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Kommentar    

 

Atter et år er gået og vi er nået ind i  

julemåneden, 

 

 

 

 

 

 med  alt hvad dertil hører: Indkøb, julebagning, hjemmelavet 

ditten og datten, ”alt det som hvor mor lavede det,” - mon ikke 

der bliver sprunget lidt over hvor gærdet er lavest i disse 

fortravlede hverdage de unge mennesker har i dag, alt det de skal 

nå!!!! Sammen med alle de gode tilbud der findes i bladet, som 

man jo heller ikke må gå glip af. 

Uha, jeg bliver helt forpustet bare ved tanken. 

Nåe - Tjae - vi må nu heller ikke glemme os ”Gamle/ældre” for vi 

har jo også altid travlt, (syntes vi da selv), humlen er nok den, at 

vi er noget langsommere og hygger os i længere tid med vores 

gøren og laden, da vi jo har hele dagen til rådighed.  

  Eva Tagesen 
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Søndag den 4. december, kl. 14:00-16:30 

Juletræsfest for børn 

på Svenstrup Brandstation 

 
Tilmelding mht. godteposer (pris 30.-

kr) til: 

Gert Marek  tlf. 22 27 44 63 

Tom Marek tlf. 61 37 09 24 
Helge Kock    tlf. 61 27 02 42 

... senest den 2. december 
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NYT FRA KIRKEN   
       

     Velkommen! 
Rasmus Christiansen er blevet ansat som 
ny gravermedhjælper. Vi byder ham 

hjerteligt velkommen og nyder allerede 
hans gode indsats. Ikke mindst på 
skrænten ned til gravstederne i 
”rondellen”, hvor han og vores trofaste 

graver, Torben Nielsen er ved at gøre 
kirkegårdens herlighedsværdier endnu 
mere synlige. Bo Scharff 
 

Rekreation: 
Menighedsrådet har vedtaget, at én af de 

3 gratisdage, som foreningen ”Nygård” 
har stillet til rådighed for Svenstrup Kirke 
som tak for brug af brænde fra 
Pastoratets skovparcel, går til at billiggøre 

et 2 dages retræte/rekreationsophold på 
det vidunderlige sted. Alle er velkomne:

HVOR SKAL TROEN 
OVERVINTRE? 

Livets kilder i en fastetid 

Fredag den 9. marts kl. 16.00 til søndag 
den 11. marts kl. 14.00 med mulighed for 
deltagelse i gudstjeneste i Svenstrup Kirke 
søndag kl. 10.30. inviteres DU på 
forkælelses-retræte på Nygaard. 
Evangeliske andagter med livets kilde som 
tema, forkælelse med vegetarisk 
aftensmad fra Det franske Køkken, vandringer med små andagter i den smukke 
natur omkring Nygaard, gruppesamtaler og perioder med stilhed. 
Pris: kr. 950,- 
Tilmelding til sognepræsten på 74456205 eller bosc@km.dk   Bo Scharff.

Fælles arrangement for de 5 nordalsiske kirker 
på Hotel Nørherredhus torsdag den 29.marts kl. 19 
 Biskop Erik Norman Svendsen, kgl. konfessionarius og forfatter kommer til Nordals 
torsdag den 29. marts, hvor han vil fortælle os noget om sit liv, sin tro, arbejdet med 
udgivelsen af den nye salmebog og om de tildragelser, som han har været ude for.  
 

Erik Norman Svendsen er kendt - ikke blot gennem sit virke for kongehuset - men også 
senest som forfatter til bogen: Fra Nørrebro til Nørregade. Det skal her tilføjes, at Vor Frue 
Kirke, hvor han havde sit virke, ligger i Nørregade i København, mens Nørrebro er et af 
yderkvartererne, nok væsentligt et arbejderkvarter, Hans livsvej har således bragt ham 
vidt omkring i alle henseender.

De fem nordalsiske sogne inviterer sognenes beboere til dette arrangement – 
der er gratis adgang.
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NB: 
Søndag d. 15. januar kl. 19.00 Kort Gudstjeneste med efterfølgende foredrag på 

Svenstrup forsamlingshus. Johs. Nørregaard Frandsen, cand.phil. og Institutleder på 
Institut for Litteratur, Kultur og Medier på Syddansk Universitet prædiker i kirken over 
evangeliet og fortæller i forsamlingshuset om Jeppe Åkjær 

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. 

        
 
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 lille gudstjeneste i kirken de fleste 
torsdage kl. 17.00. 
Tlf.: 74 45 62 05 – e-mail: BOSC@km.dk 

 
 
 
 

 
 
 
 

Dåb 
1. oktober: Thea Jordt Hjortlund 
 
Døde 
22. september: Poul Lorenzen 
16. oktober: Irmgard Heldtberg 
30. oktober: Holger Christian Lundin Pedersen 
 
Viede 

Ingen 

http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/Ilkm.aspx
http://www.svenstrupkirke.dk/
mailto:BOSC@km.dk
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Menighedsrådet 

Der holdes ordinære møder: 17. januar; 

21. februar; 20. marts inkl. offentligt 
regnskabsmøde; 17. april; 15. maj inkl. 
offentligt budgetmøde; samt 19. juni 
Det årlige syn afholdes lørdag 18. februar 

kl. 10-12   
Der er tale om den 3. tirsdag i måneden. 
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 

Nyt fra menighedsrådet 
 
”At lære kirken og kirkens mennesker 
at kende.” Det er baggrunden for, at vi 

inviterer dig og alle i sognet til 

arrangementer som ”En aften i præstens 
have”, ”Børnenatkirke” og 
”Spaghettigudstjeneste”.  
Når vi har gæster fra andre sogne – tæt 

på eller fjerne – udbryder de ofte med 
begejstring i stemmen ”sikke en dejlig 
kirke I har”. Og det har vi helt sikkert. Her 
er en åben og lys stemning, en præst der 

altid venligt byder indenfor til 
gudstjenesten, der kan være både festlig 
og højtidelig – aldrig stiv og 
uvedkommende. Fuld af musik, fine 

pigekorstemmer, nutidige salmer og 
rytmiske toner, men også ro og stilhed til 
eftertanke. En kirke hvor mennesker fra 
menigheden aktivt spiller en rolle i 

gudstjenesten forløb. Kirken hvor døren 
altid står åben for den der søger et 
åndehul – et pusterum i dagens travlhed. 
Men hvad hjælper det at vores kirke er 

kendt udenbys, hvis ikke de mennesker, 

der bor i Svenstrup sogn (Stevning og 
Svenstrup), kender til det særlige ved 
Svenstrup Kirke, er glade for den og 
bruger den. Den gruppe der kommer 

jævnligt til gudstjenesterne sætter 
selvfølgelig stor pris på kirken og 
fælleskabet omkring den, men der er altid 
plads til én til - dig, din familie og dine 

venner. 
I menighedsrådet vil vi med disse nye 
aktiviteter vise dig og alle de mennesker 
her i sognet, der har lyst til det, hvad 

kirken er og give jer lejlighed til at møde 
os og snakke med os. Forhåbentlig får vi 
herved gjort op med nogle af de myter, 
der eksisterer omkring folkekirken, præst, 

råd.mv. Så benyt endelig chancen for en 
snak med en af os om det, som afholder 
dig fra at bruge kirken. Hvad vil du gerne 
vide? – spørg los, spørg os. 

Kort sagt, så har vi – i bedste Lars 
Larsen-stil – et godt tilbud til dig - til alle – 
små som store – unge som gamle. 
 

