes, at planen ikke er endelig vedtaget endnu. 

Sammenlægning som en ny start 

I forbindelse med at Nørreskov-Skolen sammenlægges til én adresse, 

ønsker skolen at benytte muligheden til at fremtidssikre skolen og 

dens faglige og pædagogiske udvikling 

 

Nørreskov-Skolen ønsker at tage udgangspunkt i de eksisterende 

læreres nuværende og kommende skoleårs efteruddannelse og 

sammen finde et image for skolen, der i lokalområdet og i Sønderborg 

Kommune sikrer at Nørreskov-Skolen fremstår som en nytænkende skole med et stærkt 

fundament. 

At være en skole der tager udgangspunkt i de faglige udfordringer, eleverne møder i hver fase 

gennem skolegangen fx sikker læsning i indskolingen, fokus på naturfag på mellemtrinnet eller 

interesse-tilvalg i udskolingen og møde disse med en værktøjskasse af pædagogiske 

redskaber, der er i stand til at imødekomme elevernes behov. 

 

Dette indebærer bl.a.: 

 At udvikle en skole, der tager hensyn til det stigende behov for 

inklusion. 

 At give specielt drengebørn øget lyst til at gå i skole 

 At gøre Nørreskov-Skolen til en spændende og interessant skole for 

nuværende og kommende elever og forældre, således at Nørreskov-Skolen 

bibeholder vores gode renommé og samtidig tiltrækker evt. kommende tilflyttere samt 

interesse bl.a. lærerkolleger ved stillingsopslag. 
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Bedre og mere fleksible støtteordninger 

Timerne til specialundervisning, AKT og læsevejledning er pt. fordelt i små portioner på 

forholdsvis mange lærere. 

Nørreskov-Skolen vil samle alle disse timer i et center, hvor de tilknyttede lærere skal kunne 

dække flere områder. Det betyder, at vi kan oprette et center, hvor der er 2 lærere til rådighed i 

25-30 timer om ugen. For eleverne betyder det kortere, men mere intensive perioder, hvor de 

skal støttes. Vi vil kunne arbejde langt mere i kursusform. 

 

Et inkluderende lærings- og arbejdsmiljø 

Det er vigtigt, at de fysiske rammer er med til at understrege, at skolen er et sted, hvor alle 

kommer og har deres daglige gang, Bl.a. skal det, at få støtte, gerne blive en hel naturlig del af 

hverdagen. 

Vi vil arbejde hen mod opbygning af et stort LÆRINGSCENTER. 

Skolebiblioteket skal være centrum for læringscentret. Rundt om biblioteket skal der etableres 

åbne rum (evt. med glasvægge) til specialundervisning, AKT, læsevejledning, IT-funktioner, 

lektiecafé, gruppearbejdsrum, UU-vejledning mm. 

På den måde kommer læringscentret til at være et centralt sted på skolen, hvor der foregår 

mange forskellige aktiviteter, og hvor alle kommer. Uanset hvorfor en elev kommer på 

læringscentret, så er man en del af fællesskabet.  

 

Fokus på læsning 

Noget af det første, børnene skal lære i skolen, er at læse. 

Læsning indgår i stort set alle skolens fag, og er en vigtig 

forudsætning for at tilegne sig viden. Vi har allerede gode resulter i 

læsning. Det viser de nationale tests. Men det kan blive endnu bedre, og derfor sætter vi ekstra 

fokus på, at eleverne udvikler gode læsefærdigheder. 

Skolens tanker går i retning af, at indskolingen skal være  

LÆSNINGENS UNIVERS 

Vi vil have fokus på, at alle elever lærer at læse ud fra de forudsætninger, de har. Alle børn 

lærer forskelligt, så vi vil arbejde med læseindlæring på mange forskellige måder som f.eks. 

inddragelse af læringsstile, rummelig læsning, inddragelse af IT- baserede 

undervisningsmaterialer mm. 
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Fokus på naturfag og teknisk fag 
Af flere årsager er det vigtigt, at Nørreskov-Skolen fokuserer på naturfagene - allerede når 

eleverne møder dem første gang: For det første er naturfagene et område, hvor skolen 

tiltrækker drengenes opmærksomhed, hvilket er et område vi netop ønsker at styrke, for det 

andet er Als omringet af tekniske produktionsvirksomheder, som også i fremtiden vil efterspørge 

kvalificeret personale med en teknisk baggrund. Sidst men ikke mindst er der også fra 

Ministeriet fokus på naturfagene pga. fremtidens jobmuligheder. 

 

Derfor vil Nørreskov-Skolen være i front. Både i forhold til den daglige undervisning, men også i 

forhold til indsatser, der på andre måder inddrager de naturfaglige fag i hverdagen. Her vil det 

bl.a. være oplagt at bruge de omkringliggende 

virksomheder og ikke mindst Danfoss Universe som 

baggrund for at kunne udvide elevernes daglige 

klasseværelse.  

 

IT vil også være ét af de områder som vi vælger at styrke 

i forhold til undervisningen. Eleverne skal tidligere og 

tidligere være fortrolige med de mange funktioner og programmer en PC’er indeholder og skal 

kunne anvende dem rutineret – det er ikke længere forbeholdt overbygningen. 

 

Styrkelsen af de naturfaglige og tekniske kompetencer vil give eleverne et rigtig godt fundament 

til at møde udskolingens undervisning og de faglige krav, der hele tiden højnes – samtidig med 

at vi forventer at motivationen blandt eleverne (specielt drengene) også øges. 

