
 

 

 

Svenstrup Cykelklub på den nye motorvej 

24 personer tog turen på 24 km. i strålende solskin, vi nød vore 
madpakker på halvvejen samt et par skarpe til den sidste tur.  
Det var en fantastisk oplevelse 
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Kommentar 

 
 
 
 
 
 
Så gik der igen en måned og et nyt E`Svenstruppe er klar. 
Måneden der gik bød på to 100 Års jubilæer som fik mange af 
byens borgere af huse. Også mange generalforsamlinger er 
afholdt i marts måned, nye folk er valgt ind i bestyrelser og 
udvalg og vinterens aktiviteter er ved at blive afsluttet. I april har 
vi påske og foråret banker på med deraf følgende havearbejde. 
Skal man så slappe af kan man gå til en af mange udstillinger . 
Vi har også åbnet vor nye motorvej under stort festivas. For at 
det hele er perfekt mangler vi så bare at Kommunen indgår en 
aftale med Svenstrup Friskole om at de kan leje, eller få købet i 
orden vedr. vor Skole så den ikke skal stå tom. 
 
Gert Wonsyld 
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Nyt fra Kirken

Særlige begivenheder i Svenstrup Kirke og Sogn april - juni 2012: 

 
 
Årets Konfirmation 2012:  
 
 
 
 
Robin Schmüser Thy - Egebjergvej   2, Sine Leander Junk - Sandvej   5  
Stinna Nielsen Bonde - Dalvej   1, Patrick Lorentzen - Kløvertoften  26 
Rikke Bak Frølund - Stevning Gade  18, Louise Rod  Nørholt - Ugebjergvej  39 
Marisa Louise Avalon Marchant – Vestertoften 30, Mikkel Wulf Hansen - Kastanievej  
12 
Sebastian Albeck Jonas - Voldgade  19A, Cecilie Lind Pallumblad - Egebjergvej   6 
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Påsken 2012 i Svenstrup Kirke: 
Påskens gudstjenester handler om at 
rykke tættere på hinanden og på lyset: 
Vi begynder den 5. april med en 
skærtorsdagsnadvergudstjeneste kl. 
19.00, hvor vi bogstaveligt nærmer os 
hinanden i et bordfællesskab i kirken. Vi 
prøver at indleve os i den forsonede 
mangfoldighed, som Jesus fællesskab med 
disciplene rummede. Ved gudstjenestens 
slutning bærer vi alterets lys og stage ud. 
Langfredagsgudstjenesten den 6. april kl. 
10.30 bliver en meditativ gudstjeneste over 
korsordene. Korsordene læses af frivillige 
og sættes i et nutidigt lys.  
Påskesøndag d. 8. april kl. 10.30 bærer vi 
alterlyset ind igen og holder en rigtig 
”Svenstrup-højmesse”, der fejrer 
opstandelsens og tilgivelsens lys. 
2. påskedag Mandag den 9. april mødes 
vi ved kirkens parkeringsplads kl. 10.30 
og arrangerer fælles kørsel til 
stensætningen foran Nygård i Nørreskoven. 
Med udgangspunkt i de to disciples flugt 
væk fra Jerusalem – Emmausvandringen -, 
hvor den opstandne Jesus møder dem og 
får dem til at genvinde håbet, foretager vi en 
vandring med oplevelser af det 
guddommeliges nærvær i naturen. Vi slutter 
med en kort nadvergudstjeneste i Svenstrup 
Kirke kl. ca. 14.00. Medbring selv drikke og 
lidt spiseligt til turen. 

 
Søndag d. 22. april kl. 16.00 
Spaghettigudstjeneste – Familiehygge i 
Svenstrup Kirke med efterfølgende 
spaghetti i konfirmandladen. Tag alle 
børnene med til fortælling, drama og sang i 
en stemningsfuld kirke. Kl. ca. 16.45 går vi 
ned og spiser spaghetti med kødsovs i 
konfirmandladen. 
 
Torsdag d. 17. maj Kristi Himmelfarts dag 
kl. 19.00 Musikgudstjeneste 
 
Mandag d. 28. maj kl. 10.30 
Udflugtsgudstjeneste til Nygård i 
Nørreskoven med deltagelse af 
jazzorkestret ”Saxappeal” og med hav og 
himmel som altertavle. En traditionsrig dag, 
hvor jazztoner og natur fører os lige i 
armene på taknemmeligheden. Husk 
skovturs-kurven til en hyggelig frokost i det 
grønne med et par ekstra jazztoner efter 
gudstjenesten. 
 