Asta Broesby-Olsen 
formand 
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Søndag den 27. nov. kl. 10.30 
1. søndag i advent.  
FREDSLYS OG ADVENTSKRANS 

KONFIRMANDER I LYSPROCESSION 
Vi begynder adventstiden og det nye kirkeår med at 
forny fredsflammen fra Betlehem, der altid brænder 
i vores kirke. Her samt 2. og 4. søndag i advent er 
det årets konfirmanders opgave at gå i 

lysprocession ind med flammen og tænde 

adventskransen. 

 
Søndag den 4. december kl. 19.30 
2. søndag i advent. 

MUSIKGUDSTJENESTE MED 
NORDALSKORET 
Efter gudstjenesten serverer vi gløgg, finskbrød og 
brunkager 

Søndag den 11. december kl. 10.30 
3. søndag i advent. 
MENIGHEDSGUDSTJENESTE. 
 
 
 

”AF MØRKE SKAL LYS SKINNE FREM!”  
– ”for solopgangen fra det høje vil besøge os for at 
lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge 

og lede vore fødder ind på fredens vej!” 
Menigheden selv står for 

Søndag den 18. december kl. 16.00 
4. søndag i advent.  
VI SYNGER JULEN IND sammen med 
SVENSTRUP KIRKES  
BØRNE- OG UNGDOMSKOR  
- og finder den røde tråd i bibelens tekster. 
Det handler om menneskers drømme - og det 

handler om Guds drømme for sine menneskebørn 

Lørdag den 24. december 
Juleaften kl. 14.30 og kl. 16.00. Luk. 2, 1- 
JULEFRED OG JESUSBØRN 
Børn er særligt velkomne – også med nissehue 

Juleaften den 24. december Kl. 23.30 
DEN HELLIGE NATS SPIRENDE FRED 
MIDNATSMESSE OG SOLOSANG VED IBEN 
BROHOLM 

 
Torsdag den 25. december kl. 10.30 

Juledag. Luk. 2, 1-14 Tema: 
FØDSELSDAGSGUDSTJENESTE 
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Og det skete i de dage, at der udgik en befaling 

fra kejser Augustus om at holde folketælling i 

hele verden. 2 Det var den første folketælling, 

mens Kvirinius var statholder i Syrien. Og alle 

drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. 

Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til 

Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi 

han var af Davids hus og slægt, for at lade sig 

indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som 

ventede et barn. Og mens de var dér, kom tiden, 

da hun skulle føde; og hun fødte sin søn, den 

førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en 

krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget. 

I den samme egn var der hyrder, som lå ude på 

marken og holdt nattevagt over deres hjord. Da 

stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed 

strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. 

Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg 

forkynder jer en stor glæde, som skal være for 

hele folket: I dag er der født jer en frelser i 

Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette er 

tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og 

ligger i en krybbe.« Og med ét var der sammen 

med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste 

Gud og sang:     

Ære være Gud i det højeste og på jorden! 

Fred til mennesker med Guds velbehag! 

Eller som det også kunne oversættes: Ære 

være Gud i det højeste! På jorden fred - og i 

mennesker Guds kærlighed! 

 

 

Hvordan har den lydt denne vidunderlige 

lovsang, som kom fra en himmelsk hærskare 

af engle?  

Ja, for det var jo det, det handlede om, 

dengang Gud blev menneske - dengang Gud 

satte freden ind i verden og gjorde os til sine 

små, så han kunne være det store i os små 

mennesker. I julen fejrer vi, at vi blev Guds 

børn. Når vi i julen hører fortællingen om, at 

Guds Søn – den salvede Kristus – bliver født 

med samme svaghed og afhængighed af 

kærlighed som et lille barn, så bliver barnet 

og afhængigheden sat i højsædet. Hvert 

eneste barn får et skær af messias over sig – 

som i hele evangeliet gøres det at være barn 

til noget særlig ophøjet. Faktisk gjorde julen 

os alle til børn for Vor Herre – alle kan vi lade 

lyden af fred og kærlighed lyde inden i os 

med ordene: Jeg elsker dig, du er mit barn! 

Julen lærer os mildhed, tilgivelse, tillid, 

ærlighed, afhængighed, kreativitet, glæde, 

leg, ærlighed, autencitet, flow og noget om 

at elske for enhver pris. 

Prøv at synge englesangen til den søde lyd af 

forbløffende nåde”Amazing Grace”:       Ære 

være Gud i det højeste!  

På Jorden nåde og fred! 

I mennesker Guds kærlighed! 

Se! Gud, han kom herned! 
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FRA NØRRESKOV-SKOLEN  
www.norreskov-skolen.dk 

Fremtidens skole 
 
Skolebestyrelsen har på sit seneste møde lavet høringssvar til Sønderborg kommunes forslag til 

fremtidens skole: 

Skolebestyrelsen vægter højt, at:  
 

 Den kommende beslutning vedr. fremtidens skole skal være en langsigtet og holdbar 

løsning, der træffes hurtigt. 

Der er behov for at den endelige beslutning skal være holdbar i mange år og at økonomien bag 

beslutningen kan bære fremtidens børnetal og samtidig sikre, at der er plads til både fornuftige 

klassestørrelser, to-lærer-ordninger, skoleudvikling og efteruddannelse.  

 Sønderborg Kommune skal have det antal skoler, der er behov for. 

Det budget, der afsættes til skoledrift, skal udnyttes optimalt. Skolerne skal være i stand til at 

lave en timefordeling, hvor der som minimum undervises efter det vejledende timetal i alle fag.  

 Eleverne skal have et skoletilbud der udvikler 

dem fagligt, personligt og socialt. 

Målet skal være at tilrettelægge en undervisning, der 

forøger andelen af elever der er fagligt, personligt og 

socialt er i stand til at påbegynde og færdiggøre en 

ungdomsuddannelse i umiddelbar forlængelse af 

folkeskolen, således at kommunen efterlever 

regeringens 95 % målsætning. 

 Skoleudvikling 

Bestyrelsen kan gå ind for de udviklingstanker, som bliver beskrevet i ”Fremtidens skole”. Vi er på 

Nørreskov-Skolen allerede i gang med at udvikle på flere af områderne. Vi kan fuldt ud gå ind for 

byrådets anbefaling om at målrette midler til efter- og videreuddannelse af lærerne. 
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Skolebestyrelsen kan ikke anbefale 

 Distriktstanken 

Skolebestyrelsen kan ikke anbefale distriktstanken. Efter en del års erfaringer med 2 afdelinger på 

Nørreskov-Skolen ved vi, at det giver stor utilfredshed blandt forældrene, hvis deres børn skal 

flyttes til en anden skole for at give optimale klassedannelser, hvilket er ét af formålene med 

opdelingen i distrikter. Vi kan forudse forældreprotester hvert år i forbindelse med indskrivningen til 

børnehaveklasserne. Vi får dermed en situation, hvor utilfredse forældre kommer til at præge en 

ellers god skolestart. 

Vi anbefaler, at skolerne skal blive ved med at have deres egen selvstændige ledelse. Mange 

forskningsresultater konkluderer, at ledelses tilstedeværelse er altafgørende for at kunne 

udviklingsoptimere en skole. Derfor er mængden af ledelsestimer til sparring og coaching af 

personalet yderst vigtigt for at fremtidssikre folkeskolernes løbende udvikling. 

