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Kommentar 

 

 

 

 

Sommeren  er gået på held og efteråret har gjort sit  

indtog med regn og rusk: Nu begynder tiden hvor alle 

vinteraktiviteterne starter. Man kan  komme til  

Gymnastik, Line Dance, Folkedans, IT-kursus for 

begyndere, Foredrag  og hyggeeftermiddage starter på 

forsamlingshuset  om torsdagen. Kirken har også en 

del  aktiviteter: Cafe  eftermiddag, sangeftermiddag,  

rundvisning  i kirken m.m. 

Svenstrup  Friskole afholder  loppemarked. Det kunne 

være man skulle se efter  på  loftet eller i kælderen, 

om der skulle  være nogle ting, man kunne  give til 

dem.   Ja der er mulighed for at lave mange krydser i 

kalenderen vinteren over for  at afkorte den  mørke tid. 

Og  sidst men ikke mindst: tiden er  kommet  til vor  

årlige Byfest. Den afholdes lørdag d. 20   september 

på forsamlingshuset med god mad, og man kan  få rørt 

danseskoene.  Mød  op og vær sammen med 

forhåbentligt resten af Svenstrup.    
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E  SI-SKÅ sæson 2014/2015 
  

 

  

Aktiviteter for vintersæsonen 2014/2015 i "E SI-SKÅ" 
11.09.14 Div.kortspil/dart/andre aktiviteter 

18.09 Mini lotto + div.kortspil / dart / andre aktiviteter 

25.09 Div.kortspil / dart / andre aktiviteter 

  

02.10 Foredrag:  Ruth B. Christiansen - KFUMs soldaterhjem i Mellemøsten 

09.10 Div.kortspil / dart / andre aktiviteter 

  Efterårsferie 

23.10 Mini lotto + div.kortspil / dart / andre aktiviteter 

30.10 Div.kortspil / dart / andre aktiviteter 

  

06.11 Foredrag:  Karin Jensen - om Fritz Carstensen og Martin N. Hansen  

13.11 Div.kortspil / dart / andre aktiviteter 

20.11 Mini lotto + div.kortspil / dart / andre aktiviteter 

27.11 Div.kortspil / dart / andre aktiviteter 

  

04.12 Juleafslutning  

  

                            2015                                                2015 

  

08.01.15 Opstart  2014 / Div. kortspil / dart / andre aktiviteter         

15.01 Mini lotto + div.kortspil / dart / andre aktiviteter 

22.01 Foredrag:  Hans Jørn Feldthaus - fra gadebetjent til kriminalinspektør 

29.01 Div.kortspil / dart / andre aktiviteter 

  

05.02 Div.kortspil / dart / andre aktiviteter 

  Vinterferie 

19.02 Mini lotto + div.kortspil / dart / andre aktiviteter 

26.02 Div.kortspil / dart / andre aktiviteter 

  

05.03 Foredrag:  Tordenskljolds soldater (10-mands orkester) 

12.03 Mini lotto + div.kortspil / dart / andre aktiviteter 

19.03 Div.kortspil / dart / andre aktiviteter 

26.03 Sæsonafslutning 

  

Alle arrangementer  afholdes på  

Svenstrup Forsamlingshus - kl. 14,00 
  
  

HUSK AT SÆTTE DENNE 

SIDE PÅ OPSLAGSTAVLEN 
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Lørdag d. 11. oktober 2014 

og  

Søndag d. 12. oktober 2014 

 

Begge dage fra kl. 10 – 15  

 

på Svenstrup Friskole 
 

 

Kom og gør en god handel 

 

Har du lopper tager vi stadigvæk imod 

 

Kontakt Helle på 51 92 08 78 eller Berit på 22 30 58 01 

 

 

Vi glæder os til at se jer 
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Nærved & Nærvær… 

Kender du det der med at sidde 
sammen med et andet mennesker, og 
så er han eller hun slet ikke til stede? 
Han sidder ganske vist lige ved 
siden af dig, men han er der ikke. 
Ofte fordi han er dybt optaget af sin 
mobil eller sin ipad eller en anden 
elektronisk dims, som har det med at 
stjæle al opmærksomhed. 
 