 
Dåbslørdage 
Lørdag den 14. april og den 2. juni er der 
derfor afsat mulighed for få sit barn døbt ved 
en særlig lørdagsgudstjeneste. Der 
henvises i øvrigt til søndagsgudstjenesterne. 
 

 
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 sagde til dem: ”Sandelig, sandelig siger jeg jer: Moses gav jer ikke brødet fra 
Himlen, men min Far giver jer brødet fra Himlen, det sande brød! 
For Guds brød er det, der kommer ned fra Himlen, og giver liv til verden.” 
De sagde til ham: ”Herre, giv os altid det brød!” 
Jesus sagde til dem: ”Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og 
den, der tror på mig skal aldrig tørste.” 

                                     Johannes-evangeliet kap. 6 vers 32-35 
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Gennem fortællingen om Jesus Kristus 
erkender vi sulten i hjertet efter fred og 
kærlighed – sulten efter det, som verden 
ikke ser; men som dog sker hver dag: når 
frugt og korn vokser og sår heles, hver 
morgen når lyset kommer igen, når et barn 
bliver til og når kærligheden uforvaret sniger 
sig ind mellem mennesker. 

Det er disse undere midt i verdens 
almindelige liv, som giver tilværelsen sin 
karakter af evighed. Jesus Kristus er selv 
det under af kærlighed og tilgivelse, der 
uforvaret sniger sig ind mellem mennesker. 
Tilværelsens sande glæde. 
 
Bo Scharff, sognepræsten 
 

 

Stilhed, lystænding og fyraftensfred i kirken på hverdage 
Hver mandag er der mandagsstilhed kl. 18.30 
Om torsdagen kl. 17 er der lystænding og forbøn 
Tirsdag i lige uger kl. 16.15 holder vi FYRAFTENSFRED  
– et møde i kirkens kor, hvor evangeliets budskab om fred formidles af lyd fra 
menneskestemmer. 
 

 

Dåb 

Den 12. februar: Silas Landt Jørgensen 
 

Døde 

Den 12. februar: Gudrun Midtgaard Jessen 
Den 13. februar: Anni Lüttermann 

 

Viede 

Ingen 

 

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 (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.: 21 67 72 05 – e-mail: BOSC@km.dk 
 

Menighedsrådet 

Der holdes ordinære møder: 20. marts inkl. 
offentligt regnskabsmøde; 17. april; 15. maj 
inkl. offentligt budgetmøde; samt 19. juni 
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. 
 

http://www.svenstrupkirke.dk/
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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 ved Mona 

Boysen 
 
Derfor er jeg kirkevært i Svenstrup Kirke 
Efter at jeg i flere år jævnligt var kommet i 
Svenstrup Kirke som almindelig 
kirkegænger,  fik jeg interesse i at være en 
del af kirken  og gudstjenesten. Da jeg så 
blev spurgt, om jeg kunne tænke mig at 
være kirkevært, kunne jeg så prøve det af. 
Og jeg har aldrig fortrudt – tværtimod kan 
jeg bare opfordre til at prøve det. 
 
Jamen, hvad er en kirkevært?  
Vi kan kalde det en medhjælper til 
gudstjenesten, og vi er en gruppe, der 
skiftes i løbet af et kvartal. Så det er altså 
ikke så tit, og datoen kendes i god tid, så 
man kan bytte sig tilrette. 
Før gudstjenesten tænder jeg lys, og får lige 
talt med præst og kirketjener om  
gudstjenestens forløb. 
Det rigtig gode er at stå ved indgangen og 
byde kirkegængerne velkommen med 
salmebøger og vise udenbys gæster tilrette. 
Man får hilst på alle dagens kirkegængere 
med en hyggelig bemærkning. 

 
I selve gudstjenesten beder jeg indgangs- 
og udgangsbøn. Derudover beder jeg 
kirkebøn, læser evt. ved dåb og hjælper til 
med nadver. Disse tre opgaver er dog 
frivillige. 
 
Der er flere bønner at vælge imellem, og 
valget kan evt. gøres med sammenhæng til 
dagens tema og salmer, som jeg får tilsendt 
fra præsten. Man finder  snart sine 
yndlingsbønner, der siger én noget samtidig 
med at man læser op for menigheden. 
 
Efter gudstjenesten udskænker jeg 
kirkekaffe i våbenhuset – en hyggelig stund, 
hvor menigheden lige kan vende dagens 
ord, eller bare lige hyggesnakke og høre 
nyt. 
 