Vi anbefaler ligeledes, at skolerne beholder deres egen bestyrelse. En fælles bestyrelse for et 

distrikt vil ikke have det samme ejerskab til lokalskolen som i den nuværende struktur. For 

Nørreskov-Skolens vedkommende frygter vi, at det går ud over det nære og meget intensive 

forældresamarbejde, som vi har oparbejdet igennem de seneste 6 år. 

Desuden anbefaler vi, at skolerne beholder deres egen sekretær. Der er i dagligdagen behov for, 

at der på en stor skole er en sekretær til at udføre de mangeartede opgaver, som vi bliver stillet 

overfor i løbet af en skoledag. Vi har på Nørreskov-Skolen et meget velfungerende sekretariat, 

som er i stand til at klare de administrative opgaver, der er på en skole. Vi foreslår, at der oprettes 

en økonomisk ”Task force”, der kan hjælpe de skoler, der har svært ved at få økonomien til at 

hænge sammen. 

Frugtordning 
Vi har søgt og fået bevilliget EU-støtte til en ny frugtordning, som 

træder i kraft efter nytår og varer i 3 mdr.  

Frugtordningen vil ligne den, som vi kørte for et par år siden. 

Lige nu er opgaven at finde en leverandør, som kan opfylde vores 

krav til levering og kvalitet.  
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Juleafslutninger 
Tirsdag den 20. december er sidste skoledag inden juleferien. 

Traditionen tro byder sidste skoledag på julehygge i klasserne og 

gudstjeneste i kirken. 

Skolen starter igen efter juleferien torsdag den 5. januar. 

 

Lys på cyklerne og refleks på jakken 
Så er den mørke tid kommet, hvor eleverne skal have lys på deres cykler. Alle 

bilister ved, hvor svært det er at se mørklagte cyklister, og det værste, der kunne 

ske var, at et barn blev kørt ned. Derfor opfordrer vi alle forældre til at tjekke 

børnenes cykler, så vi undgår uheld i den mørke tid. 

Alle elever på Nørreskov-Skolen har fået udleveret en refleks, og vi vil ligeledes 

opfordre til, at den bliver sat på børnenes overtøj. 

Vi ser frem til at kunne se nogle meget tydelige elever i den kommende vinter. 

 

Julefest på afdelingen  i Svenstrup                    
Torsdag d. 1. december holder vi julefest for hele afdelingen i 

Svenstrup fra kl. 18.00-20.00. 

Lige som tidligere år arrangerer alle klasser en aktivitet, som man 

kan besøge, og forældreforeningen lavere cafeer, hvor man kan 

købe æbleskiver, glögg, kaffe eller te. En sodavand til børnene er der 

også mulighed for. 

Midtvejs kommer nisserne rundt med de forudbestilte juleposer til børnene. Vi håber på at se alle 

børn og forældre til en hyggelig aften på skolen. Bedsteforældre er også meget velkomne. 

 

 
  

Drillenisserne 

er så småt begyndt 

at vågne. 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

http://www.google.dk/imgres?q=julemotiver&um=1&hl=da&sa=N&rlz=1T4SMSN_daDK450DK450&biw=1366&bih=556&tbm=isch&tbnid=yqFCKlrzKtz5pM:&imgrefurl=http://www.syenlap.dk/?p=4721&docid=7GvmLvj2hKl3GM&imgurl=http://www.syenlap.dk/wp-content/uploads/2009/11/bentes-sovenisser.jpg&w=500&h=370&ei=revMToPtO4XsOe7f9KsP&zoom=1
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Foredragsforeningen 2012 

 
26. jan. 2012: Filt Jensen, fhv. forstander på Gråsten Landbrugsskole. Udviklingen i 
landbruget især påvirket af den grå Ferguson. 
 

23. feb. 2012: Bent Jensen, Linak.  Fortæller om Linaks udvikling. 
 
Begge foredrag foregå i Svenstrup forsamlingshus kl. 14 til ca. 16. Pris 50 
kr. inkl. kaffe og kage. 

 
 

 Lokalhistorisk forening 

 
 

  Svenstrupbogen 
Den er snart klar og kan køber 

fra: 

Søndag d. 11. dec. kl. 
13 – 17 

i Svenstrup 
Forsamlingshus 

Pris 200 kr. 

 
Fra mandag d. 12. dec. Kan bogen 
købes hos: 

 SYDBANK, Guderup 

 Jørgen Valentin/Hjortspring 
Museum/Hulen 2 

 Inger Marie 
Christiansen/Skærveagervej 15 

 Tove 

Semmelmann/Kløvertoften 39 
 Kirsten Jørgensen/Sandvej 

15A 
Bogen kan evt. bestilles på 

svenstruparkiv@skla.dk og blive 
tilsendt 
(Porto 40 kr) 

 

mailto:svenstruparkiv@skla.dk


December 2011                           Side 13 af 32                                          E SvenstruPPe’ 

E`Svenstruplaug 

 
Indkalder foreninger og andre interesserede borgere til møde i  

FORENINGSFORUM 
Torsdag d. 19. Januar kl. 19.30 på forsamlingshuset  

 
Dagsorden   

 
Referat fra 2011 
Opfølgning 
 
 
Hvad vil vi gerne have gang i i Svenstrup i 2012. 
Grøn energi er det noget  
Infotavle på P pladsen 
Træer, siddepladser   
Cykelbane  
  
 
Svenstrup Skolen.  
Hvad kan vi gøre   
 
 
Forsamlingshuset. 
Multihus  
 
Ringridning og lørdagsfest.  
 
 
Kendte  
Forenings og fælles aktiviteter. 
 
 
Tilbagemelding fra E Svenstruplaug 
 
 
Evt. 
 
Næste møde d.                                                                              
 

                       Svenstrup d. 22-11-11 
E´Svenstruplaug 



December 2011                           Side 14 af 32                                          E SvenstruPPe’ 

 
Er det noget for os I Svenstrup. 

 

Grøn teknologi kan det være et fælles ansvar i Svenstrup. 
 
Som bekendt er der fokus på livet på landet og hvordan vi fremtidssikrer vores energibehov, dette i relation 
til stigende energipriser til opvarmning og transport.  
Det er i den forbindelse  også fokus på landdistrikterne, der skal tænkes nye løsninger. Ét  konkrettiltag er 
udvælgelse af fire test-landsbyer, der med hjælp fra ingeniør-studerende fra MCI arbejder med at finde 
fælles energirigtige løsninger. Avnbøl-Ullerup indgår som test-landsby, hvor man undersøger muligheden 
for udnyttelse af bioenergi.  
Kan man lave en CO2-neutral landsby med landbruget som energileverandør? 
Landsbylauget i Avnbøl-Ullerup ønsker brændende at blive CO2-neutral og Landbo Syd er interesseret i at 
være samarbejdspartner. Men hvordan gribes det an? Alle interesserede og borgere i Avnbøl-Ullerup tages 
med på råd ved en temaaften om energi og opvarmning. 

 
Deres Program ser således ud:  
Kl. 19.00 Velkomst ved Landsbylauget  
Kl. 19.10 Bioenergi generelt og især i Avnbøl-Ullerup v. Helge Lorenzen, LandboSyd  
Kl. 19.30 ProjectZero og kommunens intentioner om bæredygtige energiløsninger i landdistrikterne v. 
Christian Eriksen  
Kl. 19.50 Erfaringer fra mindre fællesanlæg  
Kl. 20.10 Mulige forslag til fælles energiløsninger på baggrund af borgernes nuværende forbrug af el og varme 
v. Anette Bernbom, studerende ved Mads Clausens Institut  
Kl. 20.25 – 21.30: Borgerne på banen – hvad ønsker du?  
 