 

Fokus på interesser 
Mange elever synes på et eller andet tidspunkt i løbet af de sidste skoleår, at de har svært ved 

at se sammenhængen mellem deres videre job eller uddannelse og dét de laver i 

klasseværelset. Derfor arbejder Nørreskov-Skolen på, at ændre den normale klasseopdeling i 

udskolingen til at omfatte interesselinjer. Der er allerede et par forsøg i gang i kommunen, men 

tanken er, at vi skal arbejde med vores egne ideer til, hvilke retninger linjerne skal følge. Èn ting 

er dog sikkert: Vi vil have tilbud der både retter sig mod de boglige ungdomsuddannelser og de 

håndværksprægede erhvervsuddannelser. Hvornår vi er klar med et sådant tilbud kan vi ikke 

helt sætte deadline på endnu, da vi også arbejder på at inddrage andre i samarbejdet, men vi vil 

løbende holde jer orienteret gennem nyhedsbrevene. 
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Fokus på fravær 
Sidste års kvalitetsrapport viste, at sygefraværet blandt elever på Nørreskov-Skolen var på 8,5 

dage/elev, hvilket har givet anledning til at se nærmere på den nuværende procedure for 

elevfravær.  

Derfor opstiller vi i udviklingsplanen flg. mål:  

Nørreskov-Skolen mål er at nedbringe sygefraværet til 6,0 dage pr. 

elev i skoleåret 2011/ 2012.  

Alle forældre skal fra morgenstunden på første sygedag meddele 

elevens klasselærer at eleven er syg. Dette sker via 

kontaktbogsystemet på Forældreintra. Ønsker klasselærerne imidlertid 

at modtage beskeder (sms) eller opringninger på deres private 

telefoner kan dette ske i stedet for. 

Såfremt forældrene ikke har meldt deres barn syg kontaktes forældrene i løbet af morgenen af 

enten klasselærer eller ledelsesrepræsentant. 

 

I elevplanerne bliver der indsat elevernes antal sygedage, lovlige fraværsdage og ulovlige 

fraværsdage for indeværende periode. 

 

Generelt om udviklingsplanen 
Det er store skridt vi gør klar til at tage, og dem kan vi ikke tage over night. Det betyder også, at 

mange af disse indsatser først vil være synlige på skolen i løbet af et par år eller mere. Vi er 

meget bevidste omkring at have kriterierne i orden for at vi får de bedste resultater og det 

betyder bl.a. at personalet også skal have de rigtige kompetencer, hvilket tager tid.  

 

Lige nu ser vi ligeledes på, hvilke muligheder vi har for at inddrage relevante forskere i vores 
skoleudvikling, fordi vi går i gang med et så stor en indsats   
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Svenstrup Forsamlingshus 

Lørdag den 19. november 2011 kl. 20.00 

 

Life with Brian. En irsk-skotsk aften med Brian McNeill og Drone and Bellows.  

En irsk-skotsk aften med: 

Brian McNeill– født i Falkirk i Skotland i 1950 – spiller medrivende og dybfølt violin, 

bratsch, mandolin, cittern, bouzouki, guitar, concertina, bas og drejelire, men det er 

specielt hans evner som sangskriver der længe har været anerkendt.  

Sønderjysk baserede men internationale Drones & Bellows har gennem snart en del år 

markeret sig først og fremmest med traditionel irsk og specielt skotsk musik.  

Brian McNeill and Drones & Bellows er pladeaktuelle med: ”The Crew O´ The Copenhagen”  

 

 

Billetpris  kr.120,00 

 

Der vil blive arrangeret spisning fra kl.18,00 pris 100,00kr. 

 

Billetbestilling ved Gert Wonsyld 74456202 

  

Olferts venners salgssteder eller hjemmeside 

 

Koncerten er et samarbejde mellem Olferts Venner, Svenstrup 

Forsamlingshus  

 

 

  

http://www.kulturfokus.dk/
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Sommeren er ved at gå på hæl og da det er første gang vi selv står for badebroer ”kommunen 
skal spare ” i Himmark og Karlsminde er der også tid at tage dem ind. 
Dette bliver gjort den 1 oktober og vi er så heldige at få dem opmagasineret hos Hans Peter og 

Else Marie Bonde. 
Vi arbejder på at få nedsat et permanent udvalg til at forestå opsætning og nedtagning af 
broerne  
Så har du lyst til at være med kan du bare sige til.  

 
 
 
                                         _________________________________  

 
 

Uge 42 her i Svenstrup er også ensbetydende med fællesspisning. 
I år er det søndag d. 16 oktober Kl. 12,30. 
Hvor der vil blive serveret frikadeller og opstuvet Hvidkål samt 
æblekage til dessert. 
Prisen er 50 kr. for voksne og 25 kr. for børn under 12 år.  
Køb af billetter er senest d. 10 oktober hos. 
Børge Jørgensen Ahlmannsvej 9 tlf. 74 45 65 41 
Agnes Nielsen Mølletoften 22 40 98 92 89  
    
 

 
                                 __________________________________________ 
 
 

Program for uge 42. 
Her et kort program over vore aktiviteter  
Svenstrup Kirke  
Fredag d. 14 Børne/bamse nat Hygge.  Kl. 19.  
Søndag Cykles der penge ind til Friskolen og derefter er der Fællespisning på forsamlingshuset 
Mandag står i cykelklubbens tegn her afsluttes der oppe ved Alsingergården 

Tirsdag STÅR I Naturskolens regi. Om aftenen er der skydning i Skyttehuset. 
Onsdag er det de kreative fag der står i højsæde i Stolbroladen. 