Og hvad har det så givet mig, at være 
kirkevært: at være med i en fælles 
oplevelse af vores tro, som vi ser den, som 
vi opfatter den, og som vi føler den. Og det 
virker endnu stærkere, når jeg en søndag 
sidder som almindelig kirkegænger, efter at 
jeg også har været aktiv i gudstjenesten. 
 
Du kan prøve at blive kirkevært-assistent 
sammen med en fast kirkevært og prøve at 
være en del af gudstjenesten på denne 
måde. Du er velkommen til at kontakte mig 
eller én af de andre menighedsråds- 
medlemmer, hvis du har lyst at prøve det. 
 
    Mona Boysen 

 

Svenstrup Friskole
 

Svenstrup friskole afholder generalforsamling onsdag d. 25. april klokken 

19.00 på Svenstrup skole. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og få dagsorden tilsendt, eller se den på vores 

hjemmeside 

www.svenstrupfriskole.dk 

mvh 

Dorthe Johansen 
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KFUM spejderne

 

Affaldsindsamling 

 

Vær med til at holde din by ren sammen med spejderne. 
Søndag den 22. april 2012 kl. 10-12 er der igen affaldsindsamling med udgangspunkt fra 
Spejderhytten Bærensmølle, Dalvej – se også www.dn.dk 
 
Kom og vær med! 
Hvorfor samler vi affald? 

  

  

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

 
Hvad kan du gøre? 

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

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

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

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

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

 
Spejderhilsen fra Hjortspring-gruppen 
Yderligere info ved henvendelse til GRF. Bjørn Schindelhelm Petersen tlf. 42609006 

 

Svenstrup Frivillige Brandværn

 
 

Udkald i foregående måned:    Der har frem til deadline været et udkald i Marts måned. 
19-3-2012: Assistance til Danfoss L4, med termisk kamera. (tankvogn) 
 

Afholdte øvelser: Der har i Marts været afholdt 2 øvelser:  
6 marts: Fællesøvelse Svenstrup, Egen og Stevning. 
19 marts: Svenstrup. 
 

Kommende måneds øvelser: Der er i April måned øvelser på følgende datoer: 
17 april: Svenstrup og Stevning. 
23 april: Svenstrup 
30 april: Danfoss 
 

Skulle du være interesseret i at se hvad vi laver ved en øvelse, eller være måske være interesseret i at blive 
brandmand / brandkvinde, så kontakt en fra bestyrelsen, en brandmand du kender, eller kom til en øvelse 
og få snak med os. 

http://www.dn.dk/
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MALERIUDSTILLING PÅ NYGÅRD 
Påsken 2012 

 

Udstillere: Maleren Lise Tuxen udstiller billeder med en motivverden, der 

vipper mellem abstraktion og ekspressionistisk landskabsmaleri. 

Der anes et familieskab med den bornholmske maler Oluf Høsts 

kolorit. 

Maleren Ninne Nielsen udstiller malerier udført i et antydet, 

abstrakt formsprog, der giver mindelser om den franske maler 

Matisse.   

Keramikeren Bibi Hansen udstiller bl.a. smukt udførte krukker.  

Fernisering: Fernisering finder sted Skærtorsdag 5. april kl. 15.00. Her vil der 

også være musikalsk indslag med elever fra Sønderborg Musikskole. 

Åbningstider: 5. april til og med 9. april, alle dage kl. 13.00 – kl. 17.00. 

Traktement: Der kan købes kaffe og kage alle dage. 
 

Alle er velkomne til maleriudstilling på Nygård i Nørreskoven på Als 
www.nygaard-als.dk  

  

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

Nørreskov-Skolens nye skoleindsats 
 

Vores skolebestyrelsesformand Henrik Christensen har lavet flg. indlæg om opstarten på vores 

udviklingsplan: 

 

I efteråret har alle skolens lærere haft mulighed for at tage stilling til hvilke pædagogiske 

værktøjer, de har mest brug for at blive styrket indenfor. Det skete da vores 

eksterne konsulent Helle Fisker var på besøg i klasserne og talte med lærerne. 

Valget var meget klart: Lærerne vil gerne arbejde med positiv psykologi. 

 

Henrik skriver: 

De 24 styrker 

Efter to omgange med positiv psykologi vil vi gerne benytte muligheden for at fortælle jer om 

dette nye tiltag på Nørreskov-Skolen. Det er fantastisk at se den energi og indgang som vores 

lærere lægger for dagen i forbindelse med dette emne, som er et fokus punkt i vores nye 5 års 

plan for Nørreskov skolen. 