Har du en menig om dette emne så tag og kom til vores næste foreningsforum 
d. 19 januar på Svenstrup forsamlingshus. 
 
E`Svenstruplaug vil gerne være med til at sætte noget i gang men vi vil også gerne 
have en fornemmelse af om der er interesse for emnet.  
 
 
 Trafiksikkerhed i Svenstrup.  
Vi har fået dobbeltrettede Cykel- og gangstier i begge retninger på Nordborgvej. 

Dette er rigtig mange glade for. 
Børnene  kan roligt og sikkert cykle eller gå op til lysreguleringen for at krydse vejen, 
et stort gode. 

Men 
Lauget vil gerne opfordre alle over 18 år om ikke at bruge Cykel- og gangstierne 

som holdeplads. 
Selvfølgelig må man holde ind i vejkanten såfremt dette er nødvendigt. 

Så kære medborger brug ikke cykel/gangstien som af og pålæsning samt parkering. 
På forhånd tak for jeres forståelse for trafiksikkerheden. 

Glædelig Jul Samt et godt nytår  
E´Svenstruplaug.  

 
Ps. Vi ved at Veje& trafiks Parkeringsvagter samt Politiet er obs. på den ulovlige 

parkering der foregår ind imellem.  



December 2011                           Side 15 af 32                                          E SvenstruPPe’ 

 

Svenstrup som stationsby 

 

 
Et stykke lokalhistorie fortalt efter, nu afdøde købmand Biisgård`s optegnelser. 

 
 

 
 
  
 
 

 
 
  
 

 
 
 
   

  Til venstre ses stationskroen, til højre i billedet købmandsgården, 
   pakhuset,  samlestald til dyr og perron. 
 
  Først lidt om personen bag historien. 

 
Biisgård overtog købmandsforretningen 
efter købmand Jørgensen familien, der 
byggede den i 1905, en forretning han 

drev sammen med sin hustru Metha i en 
menneskealder. 
En helt almindelig forretning med 
dagligvarer var det ikke – den fik også 

navnet ”Købmandsgården”, idet Biisgård 
forstod at sprede sine forretninger langt 
ud over det almindelige. I den ene ende 
af kolonialen indrettede han også en 

radioforretning, mangen en 
radiomodtager i byen er båret ud af hans 
butik. Var der problemer blev de så taget 
med på Biisgårds trehjulede anhænger til 

reparation i Sønderborg. 
Efter jernbanens nedlæggelse i 1933 
købte Biisgård banens pakhus og parken 
til kroen.  

 
 
 

 
 
I pakhuset blev der så oprettet en mindre 
korn og foderstofforretning, man kunne 

endog købe cement, kul og andre 
dagligdags fornødenheder. Ude ved 
landevejen stod BP benzintanken, hvor 
personalet servicerede kunderne, 

manglede man fyringsolie var dette også 
en mulighed.  
Engang sidst i halvtredserne forsøgte 
Biisgård sig med en campingplads i 

parken foran forretningen, den fik 
imidlertid ikke så lang en levetid. Ud over 
alle disse aktiviteter var Bisgård og hans 
familie aktive i byens kulturliv, navnlig 

ungdomsforeningen, hvor han var den 
drivende kraft og sad som formand i flere 
omgange i lange perioder. Men dette er 
kun en lille del af historien om familien 

Biisgård, da en fortælling om dem vil 
være alt for omfattende.

 

  
 

Billede ca. 1930.  
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Her er så beretningen om hvordan han har oplevet 
       Svenstrup som stationsby. 
 

 
Svenstrup banegård  
 ca. 1930 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Amtsbanerne på Als fik kun en kort 
levetid. De blev anlagt sidst i 

halvfemserne og  inddraget i 1933, og da 
syntes vi vel alle, at de var forældede. 
Men i den tid de fik lov at leve, gjorde de 
nu alligevel et godt stykke arbejde, og for 

at belyse at det var et fantastisk 
fremskridt på trafikkens område, da de 
blev anlagt og kom i gang, vil jeg gerne 
have lov at fortælle lidt om 

trafikmulighederne på Als, før 
amtsbanerne trådte til. Før 1890 var der 
på Als, som på mange andre steder, kun 
ganske få trafikmidler at vælge imellem. 

Der var ingen biler, ingen traktorer, ingen 
motorcykler, ingen knallerter og de 
almindelige cykler, som vi kender dem i 
dag, var kun lige begyndt at komme frem. 

Før dem var væltepeter med det store 
hjul foran og et lille bag. Der er blevet mig 
fortalt, at en smed i Himmark lavede en 
cykel med to hjul bag. Men folk skulle 

altså, når de ville ud, enten gå eller køre i 
hestevogn, med den såkaldte Diligence ( 
kejserlig post) en nat tur, tur/ retur 
Sønderborg – Nordborg, men det var tit 
en drøj tur ad de snørklede veje, og ikke 

mindst om vinteren,  når de smalle veje 
var mere eller mindre fyldt med sne. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 Det var en stor tung vogn, og som regel 

var der forspændt et par magre heste, så 
man kan jo nok forstå, at det ikke altid var  
nogen fornøjelsestur, når man f.eks. 
skulle til tandlægen i Sønderborg.  

Med sne var det særlig slemt ude ved ”e 
huel”, der var høje hegn, og ingen 
sneskærme, men da Diligencen med post 
og passagerer jo skulle igennem, havde 

beboerne pligt til at holde mandskab 
parat til at hjælpe postvognen igennem, 
og ikke sjældent kom der bud midt om 
natten, at nu skulle postvogne skovles fri 

og hjælpes igennem ”e lejgaff”, og ind 
over markerne. Var det særlig slemt med 
sne, foretrak man at sætte vagt derud, og 
så gik man sammen et sted og slog tiden 

ihjel med punche og kortspil, indtil 
diligencen var kommet igennem. Engang 
skulle en sådan vagt have stået på i tre 
uger. Hver bydel havde sit stykke at holde 

rent. Himmark skulle ud forbi savmøllen. 
Tårup havde Jørgen Thordsen`s loftsluge 
og stien der gik over Åge Nielsen`s mark 
op til Jacob Jacobsen`s. Svenstrupperne 
havde så igen stykket fra stien og hen 

forbi Hjortspring. Se det var transporten 
med mennesker og post. 
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   Så kommer transporten med varer og dyr.  
 