 Læs mere i vores folder. 
 

E`Svenstruplaug 
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Nyt fra Friskolen 
 

Godt begyndt er halvt fuldendt! 

 

D. 7. september var der stiftende 
generalforsamling til Svenstrup friskole. Der 
var et rigtig flot fremmøde. Frank Jacobsen 
blev valgt til dirigent, og styrede slaget med 

”hård” hånd. Morten Carstensen fremlagde 
sidste nyt fra borger gruppen. Herefter 
lavede Lene Christiansen en gennemgang 
af vedtægtsoplæg. Hovedparten af 

vedtægterne er et oplæg fra 
friskoleforeningen, idet de skal godkendes 
af undervisningsministeriet, og der er meget 
snævre grænser for hvad der kan 

godkendes. Punktet omkring ansættelse af 
skoleleder gav lidt debat. Ifølge vedtægter 
skal skolelederne ansættes på 
generalforsamlingen efter indstilling fra 

bestyrelsen. Der blev drøftet fordele og 
ulemper, men der blev besluttet ikke at 
ændre i oplægget. Efter godkendelse af 
vedtægter, var der valg til bestyrelsen. Lone 

Petersen og Agnes Nielsen blev valgt som 
stemmetællere. Der skulle vælges fire fra 

forældre kredsen, og tre fra skolekredsen. 
Følgende forældre blev valgt, og har på 
første bestyrelsesmøde konstitueret sig som 
følger: Formand: Morten Carstensen (31 

stemmer), næstformand Lene Christiansen 
(31 stemmer), sekretær Tanja Andersen (21 
stemmer) og kasserer Dorthe Johansen (28 
stemmer) 

Fra skolekredsen blev Annette Ebbesen (36 
stemmer), Anni Rasmussen (36 stemmer) 
og Bjørn Petersen (40 stemmer) valgt.  
Suppleanter: Sandra Petersen 

(forældrekreds) og Kia Jacobsen 
(skolekreds).  
 
Der var denne aften mulighed for at melde 

sig ind i skolekredsen, og det benyttede 10 
familier sig af. Der er mulighed for at melde 
sig ind i skolekredsen, og derved støtte 
skole hos Dorthe Johansen, Skærveagervej 

5, Himmark eller ved at indbetale 150kr på 
konto: 5354-0240813 

 

                                                                           

                                    Nyhedsbrev     d. 21/9 2011 
Der blev afholdt general forsamling d. 7/9 2011 i gymnastiksalen på Svenstrup skole.  Her blev 
der  foretaget valg til den kommende bestyrelse for Svenstrup  Friskole.  ( Se referat fra 
generalforsamlingen på vedlagte fil). 

D. 8/9 havde den ny  bestyrelse møde, hvor  bestyrelsen  konstituere sig som følger: 
Formand: Morten Carstensen  (  1 barn i 1h).  carstensen.morten@gmail.com 
Næstformand: Lene Christiansen ( 1 barn i 1h). hovsa1@get2net.dk 
Kasserer: Dorthe Johansen ( 1 barn i 4h, 2h og 0h) skovgaard@johansen.mail.dk 

Sekretær: Tanja Andersen ( 1 barn i 3h og 1h) Skole@hjpetersen.com 
Bjørn Petersen (1 barn i 5h, 3h og 0h) Karina.bjørn@live.dk 
Anette Berg Ebbesen (1 barn i 2h) ebbesen2@bbsyd.dk 
Anni Rasmussen  baloo demsey@forum.dk 

Sandra Pedersen ( 1 barn i 5h og 0h) sandra. Pedersen.als@gmail.com 
Kia Jacobsen  KIH.@nybolig.dk 
 
Pt   afventer  bestyrelsen svar på forhandlinger af bygningerne fra kommunen.  

 Der har tidligere været meldt ud, at Svenstrup friskole vil være fra 0 til 7 klasse. Men det er 
revideret til at være 0 til 9 klasse. 
I starten af nov. Mdr 2011 vil der være mulighed for, at købe mellemskort til skolekredsen ( 150 
kr.)                                                                               

På bestyrelsens vegne Sandra og Anette. 

mailto:carstensen.morten@gmail.com
mailto:hovsa1@get2net.dk
mailto:skovgaard@johansen.mail.dk
mailto:Skole@hjpetersen.com
mailto:Karina.bjørn@live.dk
mailto:ebbesen2@bbsyd.dk
mailto:demsey@forum.dk
mailto:Pedersen.als@gmail.com
mailto:KIH.@nybolig.dk
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Cykelløb – ”Svenstrup Rundt” 

 

Søndag 16. oktober 2011 
kl. 10-12 

 
arrangerer Svenstrup Friskole sponsor-cykelløb for at skaffe penge til 

opstart af friskolen. 
 