Man bliver som bestyrelse og forældre glad over, at lærerne er parate til at lære om dette 

spændende emne.  

Der er ingen tvivl om, at det vil bidrage til, at vores børns lyst til at lære styrkes og bevares. Et 

must som vi også som forældre må være med til at tilskynde. For meningen med dette er at vi 

på Nørreskov-Skolen vil opleve, hvordan man vil fremme trivsel, optimisme, mod og styrker.  

Og lige præcis styrker er noget, som alle børn har. Styrker som vi måske tror, er et problem, 

men hvor man ved at gribe det rigtigt an og fordi man nu 

får et værktøj til at forstå hvorfor, kan blive til en positiv 

ting. Værktøj som fokuser på, hvordan man finder, tager 

udgangspunkt i og arbejder ud fra børns personlige 

styrker. 

Og for at læreren kan forstå børnenes styrker, bliver de 

nødt til først at forstå deres egne styrker.  For der med 

kan de bedre udvikle vores børns styrker, både de stærke og de mindre stærke. 

Hvad er så det der styrker for noget? Der findes 24 styrker, hvor f.eks. kreativitet, nysgerrighed, 

humor, håb og tilgivelse er nogl e af dem. Og vi har alle sammen styrker, hvor nogle vil være 
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stærke og andre svage. Ved at vedkende sig sine stærke og svage styrker kan man arbejde 

med det, man ved er bedst for en selv. Og lige præcis det kan være med til at få den enkle elev 

til at blive bedre i skolen.   

Ved at have fokus på ens styrker og aktivere dem, får man mere energi, øget motivation og lyst 

til at lære. Og det kan vi som forældre jo ikke være utilfredse med. Vores børns fremtid er jo 

noget at det, vi alle går og tænker på, og dette vil helt klart hjælpe med til, at de får de bedste 

redskaber med i rygsækken til en videre uddannelse. 

 

Husk at: 

Styrker handler om, hvad der får dig til at føle dig stærk - ikke hvad andre synes, du er 

god til! 

Så nu er det på med den positive hat, så vi kan få verdens bedste lærere og derved børn.  

Find dine styrker og vær med til en ny fremtid for Nørreskov-Skolen.  

Hvis du som forældre selv vil finde dine styrker, så begynd med at besøge hjemmesiden 

viasurvey.org og registrer dig som bruger. Hvis din internetbrowser er sat til dansk, vil testen 

automatisk være på dansk.  

 http://www.viasurvey.org/Account/Register/ 

Med venlig hilsen 
     Skolebestyrelsen Nørreskov-Skolen. 
 

Undervisning af højtbegavede 
Nørreskov-Skolen er blevet valgt som én af de 3 skoler i Sønderborg kommune, som skal 

undervise særligt begavede elever. 

Undervisningen kommer til at foregå 2 timer om ugen, og holdet kommer til at bestå af elever på 

mellemtrinnet fra Nørreskov-Skolen og de omkringliggende skoler 

på Als. 

Vi har valgt at undervise i de naturvidenskabelige fag – altså 

matematik og Natur & Teknik. 

 

Målet er, ligesom for alle andre elever, at hver elev skal bruge sit fulde 

læringspotentiale og  

udfordre dette gennem deltagelse i særligt tilrettelagt undervisning, og udvikle sig alsidigt og  

personligt.  

 

http://www.viasurvey.org/Account/Register/
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Målgruppen er folkeskoleelever fra 4.- 6. klassetrin, der er højt/særligt begavede, og som 

læringsmæssigt vil kunne profitere af en særligt tilrettelagt undervisning med større intellektuelle 

udfordringer, end undervisningen sædvanligvis rummer.  

 

Potentielle elever spottes af lærerteamene på skolerne inden sommerferien 2012, hvorefter 

hjemmet kontaktes med henblik på afklaring, om forældrene ønsker at benytte sig af tilbuddet.  

 

Undervisningen skal tage udgangspunkt i den enkelte elev. Det er væsentligt, at der skabes rum til 

at afdække interessefelter, læringsstil og fagligt niveau. Eleverne skal have løbende  

tilbagemeldinger på, hvordan det går og udfordringer der passer til deres intellekt og personlighed. 

Lærerens rolle er primært at sætte rammer for undervisningen, så eleverne får kendskab til mål og 

deltager i målsætningsprocessen, hvorved de får indflydelse på undervisningen. På sigt er det 

meningen, de skal blive bedre til selv at finde udfordringer.  