Den foregik for en stor del ad søvejen, og 

blev losset i Stevningnor. Eriksen, 
Bispegården i Ketting havde opkøbere ude 
for at købe svin til slagtning, og disse svin, 
der således blev opkøbt, måtte tidligt om 

morgenen, om vinteren i mulm og mørke kun 
ved lys fra en dårlig lygte, læsses på vogne 
og køres til Stevningnor, hvor de blev lastet i 
damperne, og sendt til Flensborg eller Kiel, 

der var jo ingen slagteri i Sønderborg på 
denne tid. Til tider måtte svinene køres med 
hestevogn til Ketting, hvor de blev omlæsset i 
nogle store vogne og derefter kørt til 

Sønderborg, og kom så med dampere der. 
Kreaturerne blev trukket til Sønderborg. Når 
bønderne i Svenstrup skulle til Sønderborg, 
hændte det tit, at de tog 7-8 tønder hvede og 

en drittel smør i vognen og trillede så af sted 
ud af landevejen, men det tog nogen tid, og 
gav en masse punche. Om vinteren foregik 

turen i slæde. Foderstoffer og kunstgødning 

blev hentet i Stevningnor, Sjellerup eller 
Augustenborg.  
Svenstrup mejeri blev bygget i 1887, og til det 
måtte der hentes kul i Stevningnor hos Jacob 

Nissen. Før denne tid blev det meste mælk 
leveret til Møllegården, hvor der ligeledes var 
brændevinsbrænderi. Når man nu hører hvor 
omstændeligt alle ting var, når det drejede sig 

om transportmidler, kan man nok forstå, at 
det vagte uhyre interesse hos befolkningen, 
da Als-banerne kom på tale. 
Als-banerne på Als – i tysk tid navnet: 

Alsener Kreisbahnen – blev bygget i året 
1897 som smalsporet bane med en sporvidde 
på 1 meter, der blev åbnet for driften den 6. 
februar 1898 fra Sønderborg til Guderup, så 

ville beboerne i Svenstrup med toget til 
Sønderborg, måtte de køre med hestevogn til 
Guderup og så komme med derfra. 

 
 
 
 
 

 
 
 
Posten afhentes 

på Svenstrup 
banegård 
 ca. 1930. 
 

 
 
 
 

 
 
 
Der gik imidlertid kun nogle få måneder, før 

toget kunne gennemføres til Nordborg, og så 
havde Svenstrup sogn direkte forbindelse til 
Sønderborg, med såvel gods, som levende 
dyr, som personbefordring.  

Jernbanen gik bag om Savmøllen, ned og 
bag om de første huse på Nordborgvej, hvor 
der var samlestald til dyr og pakhus, senere 
lager til  

 

 

 
 
Biisgårds foderstofforretning, (i dag 
bofællesskab) perron og station, før den 

krydsede Apotekergade, gik bag om 
forsamlingshuset – Lissies butik og husene 
der, krydsede Ugebjergvej ved det sidste hus, 
bag over Bjerregård`s marker videre mod 

Havnbjerg, nu kunne folk komme til ”stais” på 
en billig og efter de tider en hurtig og 
behagelig måde.
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Men det var jo ikke en billig fornøjelse at 

anlægge en jernbane. Den samlede 
anlægs kapital beløb sig til 2.579.598 
mark, men alene den kendsgerning, at 
landbruget nu kunne få transporteret 

deres varer, betød jo en stor gevinst, 
ligesom de forskellige stationsbyer, der 
blev etableret ved banens åbning, 
voksede i indbyggertal og der fremstod 

nye  forretningsmuligheder, alt dette 
gjorde jo sit til, at banen blev meget 
populær. Desuden viste det sig, at 
banerne også var et godt rentabelt aktiv 

for amtet, og overskuddet voksede fra år 
til år. Første år var overskuddet på 
54.223 mark 43 penning, og det steg 
jævnt indtil 1912, da overskuddet var 

151.918 mark 94 penning. Derefter gik 
det lidt op og ned, men det kom aldrig så 
højt op mere, og sluttede i 1932 med et 
underskud på 33.663 kr. 89 øre. Men så 

sent som i 1928 havde banerne et 
overskud 53.656 kr. 62 øre. 
I begyndelsen søgte man ved at tage 
små billetpriser og takster at holde 

overskuddet nede. Sagen var nemlig den, 
at staten Prøjsen og provinsen Slesvig-
Holstein strøg en ret stor del af 
overskuddet, og det var den lokale 

befolkning jo ikke interesseret i, men med 
stadig opgang i erhvervslivet, og de gode 
tider for landbruget, steg overskuddet til 
trods for de billige takster. 

Efter genforeningen, og årene 1920-30 
kom så konkurrencen fra bilernes side, og 
det satte en stopper for såvel overskud 
som fremgang for de Alsiske baner, og 

skabte for så vidt også konkurrence for 
statsbanerne, som de jo lider under den 
dag i dag. I 1927 prøvede Alsbanerne, at 
lave et modtræk ved at udveksle 

skinnerne til sværere typer end de 
oprindelige, således at kørehastigheden 
kunne sættes op, og til dette formål 
anskaffedes tre nye lokomotiver, ligesom 
der blev anskaffet nye motorvogne. Disse 

motorvogne kaldet ”Moppe”, blev ingen 
succes, de var ubehagelige at køre i, og 

var desuden ikke ret driftsikre. Desuden 

blev der anskaffet tranportører (en slags 
undervogn) for befordring af 
normalsporede vogne, hvorved der blev 
skabt mulighed for transport af 

vognladninger direkte til amtsbanernes 
stationer. Tidligere skulle sådanne 
transporter jo omlæsses i Sønderborg, 
som igen fordyrede transporten betydelig.  

 
 

Men altså banerne måtte kapitulere. Man 
kunne ikke følge med i tidens ”jav”. Folk 
fik så travlt så travlt, man svigtede 
Alsbanerne – både med fragt og 

personbefordring. 
 
Amtsbanernes endeligt 1933.                  
 I baggrunden til venstre ses pakhuset 

og til højre Jørgen Riecks hus. 
 
 
Alligevel kom det som et lyn fra en klar 

himmel, da det blev vedtaget at banerne 
skulle nedlægges omtrent med 
øjeblikkelig varsel, og at staten som 
erstatning ville indsætte rutebiler og 

fragtruter. En svag protest kom fra 
befolkningens side i form af 
andelsbilruten, men det gik kun ganske 
kort tid. De faldt i en blid tornerosesøvn, 

og vågnede vist aldrig mere. Når 
amtsrådet traf beslutning om at nedlægge 
banen, var der vel nok  det stadig 
stigende underskud og nedgang i 

trafikken. Der var jo ingen der regnede 
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med Danfoss dengang. Hertil kom så den 

kendsgerning, at vi kunne beholde banen 
Sønderborg – Mommark på statens 
bekostning, og samtidig havde man 
sikkerhed for, at Mommark færge – den 

for øen og Sundeved ret betydningsfulde 
forbindelse – var sikret fremover. Det var 
jo trods alt en begivenhed i landsbyen, 
når der var togtid, man skulle se hvem 

der var med, hvem der skulle med og 

hvem der kom o.s.v. billetsalget foregik i 

Svenstrup hos Ågesen på Svenstrup kro. 
Salget blev senere flyttet til 
”Købmandsgården” så skulle folk ikke gå 
over parken for at løse billet, og 

handelsmæssigt har det jo også været en 
fordel for købmandsforretningen, for ofte 
er der vel smuttet lidt ekstra handel med i 
kølvandet.

  

 Der blev fortalt mange historier om dagligdagen ved jernbanestationen 
 og her er nogle af dem. 

 

 

Trinne Tham`s, som boede hvor Calle 

Hess bor, kunne ikke forstå det med 

skinnerne, som skulle ligge ude om 

natten, om det kunne gå an, at de ikke 

blev stjålet ! 

 

En anden gammel kone ville en dag 

prøve at køre en tur med toget, men da 

hun så hvor fint der var i kupeerne, ville 

hun lade træskoene stå på perronen! 

 

Mange af de ældre var i det hele taget 

bange for at køre med toget. Nok se, 

men ikke røre.  

 

En mand fra Sjellerup fortalte forleden 

dag, at sammen med sin mor havde de 

været med det første tog fra Guderup. 