Det er SÅ irriterende!!! 
Især når man sidder og spiser 
sammen… 
 
Jeg HADER når det sker. Derfor er tv 
og al anden slags elektronik også 
bandlyst hjemme hos os i vores 
spisestue. For det er her ved 
måltiderne, vi mødes som familie; det 
er her vi sidder samlet og er nær ved 
hinanden, og i en travl børnefamilie er 
det jo ikke så tit det sker, så nærværet 
skal der værnes om, og det skal ikke 
spoleres af en skærm. Basta bom! 
Men hvorfor har diverse skærme, 
små eller store, så stor 
tiltrækningskraft? Hvorfor gemmer vi 
os bag dem og hvad får vi ud af det? 
Jeg har spurgt mig selv, for jeg er selv 
den lykkelige indehaver at hele 2 
mobiler, en til arbejde og en til privat 
brug, og begge er koblet på, så der er 
net adgang 24/7. Og jeg har også 2 

computere, en bærbar og en 
stationær. 
Jeg sidder RIGTIG meget bagved 
skærmen og skriver taler og 
prædikener og laver 
undervisningsoplæg og foredrag. Og, 
jeg falder SÅ tit i Facebookfælden! 
Det er ren overspringshandling. Det er 
rent tidsfordriv. Ja, det er faktisk rigtig 
ofte SPILD af TID! Men jeg ELSKER 
det! Jeg er VILD med Facebook. Så 
er det sagt! Jeg er på Facebook og 
jeg lægger ALT ud på Svenstrup 
Kirkes side, som har med mit 
præstearbejde at gøre: prædikener, 
events, tanker om stort og småt og 
billeder. 
Min egen Facebook profil er mere til 
privat brug, og her er det meget 
blandet, hvad jeg skriver om. 
 
Og, der er RIGTIG MEGET jeg ikke 
skriver om! 
 
Alt det, der betyder allermest for mig, 
det skriver jeg ikke om. Alt det, som 
VIRKELIG er vigtigt for mig, det 
private, det intime, det dybe, alle mine 
følelser, angsten, afmagten, 
kærligheden, DET er der bare slet 
ikke plads til på en skærm som alle 
kan se med på! 
Det skal nemlig ikke deles med 
nogen. I hvert fald ikke på internettet. 
Det er forbeholdt en anden. 
 

Nyt fra kirken 
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Én som ALTID er nær. 
 Gud. 
Alle de ting, som ligger gemt dybest 
inde i mig, dem deler jeg kun med 
Gud. Han kender mine tanker. Han 
kender mine bevæggrunde. Han 
kender mig.  
Og det utrolige er: Gud elsker mig, 

SELVOM han kender mig ud i hver 
eneste fiber af min krop og sjæl!  
Gud elsker mig, PÅ TRODS AF at 
han ved ALT om mig. 
Og ved du hvad??? Det bedste er, at 
sådan har han det også med DIG! 
 
Gud er altid NÆRVED DIG med sit 
NÆRVÆR

.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Café-eftermiddag for ældre i 

Konfirmand-laden ved Svenstrup 

Præstegård. 

Onsdag den 24. september  kl. 

14.00-16.00: Vi får besøg af 

Sognepræst ved Egen Kirke, Kitty 

Hovgaard, som kommer og fortæller 

om Carl Nielsen og ”Min fynske 

barndom”. Oplægget er en forløber 

for Carl Nielsens 150 års jubilæum 

næste år. Der serveres kaffe og 

hjemmebag, og vi synger nogle af 

Carl Nielsens sange. 