Du kan deltage ved at skaffe mindst én sponsor, der vil sponsorere enten et beløb 

pr. omgang du cykler eller et fast beløb for, at du deltager i cykelløbet. Sponsor-
kontrakter kan hentes hos et af nedenstående steder (kan evt. kopieres, hvis du 

har brug for flere) 
 

2 ruter: 0,5 km (for de mindste) og 2,8 km 
 

Præmier på begge ruter for: flest gennemførte omgange, flest indkørte 
sponsorpenge, bedst pyntede cykel 

 
Start og mål ved parkeringspladsen overfor Svenstrup  

Forsamlingshus 

 
Registrering af cykelryttere ved startområdet fra kl. 9.30 

 
Præmieuddeling kl. 12.45 i forsamlingshuset (deltag evt. i efterfølgende 

fællesspisning i forsamlingshuset kl. 13 – husk tilmelding) 
 

Cykling foregår på eget ansvar (der vil stå vagter på ruterne) – cykelhjelm påbudt 
 

Vi opfordrer forældre, sponsorer og alle interesserede, der ikke vil cykle 
til at komme og heppe på de hårdtarbejdende cyklister (medbring selv 

stole, kaffe m.v.) 
 

 
Sponsorsedler kan afhentes hos:  
Helle Jørgensen, Sandvej 15 
Goods gårdbutik i Stevning 
SUF klubhus 

Lissies Blomsterbutik 
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Brandmand i Svenstrup 

 
 

I samarbejde med Beredskabsforbundet og med midler fra Forsvarsministeriet vil Svenstrup 
frivillige brandværn invitere til åbent hus 

 
 

lørdag d. 12.11.2011 i uge 45 kl. 10-15 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der vil være mulighed for at høre om hvad det vil sige at være frivillig brandmand i Svenstrup,  
Vi ønsker at fortælle om den forskel vi kan gøre i lokalområdet og hvorfor vi netop ønsker at 
bevarer værnet. 
Men her behøver vi alle jer friske mænd/kvinder i byen til at støtte op omkring os. 
Kom ned og hør om uddannelsen, kammeratskabet og selvfølgelig også om den alvorlige del hvor vi 
hjælper ved brand, færdselsuheld mm og andre hændelser hvor vores borgere har brug for hjælp. 
 

Hilsen Brandværnet 
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Til familie, naboer og venner.  
 
Den 28. oktober 2011 fejrer vi 
 
guldbryllup/ 70 års fødselsdag. 
 
p.g.a. omstændighederne  
 
er det os ikke muligt at holde stor fest. 
 
men for alle som har lyst til at ønske os  
 
tillykke på dagen, holder vi et  
 
”lille” traktement på notmarkhus 
 
 Fra kl. 10.00 – kl. 14.00,  
 
Med venlig hilsen 
 
Karin og Lorens  
 
Tilmelding: senest den 18. okt.  
 
Tlf. 7445 6176 
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Lokalhistorisk forening 

 

Ny åbningstid: 
Ændret åbningstid: 14 – 17 
altså: 

Åbent 1. og 3. mandag i 
måneden 14 – 17. 
 
Gamle stile 
Vi bringer igen en af de gamle 

stile. Skrevet med skråskrift.  
Håber I kan læse skråskrift!! 
 ”Det kan ikke mange læse 
mere” citat fra en unavngiven 

lærer ved Svenstrup skole. Vi 
synes nu, det er lettere at læse, 
end de ”moderne” 
selvkomponerede håndskrifter. 

Nå men tiderne skifter. 
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25 års Julestue 2011

Papirklip

Træting

Keramik/strik m.m.

Malerier 

Småkager ,strik

Juledekorationer

Hjemme sp./garn

Kniplinger

Vævede ting 

Smykker 

Hdl. strømpenisser

Glas/glaskugler/nips

Honning

Patchwork

Syet jule og brugsting

Trævlerne. 

Alsingergården Sandvej 21 Svenstrup 6430 Nordborg

Lør. d.26.11 kl.10-16

Søn. d.27.11 kl.10-16

Café m/hjemmebag

25 års jubilæum.
Lodtrækning 

hver time       

Alsingergården. Sandvej 21

Gratis adgang.

Velkommen til juleudstillingen.
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På tur til Island med seniordanserne 

 
Efter flere opfordringer har jeg lavet et referat 

af en vellykket tur til Island, med Kirsten 
Jørgensen (Guderup-Sønderborg dansere) 
og Birthe Rasmussen (Ribe-Skærbæk 
dansere) som danseledere og Karl Kristian 

Terkelsen fra ”Mols Rejser” som erfaren 
guide, i dagene fra d. 20. -27. august 2011 
Island er store naturoplevelser, vilde 

landskaber, ren natur og gammel natur, vi 

oplevede vulkaner, geysere,  varme kilder, 
vilde højfjelde, lavamarker samt blåt hav, 
ergo NATUREN SOM NATUREN SKABTE 
ISLAND, helt vildt, det er meget svært at 
beskrive en sådan oplevelse, men jeg vil 

forsøge på bedste vis. 
Dag 1: Vi ankom til Keflavik kl. 9.05 Islandsk 
tid (uret var stillet 2 timer tilbage) forsatte til 
Reykjawik, hvor vi fik en guidet byrundtur, det 

blev lidt af et mareridt for vores guid, da vi 
kom lige ind i en byfest, med ca. 100.000 
gæster i byen, ud af Islands 300.000 
indbyggere, prøv så lige at holde samling på 

40 personer, det gik bare ikke, der var lige 5 
der brød ud og var væk i nogen tid, de havde 
fundet tilbage til vores bus og blev ved den, 
det kunne guiden jo ikke vide, så der blev 

noget ekstra løben frem og tilbage for ham, 
heldigvis var han en erfaren 
orienteringsløber, vi andre fik set de 
seværdigheder  der var på programmet den 

dag, vi passerede Altinget, Domkirken, 
Rådhuset, Nationalmuseet,  Hallgrimskirken 
og m.m. Glade blev vi alle da vi kom tilbage til 
bussen og de 5 udbrydere var der. 