Moderen må jo have haft et godt tag i 

ham, for han måtte ikke komme i 

nærheden af lokomotivet, det var en 

farlig tingest. 

 

 

En dag Trinne Tham`s var blevet 

forsinket, og således kom i sidste øjeblik 

før toget skulle gå, råbte hun i forbifarten 

til Runge (togføreren), om hun kunne få 

tid til at lade vandet, svarede denne med  

 

 

en jovial håndbevægelse: ” ja, ja`e pis 

mal mutter!” Trinne forsvandt bag en 

busk, og toget ventede til episoden var 

overstået. 

 

 

En anden togfører, tykke Olsen, som vi 

kaldte ham, havde sin egen måde at fløjte 

afgang på: ------- --, et fløjt som drengene 

hurtigt fik lært at efterligne, og en dag da 

fragttoget holdt og dampede af, listede 

Olsen ned i kroen og fik sig en punch, 

men da han kom tilbage var toget væk!  

Det viste sig hurtigt, at et par af drengene 

havde puttet sig i  nogle buske, hvor de 

så med held fløjtede Olsens signal, 

hvorefter toget stak af til Stevning. Her 

savnede man Olsen, og måtte tilbage til 

Svenstrup for at hente ham. 

 

 

Samme Olsen var glad for bom, han kom 

ofte ned i butikken og skulle have for 5 

øre med hjem til børnene, hvorefter han 

satte sig på bænken, hvor han blev 

siddende til bommen var spist. 
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Personalet havde som regel god tid, der 

var ”it nov dæ jawe” en aften da sidste 

”eksprestog” nåede Stevning station, blev 

man enige om, at det kunne gøre godt 

med en lille punch, og forsvandt ind i 

stationskroen, men det er jo nok blevet til 

både to og tre af de små sorte, for da 

man skulle videre, kunne man ikke få 

bremserne løsnet, de var ”frosset fast” i 

mellemtiden. 

 

De dage hvor der skulle leveres svin til 

slagteriet, havde det lille lokomotiv jo lidt 

rigeligt at slæbe på. Der kunne til tider 

være 5-6 wagoner med svin, allerede når 

toget nåede Svenstrup, hvor der atter 

blev et par stykker koblet til, og så kunne 

det knibe med at komme i gang. 

Banelinjen drejede og det var ”mod-

bjerg” op forbi Savmøllen, og så kunne 

man rigtig høre hvor lokomotivet klagede 

sig: Ach hilf mir doch – ach hilf mir 

doch. Når bakken var passeret, og det fik 

”med-bjerg”, fik tonen en anden lyd: Ich 

schit dich wat - Ich schit dich wat --- i 

hurtigere tempo. 

 

 

Laus Christensen`s (ejede 

alsingergården) køer kunne klare toget, 

ved at løbe foran ! ! ! 

 

 

Skoledrengene havde en yndet sport i, at 

de lod toget køre så langt fra perronen 

som muligt, hvorefter det skulle indhentes 

i løb. Poul Witzke måtte en dag gå hjem 

fra Havnbjerg, da toget alligevel var 

kommet for langt ud !

Slutteligt skal nævnes at baneområdet blev brugt ved byens ringridning, man stillede en galge op 

på Apotekergade (tidligere Sandvej) rytterne fortsatte så hen langs banen og ned med pakhuset og 

butik, hvor der også var opstillet en galge, efter at have redet igennem den fortsatte man ned af 

landevejen og således rundt til man havde været det bestemte antal gange igennem. Se sådan 

foregik ringridningen i Svenstrup i gamle dage. Om der har eksisteret en forening melder historien 

ikke noget om, eller om det kun har været en by tradition med fest på kroen. 

Bisigårds historie her er et godt eksempel på, hvordan lokalsamfundet har ændret sig gennem 78 

år til i dag, med jernbanen, 5 købmænd, 2 bagere o.s.v. her kan man vel godt sige, at meget er 

gået fra udvikling til afvikling.        Peter Møller 

Svenstrup Friskole 

Hjælp!!! 
Tænk på os når I sorterer efter julen, smid ingenting ud, alt kan 

bruges. 
Potter, pander, legetøj m.m. 

 
Svenstrup Friskole 

Tlf.: 74456364/27522904 
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STØT SPEJDERNE! 

 
 
 
 
 
 

 
 

Spejderne kommer forbi og henter dit juletræ.  
Det koster kontant 20,- kr. som afleveres ved afhentning. 

Stil juletræet ud til vejen. Er I ikke hjemme, så lav en 
aftale med naboen. 

 
AFHENTNING: 

 

7. januar 2012 i Svenstrup kl. 10-15 
8. januar 2012 i Stevning kl. 10-15 

 
Vi håber der er rigtig mange som gerne vil aflevere deres 

juletræ til et godt formål.  
 

Venlig spejderhilsen og glædelig jul 
Spejdergruppen i Hjortspring 

  

http://www.google.dk/imgres?q=juletr%C3%A6er&um=1&hl=da&sa=N&rlz=1T4SMSN_daDK450DK450&biw=1366&bih=556&tbm=isch&tbnid=lzuAU9SBvu58BM:&imgrefurl=http://www.jul.kobaekgaard.dk/juleanimationer/juletrae/index2.htm&docid=olqAPbzGSG3XzM&imgurl=http://www.jul.kobaekgaard.dk/juleanimationer/juletrae/juletrae_0056..gif&w=182&h=254&ei=l93ITsX-Cc3r8QO8_o1e&zoom=1
http://www.google.dk/imgres?q=juletr%C3%A6er&um=1&hl=da&sa=N&rlz=1T4SMSN_daDK450DK450&biw=1366&bih=556&tbm=isch&tbnid=lzuAU9SBvu58BM:&imgrefurl=http://www.jul.kobaekgaard.dk/juleanimationer/juletrae/index2.htm&docid=olqAPbzGSG3XzM&imgurl=http://www.jul.kobaekgaard.dk/juleanimationer/juletrae/juletrae_0056..gif&w=182&h=254&ei=l93ITsX-Cc3r8QO8_o1e&zoom=1
http://www.google.dk/imgres?q=juletr%C3%A6er&um=1&hl=da&sa=N&rlz=1T4SMSN_daDK450DK450&biw=1366&bih=556&tbm=isch&tbnid=lzuAU9SBvu58BM:&imgrefurl=http://www.jul.kobaekgaard.dk/juleanimationer/juletrae/index2.htm&docid=olqAPbzGSG3XzM&imgurl=http://www.jul.kobaekgaard.dk/juleanimationer/juletrae/juletrae_0056..gif&w=182&h=254&ei=l93ITsX-Cc3r8QO8_o1e&zoom=1
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Winds-Galleri 

 
Så nærmer julen sig og vi slår atter dørene op for masser af Julehygge 
og Inspiration. 
 
Kom og besøg os: 
D.26-27/11og D.3-4/12 fra 
kl. 10.00-17.00  
på adr.:     
Ugebjergvej 5 
Svenstrup 
Tlf.27526330/74456330 
Vi glæder os til at se jer. 
MVH Winds-Galleri 
 
 

Tak 

 
             
 
 
 Tusind tak 
 
for den store opmærksomhed, 
der blev os vist i anledning af vort 
guldbryllup/ 70 års fødselsdag. 
Vi er overvældet, og dagen vil altid 
i vor erindring stå, som en ”En dejlig dag”. 
 
Mange hilsener til jer alle 
Karin og Lorens 
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Annoncer

 

HENRIETTES PRIVATE DAGPLEJE 

    Et godt alternativ til den kommunale.  
 