 

Påskeudstilling på Als 

 
I dagene 5. 9. april kl. 13 -17 står hele påsken i kunstens tegn. Også i år har vi fået nogle 
spændende kunstnere hertil, både indenlands og internationale. 
  
Vi starter med officiel åbning ved Charlotte Sahl Madsen Skærtorsdag kl. 12.00 på det tidligere 
rådhus i Nordborg. Musik ved Oliver Jon. 
 
 Kl.12.50 afgår en bus til flere udstillingssteder. Endnu en bus fra Augustenborg Kunstpunkt 
kl.12.30 som kører modsat. 
Billetter kan købes ved indgangene til pris 40 kr. 
 
Der er fernisering på Alsingergaarden/Stolbroladen kl.14.45. 
 Følgende udstiller på Alsingergården: Kirsten Hansen maleri –Arvid Nielsen og Else Dupon, 
foto. 
Malerier af Helga Lyshøj som er en mindeudstilling. Hun døde for nogle år siden - stod midt i 
livet – Hun brugte mange forskellige materialer bl.a kaffegrums, madkulør, m.m. og har lavet 
mange dejlige billeder. Jeg tror mange vil glædes over et gensyn med hendes billeder. 
Derudover udstiller keramiker Maren Weise fra Havnbjerg. 
 
På Stolbroladen udstiller medlemmer af Farveladen og en glaskunstner udefra. Torsdag, fredag 
får vi besøg af en kunstner fra København som laver smykker af krympeplader. Fredag vil hun 
vise hvordan man laver dem. 
Som sædvanlig har butikkerne stillet deres vinduer til rådighed for bl.a 
lokale kunstnere. 
Påskeudstillingskataloger kan afhentes i butikkerne, bibliotekerne, udstillingsstederne samt hos 
undertegnede. 
 
Venlig hilsen Anna Weber 
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Svenstrup Forsamlingshus Støtteforening

 
Fra bestyrelsens side vil vi takke alle for den støtte og velvilje vi har mødt i året 2011, således at 
forsamlingshuset kan præsentere sig som et indbydende og brugbart samlingssted, et godt 
aktiv 
for Svenstrup. 
Som tidligere år vil vi bede om hjælp til vedligeholdelse af arealerne omkring forsamlingshuset, 
arbejdet består af : Fortov og fliser fejes, bed foran huset luges og rives, areal ved bagindgang 
renholdes og rives.  
Jeg har lavet en turnusliste med ugenumre, arbejdet bedes udført i den planlagte uge. 
Jeg håber  I vil afse tid.  
Hvis I ikke ønsker at medvirke vil jeg gerne have besked.  
 
Arbejdskalender for året 2012. 
 
Uge 14, april måned  familien  Ole Tagesen   tlf. 74456357 
Uge 17,april måned  familien Lasse Andersen   tlf. 74456273 
Uge 20, maj måned   familien Willy Olesen   tlf. 74456292 
Uge 22, maj måned   familien Laurids Pedersen   tlf. 74456022 
Uge 25, juni måned    familien Ole Rasmussen   tlf. 74456193 
Uge 27, juli måned   familien Bent Asmussen   tlf. 74456407 
Uge 30, juli måned   familien Peter Møller Himmark tlf. 74456301 
Uge 32, august måned  familien Per Jacobsen    tlf. 74456483  
Uge 35, august måned   familien Henrik Schmidt  tlf. 74456057 
Uge 38, september måned  familien Bent Rasmussen   tlf. 74456526 
Uge 41, oktober  måned  Hans Henrik Bay    tlf. 74456444 
Uge 44, oktober måned  familien Helmuth Buss   tlf. 74456284 
Uge 48, november måned   (julepynte) familien Arne Buch  tlf. 74456150 
 
På  forhånd tak og god fornøjelse med årets oprydningsdage 
 
Den årlige vedligeholdelses- og rengøringsdag, afholdes i juni måned, dato kommer i 
ESvenstruppe’   
Vi starter kl. 8.00 med morgenkaffe og slutter dagen med spisning. 
Vi hører gerne fra jer hvis I har lyst til at give en hånd med både den dag og i årets løb, der er 
altid  
plads til en til i støttekredsen.  
 
På bestyrelsens vegne 
Lasse Andersen 
Tlf. 74456273.    
 