 

 

 

 

 

 

Onsdag den 29. oktober kl. 14.00-

16.00: Sangeftermiddag med 

efterårssange fra Højskole 

sangbogen. Maja spiller og Mai-Britt 

fortæller. Der er kaffe og mundgodt til 

alle. 

 

Så velkommen til et par hyggelig 

eftermiddage. Det er gratis at deltage. 

Vi glæder os til at se dig. Maja og 

Mai-Britt Tilmelding til præsten senest 

mandagen inden café-eftermiddagen 

tlf. 21 67 72 05 eller på mail 

mbk@km.dk 

 

 

 

mailto:mbk@km.dk
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”Fyraftens meditation” i Svenstrup Kirke. 

Tirsdag den 30.9. kl. 17.00-17.30 

Tirsdag den 28.10. kl. 17.00-17.30 

Tirsdag den 25.11. kl. 17.00-17.30 

Kom og vær med til en stille stund i kirken med meditation, lystænding og bøn. 

Få ny energi og frisk sjælen op. 

Konfirmandlørdage i Konfirmandladen Se datoer i  Aktivitetskalender. 

Mini-konfirmand 

Hvis du går i 3. klasse, så får du meget snart et brev! 

 Her bliver du tilbudt at blive mini-konfirmand ved Svenstrup Kirke. 

Det kommer til at foregå om torsdagen fra kl. 14.30-15.30.  

Brevet kommer snart! Glæd dig!  

Bedste hilsner fra Mai-Britt 

 

 

Rundvisning i Svenstrup Kirke 

Torsdag den 18. september kl. 

19.30-21.00: Historisk Samfund 

arrangerer omvisning i Svenstrup 

Kirke. Peter Møller , Himmark 

fortæller og er vores guide. Der 

afsluttes med kaffe i Konfirmandladen

 

Døbte i Svenstrup Sogn, oktober 

2013-august 2014: 

Josefine Fenja Svane Thomsen 

Shawn Costa Sørensen 

 

Jessie Hougaard Sørensen 

Malou Austria Schøn Nissen 

Loke Elias Stegmann Christiansen 

Nina Nielsen 

Hektor Nauntofte 
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Viede i Svenstrup Kirke, oktober 

2013-august 2014: 

Pia Svane Christensen og Henrik 

Thomsen 

Sandie Lang Olsen og Niels 

Ryttersgaard Kristensen 

Stine Boysen og Christian Nauntofte 

 

Døde / begravede ved Svenstrup 

Kirke, Oktober 2013-august 2014: 

Lorens Heisel Brodersen 

Eva Matthiesen 

Laurs Carsten Smedegaard Pedersen 

Andreas Bonde 

Astrid Madsen 

Inger Johanne Hegelund Sørensen 

Thorkild Andersson 

Jette Kjær 

Dorthea Christine Appel 

Bente Pedersen  

 

 

 

Kontakt Sognepræsten: 

 
Hvis du har brug for en samtale, eller 
hvis du skal bestille tid til en kirkelig 
handling, så er du altid velkommen til 
at kontakte din sognepræst: 
Mai-Britt Josephsen Knudsen 
 

 
Kalvehavevej 3, Svenstrup. 
Mail: mbk@km.dk 
Træffes bedst: tirsdag-fredag  
kl.9-11eller kl.15-16 på  
telefon: 74 45 62 05 / 
mobil: 21 67 72 05.  
Mandag er min fridag. 
 

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 3145 8400. 

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 hjælpsom bøn. 

 
 Menighedsrådet: 

mailto:mbk@km.dk
http://www.svenstrupkirke.dk/


 

9 

 
Menighedsrådsmøde:  

Torsdag den 21. august kl. 19.00 
i Konfirmandladen. 

Menighedsrådets møder er offentlige, 

og alle interesserede er velkomne. 

Referater fra menighedsrådsmøderne 

bliver fremlagt i kirkens våbenhus. 