Jeg har lige nu 4 børn i dagplejen. Freja, Maja, Kevin, Lilja. 
Den 1. november får vi en ny legekammerat. Det er Tobias på 10 

måneder. Det glæder vi os til.    
Onsdag d. 13. oktober kørte vi til Dybbøl for at se teater i 

teaterbussen. Det var en stor oplevelse for børnene. 
Stykket hed ”LYT”.  

En dirigent ville spille et musikstykke for os men noderne var blevet 
væk. Imens han fandt noderne en efter en, skete der skøre og sjove 
ting. Hans bil sagde ”båt”, hans hund sagde ”vov” og der kom andre sjove lyde. Børnene var meget optaget af 

stykket.  
Det var sjovt og spændende. 

Vi er kommet godt i gang med vores legestuegruppe. Vi mødes med de andre private dagplejere en gang 
ugentlig hvor vi leger og spiser sammen. Det er bare hygge.   

Juletiden nærmer sig så vi vil så småt begynde med at lave dekorationer og hemmeligheder  
 
Der vil være nye billeder på hjemmesiden, både fra vores udflugt til teaterbussen og billeder fra vores 

legestue, bla. Sommerfesten.  
 
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 

 
 

Kvalitets Julegaver ideer for ham/hende 
En fantastisk serie som enhver kvinde vil blive rigtig glad for. 
 

Sonya Skin Care Collection: Aloe Purifying Cleanser, Aloe Deep-
Cleansing Exfoliator, Aloe Refreshing Toner, Aloe Nourishing  
Serum & Aloe Balancing Cream (færdigt sæt)  

Alt din hud behøver for at beholde sin glød og friskhed. Fem produkter 
som sammen tager hånd om såvel rengøring, næring og opbygning, samt 
beskyttelse og bevaring af huden 
Jule gave til mænd: 

Har vi en fantastisk aftershave som rigtig mange er glade for. 

Hudplejende aftershave uden alkohol, som gør huden blød igen 
efter barbering. Gentleman’s Pride indeholder Aloe Vera-gelé, 
antioxidanter, C-vitamin og urteekstrakt. Indeholder ingen stærke, rensende kemiske 

stoffer, som kan forstyrre hudens naturlige fedtbalance. 118 ml. 
 
Desuden har vi mange produkter til alle slags hud, som alle ville syntes godt om, kik 
ind på hjemmesiden eller kom hen og få gode råd til en julegaveide. 

 

 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… 
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 DET FOREGÅR 
   I 

Skolevænget 14 
2011 -2012 

 

 
 

Kom og prøv indendørs petanque, i gymnastiksalen – torsdage kl. 9.30 - ca. 

11.30 
 

December 2011 
Søndag 4.dec.      kl. 14.30 Søndagscaféen      caféen    julecafé for alle Stevninge m.fl. 
Torsdag 8.dec.. kl. 18.00 Madklubben køkken Madklubben, vi spiser julemenu 
 
Januar 2012 
Onsdag 4.jan.  kl. 09.00  Kulturhuset            caféen Vagn starter nyt PC hold (se opslag) 
Onsdag 4.jan.  kl. 19.00  Kulturhuset            caféen Vagn starter nyt PC hold (se opslag) 
Torsdag 5.jan. kl. 22.00 Kulturhuset caféen Hellig Tre Konger aften i Kulturhuset 
Søndag 8.jan.      kl. 14.30 Søndagscaféen      caféen    Søndagscafé for alle Stevninge 
m.fl. 
Torsdag 12.jan. kl. 18.00 Madklubben køkken Madklubben,  fællesspisning 
   
Februar 2012 
Onsdag 8.feb. kl. 18.00 Madklubben køkken Madklubben,  fællesspisning 
 
Marts 2012 
Søndag 5.mar.     kl. 14.30 Søndagscaféen      caféen    Søndagscafé for alle Stevninge 
m.fl. 
Tirsdag 7.mar. kl. 18.00 Madklubben køkken Madklubben,  fællesspisning 
Tirsdag 13 mar.   kl. 18.00  Nørreskov-Skolen    Skolefest for indskolingen 
Onsdag 14.mar.   kl. 18.00      Nørreskov-Skolen    Skolefest for mellemtrinnet 
 
April 2012 
Mandag 2.apr.. kl. 18.00 Madklubben køkken Madklubben,  fællesspisning 
 
Maj 2012 
Tirsdag 8.maj. kl. 18.00 Madklubben køkken Madklubben,  fællesspisning 
 
Juni 2012 
Lørdag 2.jun.       kl. 12.00  kulturhuset            Stevning Musikfestival 2012    
Onsdag 6.jun. kl. 18.00 Madklubben køkken Madklubben, grillmenu med salat 
Fredag 15.jun.     kl. 18.00      Kulturhuset caféen  Fødselsdagsfest for de frivillige 
hjælpere.  
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Stevning Kulturhus har overtaget fritidsklubben og 
udlejningen til børnefødselsdage i klublokalerne i 
Stevning. Udlejning til børnefødselsdage: Dorte Nissen – 

tlf. 3137 0897  Bedst mellem kl. 17.00 – 18.00 

Faste tidspunkter: 
 
NYT! NYT! NYT!   Petanque indendørs: 
    Torsdage  kl. 09.30 – ca. 11.30  sæsonen slutter, når udendørs sæsonen starter til 
foråret 2012. 
    Alle er velkomne. Kulturhuset har petanquekugler der kan lånes. 

 
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.  
 

NYT! NYT! NYT!  Stevning Idræts Forening:        Babymotorik: 
     Yderligere information ved Helle tlf. 27 12 60 98 

     Tirsdage kl. 09.30 – 10.30. i gymnastiksalen   prisen for at deltage er 250 kr.      
 
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 
 
PC kurser i Stevning Kulturhus: Vagn Hesselager er instruktør 
    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 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. 
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Lokalhistorisk Forening: Åbent hus - alle er velkomne  
Der er åbent 1. og 3. mandag i måneden kl. 14.00 – 17.00    (undtaget juli, august og 
december måned) 
 
Denne Kulturhus-folder er en fast del af Rundt om Stevning og E SvenstruPPe. Hvis du/i 
har en eller flere aktiviteter der skal foregå i Stevning Kulturhus, kan den/de offentliggøres her 
i folderen.  Materialet til folderen skal sendes til Steffen Fog, Sandvigvej 4, tlf. 52 19 18 13, 
mail: steffenfog@bbsyd.dk.  Deadline for materiale til næste udgave er d. 10. januar. Rundt 
om Stevning nr.140 udkommer d. 28. januar og E`SvenstruPPe udkommer ca. d. 1. februar 
NYT! Gå ind på www.stevningkulturhus og se mere om Stevning kulturhus og de 
aktiviteter og 

    arrangementer der foregår.  

 
PCkursus for alle 2012                                          
 
i Stevning Kulturhus, Skolevænget 14  
 
Instruktør: Vagn Hesselager   

                                                                          
Hold nr.1- 2012: 
   Tirsdage Kl. 19.00 – 21.00 i Caféen. Første gang d. 3. januar  og sidste gang d. 20 
marts 2012   
 
Hold nr. 2-2012: 

Onsdage kl. 09.00 – 11.00 i Caféen. Første gang d. 4. januar og sidste gang d. 21. 
marts 2012.  
 