Indkvartering og middag på hotel  Reykjavik, 
her kunne vi ikke danse, men hvad fandt 
Kirsten og Birthe så på, jo de lagde sedler ud 
rundt på gangene, med invitation til 

fællesspisning, med vores medbragte mad, 
og det blev bare et ta` selv bord der ville 
noget, der blev sunget og snakket, som var vi 
et kæmpe selskab, alle kender jo hinanden 

fra dansen og tidligere ture, så det går bare 
derud af lige fra starten. 
 
 

Dag 2: Vi kørte til Tingvellir, Islands Alting, 
Europas ældste parlament. Her havde 
Islændinge samlinger fra 930 – 1798, utroligt 
det har kunnet lade sig gøre uden højtalere.   

Det naturlige amfiteater er stadig 
samlingsstedet ved store møder. Tingvellir 

ligger et 
helt 
specielt 
sted, 

geografisk 
set, idet 
det er her 
at Island 

fjerner sig fra hinanden, da den amerikanske 
og den europæiske kontinentalplade, rykker 
sig fra hinanden med 2 cm. pr. år.  

 
Derefter kørte vi videre langs Tingvellirsøen til 

Nesjavellirkjun varmekraftværk, der drives af 
varm damp fra jorden. Vi kørte gennem 
frodige landområder hvor der var mange flotte 
Islandske heste i store flokke.  Kom  senere  

til Islands største turistattraktion Geysir-
området, der tabte vi både næse og mund, da 
er vi mennesker bare så små når man står 
over for så store naturkræfter, vandet bobler 

op af klipperne for derefter at eksplodere op 
til 30 m i vejret, det skal ses og opleves, 
meget storslået. Vi boede på hotellet lige ved, 
så vi kunne sidde ved middagsbordet og 

følge med hver gang der  
 

Ole står på den 
amerikanske 
plade og jeg på  

den europæiske 
plade, med den 
enorme dybe 
kløft imellem 
os. 



 

 
sprang en geysir, helt vildt. På hotellet kom vi 
i det første udendørs, af naturen opvarmede 
svømmepøl ca. 42 gr. Det var med at holde 

skulderne under, der var kun 9 gr. over 
vandet, På dette hotel boede vi i små hytter, 
så der var heller ikke mulighed for at danse, 
men så rykkede vi sammen i de største huse 

og hyggede, og nogle gik en tur. 
Dag 3: Dagens første punkt var Gullfoss, 
også kaldet ”Det gyldne vandfald”  godt vi 
havde regntøj på, vandfaldet styrter i 2 fald 32 

m ned i en 70 m dyb og 2½ km. lang kløft, der 
var rimelig fugtigt, men et imponerende skue 
og larm fra det brusende vand, fantastisk, vi 
gik en tur langs vandfaldet, og måtte pudse 

briller flere gange. Efter dette kom dagens 
strabadser, vi kørte over højsletten Kjølur, 
som er en grusvej og jeg siger jer det var en 
grusvej, da blev vi rystet godt igennem, vejen 

går gennem mennesketomme områder 
mellem gletsjerne Langjøkull og Hofsjøkull og 
er kun farbar for biler få måneder om året. 
Ved 13 tiden nåede vi de varme kilder i 

Hveravillir, luften var 8 gr. og en frisk vind, 
men mulighed 
for at bade i 
hotpotten der 

var 38 gr. 
varm, en stor 

kontrast, 
selvom der 

var 
omklædning i 

det fri, var der nogle modige til at hoppe i, 
dvs. man skulle gå meget forsigtigt da 

stenene var utrolig glatte, og  tro det eller la` 
vær, de lå der i potten og nød det og vi andre 
gik oppe på kanten og frøs, ja hvad siger man 
så? Tidligere var området berygtet for de 

fredløse. Efter endt frokost i det fri med 
medbragte madpakker, gik turen videre over 
stok og sten, endelig kom der dog en 
almindelig landevej igen og vi fandt frem til 

vores næste hotel Akureyri vor vi skulle 
overnatte to nætter, der blev anbefalet gåture 
efter aftensmaden, men der var vist ikke 
mange der havde kræfter til det, men endelig 

kunne vi komme til at danse, det krævede lige 
vi skulle flytte en del møbler, vi dansede i 
foyeren, hvor der hele tiden kom gæster forbi, 
fint nok, de havde godt af at se en ordentlig 

gang seniordans. Vi sov godt den nat.  
 