Rådets medlemmer:  

Leo Vindahl Olsen (formand) 

Mona Boysen (næstformand) 

John Svane Christensen (kasserer i 

rådet) 

Karin Stavski (kirkeværge) 

Martha Thomsen (kontaktperson) 

Kurt Christensen 

graver Torben Nielsen (medarbejder-

repræsentant). 

Suppleanter: der er ikke flere 

suppleanter. 

Uden for rådet:  

Organist: Maja Jørgensen (medarb. 

repr.), 

Regnskabsfører: Ole Rasmussen 

Bygningssagkyndig: KlausWitte

 

 

Svenstrup Forsamlingshus Støtteforening. 
 

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 og håber I 
vil afse tid. Hvis I ikke ønsker at 
medvirke vil jeg gerne have besked.  
Arbejdskalender for resten af året 
2014 

. 

Uge 33,august måned familien Børge Nielsen tlf. 30873837 
Uge 36,september måned familien Viggo Brodersen tlf. 61780217 
Uge 39, 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. 
 
På bestyrelsens vegne 
Lasse Andersen 
Tlf. 74456273.    
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Foredragsforeningen vinter 2014/2015 

 

Alle arrangementer er i Svenstrup 

forsamlingshus fra kl 14 til ca. 16 

og koster 50 kr. per person incl. 

kaffe og kage. 

2014 

Torsdag d. 2. okt. 2014: Ruth Brik 

Christiansen: Har som leder af 

KFUMs soldaterhjem været 

udstationeret i Irak, Afganistan og 

Libanon. Ruth vil holde et 

inspirerende, medlevende og 

engageret foredrag om det at være 

den forstående ”mor” for danske 

soldater i udlandet. Omhandler 

oplevelser og ”krigen set fra KFUMs 

soldaterhjem.” Ruth var leder på 

soldaterhjemmet i Irak fra august 

2006 til februar 2007 og i Afganistan 

fra maj 2008 til februar 2009. Åbnede 

et nyt soldaterhjem Afganistan i 2010. 

I 2011 leder af et soldaterhjem i 

Libanon. 

 

 

 

 

 

 

Torsdag d. 6. nov. 2014: Karin 

Jensen: Vi får besøg af Karen 

Jensen fra Fynshav, som vil fortælle 

og læse op af de Alsiske ”Poeter”: 

Fritz Carstensen, Hans Harboe, Per 

”Maler” og Wilhelm Deichgraeber, en 

eftermiddag, hvor vi vil dyrke det 

alsiske sprog. 

2015 

Torsdag d. 22. jan. 2015: Hans Jørn 

Feldthaus: Fra gadebetjent til 

kriminalinspektør. Foredraget 

omhandler bl. a. hvordan samfundet 

har ændret sig og dermed også 

holdningen til politiet. Feldthaus 

fortæller på en god og spændende 

måde om alvorlige hændelser, men 

også om mange spændende 

oplevelser. 

 

Torsdag d. 5. marts 2015: 

Tordenskjolds soldater, et 10 

mandsorkester med Jes Solmer som 

”dirigent”. De var også med sidste 

vinter, hvor de gjorde stor lykke. 

Derfor gentager vi successen. 
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BYFEST 

 
 
 
på Svenstrup Forsamlingshus 
Lørdag d. 20 september 2014 kl. 18.00 
Vi indbyder alle til en festlig aften. 
Musikken leveres af Kim Jensen Dyndved  
Der serveres en dejlig 2 retters menu  
med kaffe og chokolader. 
Prisen er kr.175,00 pr. person 
 
Tilmelding og betaling senest mandag d.15 september  
til Arne Buch tlf.74456150 eller Anni Rasmussen 
tlf.27522904 
Tilmelding kan også ske ved indbetaling på  
Konto 8011- 1048080 (husk navn på 
indbetalingen)  

så er billetterne klar ved indgangen.  

 
Med venlig hilsen  
Festudvalget 
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FRA NØRRESKOV-SKOLEN  
www.norreskov-skolen.dk 

Så er vi startet…. 
Så er det nye skoleår startet med alt det nye, som vi skal have gang i.  