                                                         (der er ikke kursus d. 15. februar og d. 14. marts)   

Hold nr. 3-2012:  
   Onsdage kl. 19.00 – 21.00 i Caféen. Første gang d. 4. januar og sidste gang d. 21. 
marts 2012.      
 (der er ikke kursus d. 15. februar og d. 14. marts)   
 
Der undervises individuelt. Du kan for eksempel lære at skrive i Word, regne i Excel, 

lave en præsentation i Power Point, surfe på nettet eller skrive en mail. 
Du må gerne medbringe din egen computer. Den kan kobles til et trådløst netværk i 

lokalet.  
 
På hvert hold er der plads til 5 personer ved Kulturhusets computere + 3 personer 

med egen computer. Der er max. 8 deltagere på hvert hold. 
 

Det koster 75 kr. for at deltage i et kursus. Beløbet betales den første kursusdag.  
Tilmelding til: 
Vagn Hesselager tlf. 40 18 20 60 eller mail: vagn@hesselager.com 
 

Ved tilmelding bedes du oplyse navn, adresse og  telefonnummer. 
 
Du bedes også oplyse om du ønsker at benytte din egen PC på kurset.

mailto:steffenfog@mail.dk
http://www.stevningkulturhus/
mailto:vagn@hesselager.com
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   Nyt fra 

 ”KLUBBEN” 

Vi vil gerne starte fritidsklubben i Stevning op igen. 

Vi forventer at starte med en klub  

Midt i januar måned. 

Det ville være dejligt, hvis børn og unge 

( 0-klasse til 7. klasse) 

Kunne mødes til hyggeligt samvær i 

Kælderen under børnehuset en gang i ugen. 

Har du evt. lyst til at hjælpe er du meget velkommen til 

at kontakte: 

 

Helle Henningsen tlf. 74450306/27126098 

Heidi Christensen tlf. 73404036/28736193 

                                                   Dorte Nissen tlf. 31370897 

 

Der vil først i jan. måned blive opsat en seddel på skolens 

opslagstavle, med endelig dato og tidspunkt. 
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udgivelser i år 2012 

 

Nummer 
Sidste frist 
for indlæg Trykning af 

bladet 

 

E SvenstruPPe’ 
udgives 

Internet 
(pdf – format) 

1 

(februar) 
Fredag den 

20. januar 

Mandag den 

30. januar 

 Onsdag den 

1. februar 2012 
 

 

2 
(marts) 

 

Mandag den 
20. februar 

Onsdag den 
29. februar  

Fredag den 
2. marts 2012 

 

3 
(april) 

 

Tirsdag den 
20. marts 

Onsdag den 
28. Marts  

Fredag den 
30. marts 2012 

 

4 

(maj) 
 

Fredag den 

20. april 

Mandag den 

30. april  
Onsdag den 

2. maj 2012 
 

5 
(juni) 

 

Søndag den 
20. maj 

Tirsdag den 
29. maj  

Torsdag den 
31. maj  2012 

 

6 
(juli / aug.) 

 

Onsdag den 
20. juni 

Onsdag den 
27. juni  

Fredag den 
29. juni 2012 

 

 
7 

(september) 
 

Mandag den 

20. august 

Onsdag den 

29. august  
Fredag den 

31. august 2012 
 

8 
(oktober) 

 

Torsdag den 
20. 

september 

Mandag den 
1. oktober  

Onsdag den 
3. oktober 2012 

 

9 
(november) 

 

Lørdag den 
20.oktober 

Onsdag den 
31. oktober  

Fredag den 
2. november 2012 

 

10 
(dec./ jan.) 

Tirsdag den 
20. november 

Onsdag den 
28. november  

Fredag den 
30. november 2012 

 

 

 

http://www.google.dk/imgres?q=julenisser&um=1&hl=da&rlz=1T4SMSN_daDK450DK450&biw=1366&bih=556&tbm=isch&tbnid=pLqX2ol6ga46tM:&imgrefurl=http://www.godven.dk/print.php?type=N&item_id=59&docid=g3tWuLci1j-13M&imgurl=http://www.godven.dk/fusion_images/news/Julenisse01.png&w=277&h=300&ei=XfHMTsf3FdGgOumk4IcP&zoom=1
http://www.google.dk/imgres?q=julenisser&um=1&hl=da&rlz=1T4SMSN_daDK450DK450&biw=1366&bih=556&tbm=isch&tbnid=e2t1RShrBvghvM:&imgrefurl=http://vanboerneblog.blogspot.com/2008_12_01_archive.html&docid=lR12WeHNP_48dM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_g5XG5O-NysQ/SR2Wdi7vCQI/AAAAAAAAAZI/pnR57wSQsNQ/s320/Julenisse.bmp&w=90&h=139&ei=XfHMTsf3FdGgOumk4IcP&zoom=1
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Aktivitetskalender 
  

 

 

Tidspunkt       Aktivitet   Mødested 

 

Lørdag  d. 3. dec. Kl. 10-17 Winds Galleri Ugebjergvej 5 
 
Søndag d. 4. dec. Kl. 10-17 Winds Galleri Ugebjergvej 5 
 
Søndag d. 4. dec kl. 14.00 -16.30 Juletue brandværn Svenstrup  Brandstation 
 
Søndag d. 4. dec. Kl. 19.30 2. sønd. i advent Musikgudstjeneste Kirken 
 
Søndag d.11.dec. Kl. 10.30 3. sønd. i advent Menighedsgudstjeneste Kirken 
 
Søndag d.11.dec. kl. 13.00-17.00 Salg af Svenstrupbogen Svenstrup forsamlingshus 
 
Søndag d.18,dec. Kl. 16.00 4. sønd. Vi synger julen ind Kirken 
 
Lørdag d. 24.dec.  kl. 14.30 og kl.16.00 NB ændrede tidspunkter Juleaftensgudstjenester Kirken 
 
Lørdag d. 24.dec. kl. 23.30 Jule-midnatsgudstjeneste Kirken 
 
Søndag d.25.dec. kl. 10.30 Juledags ”fødselsdagsgudstjeneste” Kirken 
 
Mandag d.26.dec.  Ingen gudstjeneste 2. Juledag 
 
Søndag d. 1. jan. Kl. 16.00 Nytårsgudstjeneste Kirken 
 
Lørdag  d. 7.jan. kl. 10.00-15.00 Afhentning af brugte juletræer i Svenstrup Spejdergruppen 
  
Søndag d. 8.jan. kl. 10.00-15.00 Afhentning af brugte juletræer i Stevning Spejdergruppen  
 
Søndag d. 8.jan. kl. 10.30 Hellig trekongers gudstjeneste Kirken 
 
Søndag d.15.jan. kl. 19.00 Kort gudstjeneste med efterfølgende foredrag Kirken 
  ved Johs. Frandsen Svenstrup forsamlingshus 
 
Fredag d. 20 Januar……Sidste frist for indlæg til E SvenstruPPé`s Febr. Nr. 
 
Søndag d.22.jan. kl. 10.30 Menighedsgudstjeneste Kirken 
 
Torsdag d.26.jan. kl. 14.00 Foredrag: Filt Jensen fhv. forstander på  
  Gråsten Landsbrugsskole Svenstrup forsamlingshus 
 
Søndag d.29.jan. kl. 10.30 Bedstegudstjeneste og spejdernes nytårsappel Kirken
   
   
…onsdag d.1. Februar. Udkommer næste nr. af E`SvenstruPPe … 
 
(… … oplysninger uden ansvar ) 

December   2011 