 

Dag 4: Turen i dag gik til Godafoss, gudernes 
vandfald, der blev fortalt grusomme historier 
om dette vandfald, og videre til Myvatn, 
området er verdensberømt for sin 

naturskønhed, her kan man bruge sætningen, 
” Naturen skabte naturen” det er så storslået 

at stå mit ude i 
det hele, man 

kan ikke finde 
ord for det, et 

lavalandskab 
med de flotteste 

formationer, 
varme dampe 
steg op fra 
sprækker og 

revner i jorden, 
samt kæmpe 

vulkankratere,  
og der står vi 40 

personer midt i 
det hele og er 
bare bitte små, 
uforstående og 

vildt imponeret 
over de enorme 
kræfter der har 
været i gang og 

stadig ligger i 
undergrunden 

og ulmer, noget skræmmende at tænke på. 
Endnu engang frokost i det fri, men i en noget 

behageligere temp. 11 gr. Aftenen sluttede 
igen med middag og dans på hotellet. 
Dag 5: Så pakkes der igen kufferter, vi skulle 
til et nyt hotel. Efter morgenmad kørte vi til 

Nordlandet Skagafjordur, hvor landmændene 
især er berømte for deres hesteavl, vi 
passerede gården hvor Søren Ryge Petersen 
havde været for at optage film til en af hans 

udsendelser, jeg kan godt huske denne 
udsendelse og tænkte, så langt væk og så 
fantastisk, og pludselig er man der selv. Vi 
besøgte også en gammel tørvegård hvor der 

havde boet folk helt op til år 1945, fantastisk. 
Vi kører videre via Blønduós  Skagastrønd til 
Skaga halvøen langs med Ishavet, i Reykir 
bader vi i sagahelten Grettirs  hotpot der er 

ca. 50 gr. varm, bliver afkølet med koldt vand, 
vi skulle ikke komme for tæt på de kilder hvor 
det varme vand steg op, det gjorde avs, 
utroligt det kan lade sig gøre med Ishavet 

som nabo. 
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 Vi besøgte også Erik den Rødes 
rekonstruerede tørvegård i Eiriksstad. Ved 5 
tiden nåede vi vores nye hotel Sælingsdal, 

igen pakke ud, i bad, klædes om og så ned til 
en dejlig middag, senere var der dans, dog 
skulle der igen ryddes en del møbler, men vi 
havde et stort rum for os selv, så da gik vi til 

den, ja hvad de pensionister alt kan klare, kl. 
23 var vi klar til en god nats søvn.  
Dag 6: I dag skulle vi køre helt ud vestpå til 
Vulkanen Snæfellsjøkull, bjerget og gletsjeren 

skulle have overnaturlige, skjulte kræfter, de 
første mennesker på Island boede i dette 
område og mange spor er efterladt. Der bor 
stadig mennesker for foden af vulkanen. Vi 

travede på stier over forrevne lavakyster, 
store lavamarker, gletsjere med udsigt til 
store fuglefjelde og nød naturens stilhed, 
bortset fra fuglenes skrig og bølgernes skvulp 

mod kysten, med alt dette omkring os, sad vi 
og nød vores frokost, hvad mere kan man 
ønske sig, ( da tænker man i hvert fald ikke 
på valg,) Snæfellsnes regnes for Islands 

flotteste halvø.  Efter endnu en pragtfuld dag, 
gik det retur til Sællingsdal til middag, og den 
sidste aften med en dejlig gang dans. 
Dag 7: Den sidste dag i Island. Turen i dag 

gik gennem Vestisland til sagastederne, til 
gården Borg, hvor Egill Skallagrimsson 
levede i 900 tallet, videre til gården Reykholt, 
hvor Islands største historieskriver Snorri 

Sturluson levede og ned skrev Heimskringla, 
(findes på nettet) 

Snorri 
Sturlusons 

 
 
 

Snorri havde sin egen private hotpot, hvortil 

der var lavet en underjorddisk tunnel, så han 
kunne gå direkte fra gården under jorden ud 
til potten,  man forstod også dengang at gøre 
sig det behageligt. Sidst på dagen besøgte vi 

det verdensberømte ”Den blå lagune” der 
blev der afsat rigtig god tid, alle der havde lyst 
kunne komme ud at bade, det var bare helt 
specielt, vi kunne svømme rundt i ca. 40 gr. 

varmt vand i et kæmpeområde, og efter 
sigende skulle man blive ti år yngre efter 
sådan et bad, jeg kan ikke selv se det, men 
andre sagde de kunne, jeg tænkte mit. Ved 

20 tiden nåede vi 
til et hotel hvor vi 
fik aftensmad, 
for så at være i 

Keflavik lufthavn 
ved 23 tiden. Der 
sad vi så alle 
mand med 

kroppen, hovedet og fotoapp. fyldt af mange 
indtryk, mange spændende oplevelser og 
ventede på flyturen til Danmark. Efter at have 
været i gang fra kl. 7 morgen til næste dags 

morgen at ankomme til vores hjemsted, kl. 8, 
var vi bare trætte men glade over at rejsen 
gik godt, det er længe siden vi har snakket, 
sunget, danset, travet, kørt og stået i kø, så 

meget på 7 dage. En fantastisk tur, I skulle ta` 
og komme til seniordans på Guderup skole, 
start d. 4. oktober kl. 15.00, vi har vært år 
fantastiske ture, og utrolig gode og sjove 

dansetimer hele vinteren. 
 
 Ref. Eva Tagesen 
 

Private hotpot. 

 
  
 

 



Marts 2011 Side 25 af 32 E SvenstruPPe’ 

Den sorte streg på kortet, er ruten vi har fulgt, i alt ca. 2000 km. 

travede ligeledes ca. 50 km.  
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Børnehave 

 
Dagstilbudsleder for Hjortspring Børnehus Marianne Møller Nielsen har varslet at 
Børnehuset og Børnehaven Spilloppen i Guderup skal ligges sammen i løbet af 
næste år -  måske allerede til maj 2012. 
 
HVOR SKAL BØRNENE PASSES I FREMTIDEN??? 
 
Skal vi hjælpes af med at kæmpe for vores børnehave.? Alle er velkomne både 
kommende forældre, småbørnsforældre og andre interesserede. 
 