Den almindelige undervisning, som vi alle kender. Med nye fag og flere timer. 

 

Understøttende undervisning (USU), som er helt nyt, og hvor lærerne i ugen op til 

skolestart arbejdede på højtryk for at skabe indhold i USU. Og det skal nok 

komme, men det bliver ikke perfekt fra starten. 

 

Daglig bevægelse, som ligger i tilknytning til fagene. Eleverne skal have 45 min. 

bevægelse om dagen, incl idræt. Og når bevægelse ligger i tilknytning til fagene, 

skal aktiviteterne have et fagligt indhold. Det betyder, at det ikke er ligegyldigt, 

hvilken slags bevægelse vi laver med ungerne.  

 

Så er der lektiecafé, som kører flere gange om ugen. Lektiecaféen er frivillig, og 

forældre skal melde deres barn fra, hvis deres han/hun ikke skal deltage.  

 

Alle disse nye ting betyder, at skoledagen bliver længere: 30 timer for 

indskolingen, 33 timer for mellemtrinnet og 35 timer for udskolingen. 

 

Lærerne har fået nye arbejdstidsregler, som betyder, at de nu skal foretage en 

stor del af deres forberedelse på skolen. En fuldtidsansat lærer skal være 35 timer 

tilstede på skolen om ugen. Den resterende del af arbejdstiden kan man bruge på 

forberedelse derhjemme, til at svare på mails fra forældrene osv. 

Det er en stor ændring i forhold til den gamle arbejdstidsaftale, og det vil også 

tage noget tid, inden det hele er kørt ind. Alle lærere har nu kontor på skolen, hvor 

de kan forberede sig. Men den nye aftale betyder også, at der er mindre tid til 

forberedelse, og det er lærerne bekymrede over, for de vil gerne kunne levere en 

kvalificeret og engageret undervisning.  

 

Det er min vurdering, at vi er kommet rigtig godt i gang, men at de mange nye ting 

nu skal blive til rutiner.  

 

 

 

http://www.norreskov-skolen.dk/
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Første skoledag 
Vi fik en dejlig start 

på det nye skoleår, 

hvor alle elever og 

lærere samledes 

på sportspladsen 

til velkomst. Der 

var dukket rigtig 

mange forældre op 

– dejligt. 

Vejret var fint. Vi 

fik sunget lidt og 

fik hilst på de nye 

elever i 

børnehaveklasserne. De var rigtig spændte med deres nye skoletasker og deres 

fine tøj. Håret sat i de rigtige former. Dejligt. 

 

 

Anderledes dage 
Selvom vi nu arbejder under nye forhold med lange skoledage, har vi stadig nogle 

tidspunkter på året, hvor det giver mest mening at stoppe undervisningen før tid.  

Det drejer sig om 1. skoledag, sidste dag inden efterårsferien, sidste dag inden 

juleferien og sidste dag inden sommerferien. De dage stopper vi simpelthen kl. 

11,45, og arrangerer det sådan, at eleverne kan komme med bus hjem kl. 12.00. 

For de elever, der skal i SFO, vil der stadig være mulighed for det. 

 

Klokken ringer ikke mere 
Fra det nye skoleår har vi afskaffet ringeklokken. Det har en helt praktisk grund, 

idet de 3 faser nu kører med forskellige ringetider i løbet af dagen. Det betyder, at 

faserne ikke har pauser på samme tidspunkter. Derfor! 

Dog ringer klokken kl. 07.50 og 08.00 for lige at markere dagens start. 
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Men det er selvfølgelig også noget, som alle skal vænne sig til. Det kommer til at 

tage lidt tid for ungerne at lære, at nu er de ikke i den grad styret af en klokke, 

men skal være opmærksom på at komme ind til timen til tiden. I starten vil lærerne 

selvfølgelig sikre sig, at alle kommer ind fra frikvarteret til tiden. Og det kan læres. 