Lokalhistorisk Forening

 

Husk mindehøjtideligheden ved Karlsminde d. 23. april kl. 10 

Vi holder åbent 1. og 3. mandag i april, maj og juni i Stevning 
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Fristil skrevet af 31.05.1945 af Inger Christensen, Svenstrup Central.  
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http://www.google.dk/imgres?start=82&hl=da&gbv=2&biw=1280&bih=685&addh=36&tbm=isch&tbnid=eNuUvFIPYgfdbM:&imgrefurl=http://www.b.dk/infoshop/her-er-de-mest-markante-begivenheder-i-160-aar&docid=dqkTXNT2BjC2MM&imgurl=http://a.bimg.dk/node-images/923/4/580x362-c/4923682-befrielsen-1945.jpg&w=580&h=362&ei=pxhvT53LH-eO0AXN77SNAg&zoom=1
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April 2012 
Mandag 2.apr.     kl. 14.30 Else Willadsen        caféen    Motion for ældre 
Mandag 16.apr.   kl. 14.30 Else Willadsen        caféen    Motion for ældre 
Mandag 23.apr.   kl. 14.30 Else Willadsen        caféen    Motion for ældre 
Mandag 30.apr.   kl. 14.30 Else Willadsen        caféen    Motion for ældre 
 
Maj 2012 
Mandag 7.maj     kl. 14.30 Else Willadsen        caféen    Motion for ældre 
Tirsdag 8.maj. kl. 18.00 Madklubben køkken Madklubben,  fællesspisning 
Mandag 14.maj   kl. 14.30 Else Willadsen        caféen    Motion for ældre 
Mandag 21.maj   kl. 14.30 Else Willadsen        caféen    Motion for ældre 
 
Juni 2012 
Lørdag 2.jun.     kl. 13.00  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.  
 

Faste tidspunkter: 
 
ældregymnastik: 
   Yderligere information ved Else Willadsen tlf. 74 45 83 70 
    Mandage kl. 14.30 – ca. 15.30        sæsonen starter mandag d. 6. februar  
 
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. 

 
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: sfogsv4@gmail.com .  
Deadline for materiale til næste udgave er d. 14. maj. Rundt om Stevning nr.141 udkommer d. 26. maj 
og E`SvenstruPPe udkommer ca. d. 29. maj. 
NYT! Gå ind på www.stevningkulturhus og se mere om Stevning kulturhus og de aktiviteter og 

    arrangementer der foregår.  

mailto:sfogsv4@gmail.com
http://www.stevningkulturhus/


 
 

April 2012 Side 18 af 26 E SvenstruPPe’ 
 

 



 
 

April 2012 Side 19 af 26 E SvenstruPPe’ 
 

 

Stevning Musikfestival 
 

søger frivillige hjælpere til praktisk arbejde 

 

 

Fredag d. 1. juni mellem kl. 14.00 – 20.00 

Lørdag d. 2. juni mellem kl. 09.00 – 24.00 

Søndag d. 3. juni mellem kl. 10.00 – 14.00 

 
 

Hvis du har lyst til at deltage i et hyggeligt samarbejde, bedes du kontakte Steffen, John, 

Christian eller Helle senest d. 14. april, og fortælle hvornår du gerne vil hjælpe. 

 

I begyndelsen af maj får du besked på hvad du skal hjælpe med og hvornår. 

 

Det er derfor vigtigt at du oplyser navn – telefonnummer – mailadresse. 

  

Alle frivillige hjælpere bliver inviteret med til Kulturhusets 7 års fødselsdagsfest fredag 

d. 15. juni. 

 

Vi håber der er rigtig mange der har lyst til at hjælpe os. 

 
 

Venlig hilsen  

udvalget for Stevning Musikfestival. 

  
Steffen Fog            Sandvigvej 4            5219 1813                              steffen@stevningkulturhus.dk 

John Stavski           Sandvigvej 7            7445 9213 / 6127 9213              john@stevningkulturhus.dk 

Christian Bonde     Hjortspringvej 26     7445 8578 / 2194 8578        christian@stevningkulturhus.dk 

Helle Jordt             Østermarken 24        7445 0306 / 2712 6098              helle@stevningkulturhus.dk 

 

 
 

 

I fællesskab –  

laver vi en hyggelig og folkelig  Musikfestival  i Stevning 

 
 

 

 

Med venlig hilsen bestyrelsen for Stevning kulturhus  
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OBS OBS OBS 

Invitation:  

 
Hvad er det særlige ved Svenstrup 

Kirke? Kom og vær med i snakken og spis 

sammen med os.  

 
tirsdag den 17. april kl. 17 – 19 i Konfirmandladen  
 

Menighedsrådet inviterer hermed alle der har lyst til at 
deltage i en snak om, hvad der er det særlige ved 
vores kirke.  