Kontakt Helle Jørgensen på 51 92 08 78 
 

 

”FUKKE” (det sidste læs.) 

 Vi kørte FUKKE (Det sidste læs)  gennem Svenstrup d. 4.9 Vi besøgte 
Rasmussen på Møllegården, Lehmann  og Stefansen/Lorenzen  i Torup. Vi fik is, 
flødeboller og kager og saft. 
 17 børn og 9 voksne deltog. Håber at fortsætte traditionen til høstfesten i 
Svenstrup næste år. 
 

Lene Christiansen 
20153555 
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DET FOREGÅR I 

Skolevænget 14 

2011 

 

 
Oktober 2011 

Søndag 2.okt.      kl. 14.30 Søndagscaféen caféen Søndagscafé for alle Stevninge m.fl. 
Tirsdag 4.okt. kl. 18.00 Madklubben køkken Madklubben,  fællesspisning 
Fredag 7. okt. Kl. 19.00 Kulturhuset salen Irsk aften med buffet og levende musik 
 
November 2011 

Onsdag 2.nov. kl. 18.00 Madklubben køkken Madklubben,  fællesspisning 
Søndag 6.nov.     kl. 14.30 Søndagscaféen caféen Søndagscafé for alle Stevninge m.fl. 
 
December 2011 

Søndag 4.dec.      kl. 14.30 Søndagscaféen caféen Søndagscafé for alle Stevninge m.fl. 
Torsdag 8.dec.. kl. 18.00 Madklubben køkken Madklubben, vi spiser julemenu 

Faste tidspunkter: 

 
Line Dance: 
    Mandage kl. 18.00 – 19.30.             Sæsonen starter 5. september 2011 og slutter 30. april 2012 
    Alle er velkomne til at danse med. Det koster 300 kr. for at deltage i hele sæsonen.  
 
PC kurser i Stevning Kulturhus: Vagn Hesselager er instruktør 
    Hold nr. 1-2011: Onsdage kl. 09.00 – 11.00 i Caféen d. 7. september - d. 23. november 2011. 
    Hold nr. 2-2011: Onsdage kl. 19.00 – 21.00 i Caféen d. 7. september - d. 23. november 2011. 
    Hold nr. 1-2012: Onsdage kl. 09.00 – 11.00 i Caféen d. 4. januar - d. 28. marts 2012. 
    Hold nr. 2-2012: Onsdage kl. 19.00 – 21.00 i Caféen d. 4. januar – d. 28. marts 2012. 
   Tilmelding og information ved Vagn Hesselager tlf. 40 18 20 60 mail: vagn@hesselager.com 

 
Stevning Idræts Forening: Motionsgymnastik: 

     Yderligere information ved Margit Schmidt tlf. 74 45 84 93 
    Tirsdage kl. 17.00 – 18.00 i gymnastiksalen. Første gang d. 06.09.11. slut udgangen af februar 12.   
 
Stevning Idræts Forening: Zumba: 
  Yderligere information ved Margit Schmidt tlf. 74 45 84 93 

       Onsdage kl. 18.00 – 19.00 i gymnastiksalen. Første gang d. 08.09.2011 og sidste gang april 2012. 
       Onsdage kl. 19.30 – 20.30 i gymnastiksalen. Første gang d. 08.09.2011 og sidste gang april 2012. 
   
Stevning Idrætsforening: Motionsbadminton i Gymnastiksalen: 

  Tildeling af tider ved Linda Christensen tlf. 60 94 27 42 
    Tirsdage kl. 16.00-17.00 + 18.00-21.00.  Første gang d. 06.09.11. Slut udgangen af februar 12. 
    Onsdage kl. 15.45-16.45    Første gang d. 07.09.11. Slut udgangen af februar 12. 
    Torsdage kl. 16.00 -19.00 Første gang d. 08.09.11. Slut udgangen af februar 12. 
 
Stevning Idrætsforening: Kortspil i klublokalet under den gule bygning: 
    Torsdage kl. 19.00 – 22.00. Første gang d. 08.09.11. Slut udgangen af marts 12. 
 
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) 
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Søndagscaféen er for alle!

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

Søndag d. 2. oktober     kl. 14.30 – 16.30

Søndag d. 6. november  kl. 14.30 – 16.30

Søndag d. 4. december  kl. 14.30 – 16.30

Søndag d. 8. januar      kl. 14.30 – 16.30

Søndag d. 5. februar     kl. 14.30 – 16.30

Søndag d. 4. marts       kl. 14.30 – 16.30

I

Stevning

Kulturhus
Skolevænget 14

Søndags-caféen har åben:

Søndags - Caféen bestyres af : Connie Vogt, Magdalene Jespersen,

Brigitte Fogt, Rita Hansen, Mary Jensen  og Helene Bonde.

Det er her vi mødes
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Annoncer

HENRIETTES PRIVATE DAGPLEJE 

 

Et godt alternativ til 

den kommunale.  

Vi har endelig fået vores nye EL-ladcykel,  
så nu kan vi rigtig komme ud på udflugter.  

Her i juni måned har vi bla andet været en tur i 
Nørreskoven, været på besøg hos en kollega i 

Guderup samt besøgt Guderup børnehave, da 
Mikkel starter der efter sommerferien. 
 

Er der for langt at cykle tager vi dagpleje-bilen. 
Den skal vi bruge når vi skal på besøg i Nordborg 

børnehave, hvor Camilla starter efter 
sommerferien. 