Du er velkommen til at give dit besyv med og dermed få indflydelse på udviklingen. 
 

Mødet vil forme sig som oplæg med efterfølgende drøftelse af følgende: 
 

  Det særlige ved Svenstrup Kirke 

  Kirkeværtsordningen 

  Menighedsgudstjenesteordningen 

  Det kommende menighedsrådsvalg til efteråret 

 

I mødet deltager udover menighedsrådet også kirkeværter og medlemmer af 
menighedsgudstjenestegruppen. 
 

Menighedsrådet er vært ved et let måltid – og vil du være sikker på at få noget at spise 
kan du tilmelde dig til en af os: 

 
Bo Scharff  7445 6205  bosc@km.dk 
Asta Broesby-Olsen 20411965  astabroesby@gmail.com 

 
Efterfølgende er du velkommen til at deltage i det ordinære menighedsrådsmøde. 
 

 
Venlig hilsen 

Asta Broesby-Olsen 
formand for Svenstrup Menighedsråd 
 
 
  

mailto:bosc@km.dk
mailto:astabroesby@gmail.com
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En fantastik dag, ved SUF´s 100 år s jubilæum  

 
Lørdag d.24-03-2012 blev SUF´s 100års jubilæum fejret med maner, det var en fantastisk dag. 
Vi startede dagen med åbent hus, og chokolade gilde, der var mange fremmødte og det var 
dejligt at se den store den opbakning der var til dette arrangement, både fra nær og fjern. Om 
aften havde vi fælles spisning, hvor der var tilmeldt 113 personer, flot tilmelding. JamJoy var og 
spillede musik for os, hvilket de gjorde rigtig godt.  
På bestyrelsen vegne, vil vi gerne sige 1000 tak til alle fremmødte, til alle der var med til at gøre 
dagen til en helt særlig dag, samt opmærksomhederne der givet til SUF, der vil mindes med 
glæde i lang tid fremover. Det giver ny energi og glæde til at fortsætte arbejdet i SUF.  
 
 
 
  

Der skal også lyde en stor tak til Arne Ottesen og 
hans evige unge gymnaster samt for de gode 
historier, fra de gode gamle dage med chokolade 
gilder, også tak til de unge friske gymnaster under 
ledelse af Markus, Robin og Emmanuel. De har lige 
har fået prisen, for Årets Nye Aktivitet af Sønderborg 
kommune, ja SUF er still going strong, selv om 
foreningen er blevet 100 år. Og ikke mindst skal der 
være en stor tak til ”vores” kagebager og 
forsamlingshusets støtteforening, for den store 
hjælp.  
 

 
Vi glæder os til at tage fat, på de næste 100 år i Svenstrup ungdomsforenings historie.  
Så derfor husk man er altid velkommen, hos SUF på fodbold banen, i gymnastik salen eller på 
badmintonbanen. Skulle du brænde for en ny idé, er vi med på den og støtte op om at få det 
sat i værk. 
Uanset, hvor du vælger at gå i skole, håber vi at du/I vil støtte op omkring den lokale 
forening.  
På en meget glad bestyrelse vegne  
Karin Frost Jensen   
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Svenstrup Forsamlingshus 

100 års 

Jubilæum  

d. 10 marts 2012 

 

 

Tusinde tak for det store fremmøde 

til vort 100 Års Jubilæum. Også 

tusind tak for de gaver vi fik. Det var 

glædeligt at se, at vor opfordring til 

at give kontante beløb blev fulgt.     

Vi fik fra: 

 

Fabrikant Mads Clausens Fond    25.000,00kr. 

Linak A/S      10.000,00kr. 

Sønderborg Kommune Byrådet      1.500,00kr. 

Sydbank Nordborg       1.000,00kr. 

Byens borgere, foreninger venner af huset   8.600,00kr. 

    I alt 46.100,00kr. 

 

 

 

 

Endnu en gang tusinde tak nu kan 

vi få nogle ønsker udført. 

På bestyrelsens vegne 

Gert Wonsyld    

1912 
1 

2012  
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Annoncer
 

      HENRIETTES PRIVATE DAGPLEJE 

 

 

Et godt alternativ til den kommunale.  

 
D. 1. februar 2012 var det præcist et år siden, jeg 

startede op med min private dagpleje. 

 

Meget er der sket siden. 2 børn har vi sagt farvel til, 

da de skulle videre i børnehave og der er kommet nye 

børn til. I løbet af året har jeg sammen med de 

dejlige guldklumper haft masser af dejlige oplevelser 

og ser frem til de næste mange år. Tusind tak til jer 

forældre, for den store opbakning og tillid. 