 
Efter sommerferien starter vores nye 
dagplejegruppe op, der vil vi være 4 private 

dagplejere i og omkring Guderup, det vil vi fejre 
med en sommerudflugt, hvor forældre og 

søskende vil blive inviteret til kaffe, saftevand og 
kage. 

 

 
Den private dagplejegruppe vil mødes jævnligt 

både i legestue og vi vil også tage på udflugter 
sammen. 
 

Jeg har opdateret hjemmesiden med billeder både 
fra vores udflugter og dagligdagen, andre sider 
har ligeledes fået nye billeder.  

Hvis du gerne vil vide mere, så kig endelig ind på 
min hjemmeside. www.henriettesdagpleje.dk eller 
ring 

Hilsen Henriette

 

 
 

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 21 93 43 88 - 
Johannes. 
 
Vi slagter grise hver anden mdr. derfor 

bestilling i god tid. 

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 hverdage 10.00-12.00 og 
14.00-16.30 - weekend 10.00-15.00    

http://www.henriettesdagpleje.dk/
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Bestyrelsen:            Navne:       Tlf.:            Mailadr: 
 

Formand:      Karin Frost Jensen       22531887 karin_frostjensen@sport.dk 

Næstformand: Loise Andersen             20763407    
 Kasserer:  Jesper Sørensen       61122435  

Sekretær:  Lotte Kümpel        22212489l 
Fodbold:  Palle Søgaard       50745120  

Gymnastik:  Dorith Sprenger       20966505 dorith@bbs.dk 
 Badminton:  Jan Jørgensen       61602238 

 
 

 

           Nyhed – Nyhed – Nyhed 
Vi har fået en fantastisk solbeskytter spray faktor 30, som indeholder Aloe Vera og vitamin E for 

at beskytte huden mod ældning og solskader. Den er ekstra vandfast og selvfølgelig rigtig go til 
børn. 

Beskytter med UVA og UVB 

 
Hvad Forever kvalitets Aloe Vera kan gøre for os 

mennesker og dyr 
Hvorfor ik` prøve, jeg er sikker på det Aloe kunne 

gøre noget godt for jer også 
Med 90 dages fuld retur ret kan du kun være tilfreds, hvis det mod alt 

forventning ikke skulle leve op til jeres forventninger. 
Jeg har Aloe varmecreme til muskler, gelly, propoliscreme til tør hud, 
tandpasta, deo stik, aloe lips, og vores enestående drikke gel i 3 

smags varianter og mange flere produkter. 
       
       

Forever kvalitets Aloe Vera: 
Nordborgvej 113 Svenstrup 

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

  Hjemmeside: www.myaloevera.dk/ove   

 

mailto:karin_frostjensen@sport.dk
mailto:dorith@bbs.dk
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 
Mølletoften 4, Svenstrup 

Tlf.: 74 45 64 58 
Og bestil en tid… 

 

 

Nye åbningstider:             
Tirsdag 8.30 – 17.30 
Onsdag 8.30 – 17.00 
Torsdag 8.30 – 17.00 
Fredag 8.30 – 17.00 
Mandag efter aftale 
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Aktivitetskalender 
  

 

 

Tidspunkt       Aktivitet   Mødested 

 

Søndag d.2 okt. kl. 10,30 Jagt og høstgudstjeneste med efterfølgende Svenstrup Kirke 
  Staudebytte-marked 
Søndag d.2 okt. Kl. 14,30 Søndagscafeen Stevning kulturhus 
 
Mandag d.3. okt. Kl. 14-17 Lokalhistorisk gruppe Stevning kulturhus 
 
Tirsdag d. 4 okt kl. 18,00 Madklubben Stevning kulturhus 
 
Tirsdag d.4 okt. Kl. 10,00 Dance in Lines Svenstrup forsamlingshus 
 
Fredag d. 7 okt kl. 19,00 Irsk aften  Stevning kulturhus 
 
Tirsdag d. 11 okt. Kl. 19,00 Menighedsrådsmøde Præstegården 
 
Fredag d. 14 okt. Kl. 19,00 Børnenatkirke-for børn og barnlige sjæle Svenstrup Kirke 
 
Søndag d. 16 okt. Kl. 10,30 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Søndag d. 16 okt. Kl. 10-12 Cykelløb Rundt om Svenstrup Parkeringspladsen  
 
Søndag d. 16.okt kl. 12,30 Fællesspisning Forsamlingshuset 
 
Mandag d. 17 okt kl. 14-17 Lokalhistorisk gruppe Stevning kulturhus 
 
…..D. 20. oktober…… Sidste frist for indlæg til E`Svenstruppe november nummer ……….  
 
Søndag d. 23. okt kl. 19,30 Stillegudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Tirsdag d. 25. okt kl. 19,30 Tilgivelsens ord- koncert med Henrik Soelmark 
  på fagot, Svenstrup kirkes børne og ungkomskor 
  og kirkens præst. Svenstrup Kirke 
 
Søndag d. 30. okt kl. 10,30 Menighedsgudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Onsdag d. 2. nov. Kl. 17,00 Andagt i kirken samt fællesspisning og film Svenstrup Kirke 
 
  
 
… onsdag d. 2. November… Udkommer næste nr. af E`SvenstruPPe … 
 
 
 

 
 
 

 (... ... oplysninger uden ansvar)  

 

Oktober   2011 