                                                                                                                                                        

I december havde vi julehygge i legestuen. Vi fik bla. bagt julesmåkager til forældrekaffen, om 

eftermiddagen og sunget julesange.  

 

Fastelavn fik vi også fejret i stor stil, sammen med legestuegruppen. Vi lånte aktivitetscenteret i Guderup, 

børnene var klædt ud, katten blev slået af tønden og vi hyggede os med lækre fastelavnsboller.  

  

Kig ind på min hjemmeside og se de flotte billeder af børnene. www.henriettesdagpleje.dk 

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  
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Bestyrelsen:            Navne:       Tlf.:            Mailadr: 

 
 
 
Formand:      Karin Frost Jensen       22531887    karinfrostjensen@sport.dk

 Næstformand: Loise Andersen             20763407     
Kasserer:  Jesper Sørensen       61122435  
Sekretær:  Ulla Steimle Schmidt     30266087 
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:karinfrostjensen@sport.dk
mailto:karinfrostjensen@sport.dk
mailto:dorith@bbs.dk
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 Zoneterapi 
 Laserterapi og øreakupunktur uden nåle God til 

aktuelle skader, forstuvninger, fibersprængninger, 
knæproblemer, led og muskler, sår uren hud m.m. 

 Ben-, nakke-, skulder- og rygmassage 
 Ansigtsmassage og akupressur 

 Kranio Sakral Terapi 

 
Trænger du til at få ”Tryk på helbredet”  

Så henvend dig trygt til 
Registreret Alternativ Behandler (RAB) 

Vivi Madsen 
Mølletoften 4, Svenstrup 

Tlf.: 74 45 64 58 
Og bestil en tid… 

 

 

Åbningstider: 

Tirsdag 8.30 – 17.00 
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. 1. april kl. 10.00 Konfirmation Kirken 
 
Mandag d. 2 april kl. 14,30 Motion for ældre Caféen Stevning Kulturhus 
 
Mandag d. 2. april kl. 14 – 17 Lokalhistorisk forening Åbent Stevning Kulturhus 
 
Torsdag d. 5. april kl. 19.00 Skærtorsdag – Nadvergudstjeneste Kirken 
 
Torsdag d. 5-9 april kl. 13 -17 Påskeudstillinger på Als se indlæg 
 
Torsdag d. 5-9 april kl. 13-17 Maleriudstilling på Nygård Nygård 
 
Fredag  d. 6. april kl. 10,30 Meditativ gudstjeneste over korsordene Kirken 
 
Søndag d. 8. april kl. 10,30 Opstandelsesgudstjeneste Kirken 
 
Mandag d. 9 april kl. 10,30 Vandre-gudstjeneste Kirkens parkeringsplads 
 
Lørdag d. 14 april  ….. Sidste dag for tilmelding for hjælp til Stevning Musikfestival……….  
 
Søndag d. 15 april kl. 10,30 Gudstjeneste (Svenstrup Højmesse) Kirken 
 
Mandag d. 16 april kl. 14,30 Motion for ældre Caféen Stevning Kulturhus 
 
Mandag d.16. april kl. 14 – 17 Lokalhistorisk forening Åbent Stevning Kulturhus 
 
Tirsdag d. 17 april kl. 17 -19 Hvad er det særlige ved Svenstrup Kirke Komfirmandladen 
 
Fredag  d. 20 april ……Sidste frist for indlæg til E SvenstruPPé`s Maj Nr……….. 
 
Søndag d. 22 april  kl. 16 Spaghettigudstjeneste Kirken 
 
Søndag d. 22 april kl. 10 – 12 KFUM Spejderne affaldsindsamling Spejderhytten Dalvej 
 
Mandag d. 23 april kl. 10 Mindehøjtidelighed ved Karlsminde Karlsminde 
 
Mandag d. 23 april kl. 14,30 Motion for ældre Caféen Stevning Kulturhus 
 
Onsdag d. 25 april kl. 19 Generalforsamling Svenstrup Friskole Nørreskovskolen 
 
Søndag d. 29 april kl. 9 Gudstjeneste ved Annette Sloth Kirken 
 
Mandag d.30 april kl. 14,30 Motion for ældre Caféen Stevning Kulturhus 
 
Fredag d. 4 maj kl. 19 Storebededag Menighedsgudstjeneste Kirken
   
…onsdag d. 2. Maj udkommer næste nr. af E SvenstruPPé  … 
 
(… … oplysninger uden ansvar ) 
 

Marts 2012 