Der er rigtig mange skoler i Danmark, som for længe siden har afskaffet 

ringeklokken, så selvfølgelig kan det også lade sig gøre på Nørreskov-Skolen. 

 
Farvel og goddag 
I år op til sommerferien har vi haft en del udskiftning i lærerstaben. 

 

Jens Hansen Nielsen, som har været ansat på Guderup 

skole/Nørreskov-Skolen siden 1979, har valgt at gå på pension. 

Ud over at være lærer i matematik og fysik, har Jens i mange år 

været bibliotekar og IT-ansvarlig. Han har i den forbindelse 

været i kontakt med rigtig mange elever i tidens løb, og mange ”gamle” elever vil 

helt sikkert kunne huske ham. 

 

Stinne Jensen har i flere år ønsket at få sin arbejdsplads tættere på sit hjem. Det 

lykkedes hende i år, hvor hun har fået stilling på Dybbølskolen. 

 

Lotte Nørup er blevet ansat som afdelingsleder på Sønderskov-Skolen.  

 

Maj Brit Pedersen har valgt at flytte til Ærø for at 

arbejde der. 

 

I stedet har vi i lærerstaben ansat Janne Rosenager, 

Pia Schmidt og Lars Rønning. Alle 3 kommer 

fortrinsvis til at arbejde i overbygningen. 

Som IT-supporter har vi ansat Lars Bejder. 

Velkommen til alle. 

Line Dance på Svenstrup Forsamlingshus 

Så begynder Line  Dance igen. Som sædvanlig  er  det  Kurt der instruerer  til   

god musik. 

Vi begynder tirsdag d. 2. september   kl. 10 – 11,30.  Det koster 300,00kr. for hele 

sæsonen, og de 2  første gange er gratis. 

Hilsen  Lissie   Tlf. 24636393 
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Opstart i uge 37 for alle Børnehold 

og i uge 40 for alle Voksenhold 

 

Børnehold 220 kr./Voksenhold 275 kr. 

Betales inden den 1. november. 

(2. nov. Trækkes der lod blandt indbetalte 

kontingenter om 1 stk. kagemand/kone.  

Vinderen får direkte besked.) 

 

Voksen/Forældre-Barn(1-3 år) 

Vi skal lege og have det sjovt med en masse 

redskaber. 

Vi kravler, triller, løber og hopper. 

Kan dine forældre ikke deltage, må du gerne tage 

en bedsteforælder eller en anden voksen med. 

Kom og nyd en aktiv time sammen. 

Vi ses. 

Angelika Jensen & Connie Deigaard 

Hver torsdag kl. 16.30-17.30 

 

Drenge fræs og vilde piger (ca. 4-6 år) 

Vi vil forsøge, at have fart over feltet. 

Lege med højt aktivitetsniveau, 

Klatre/svinge i torve, stafetter og redskabsbaner 

– kort sagt; 

Det bliver leg og gymnastik på alles præmisser. 

Vi glæder os til at se Jer;  

Camilla Rasmussen, Simon Johansen, Camilla 

Hansen, Dennis Johansen. 

Så kom mandag kl. 16.30 – 17.30 

 

Junior mix (ca.7-14 år). 
Har du krudt bagi?? 

Syntes du det er fedt at have hovedet nedad?? 

Er du vild med at lege/springe i redskaber?? 

Så er juniormix lige noget for dig!! 
Vi skal slå koldbøtter, stå på hænder, lave vejrmøller, 

salto, flik flak og mange andre spring på bane, trampolin 

og airtrack. Alle kan være med!! Der vil være både 

basisspring samt mere avancerede spring for de øvede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derudover vil der også blive lagt vægt på motorik, 

grundgymnastik og styrketræning. 

Men først og fremmest skal vi selvfølgelig have det skægt! 

Vi glæder os til at se DIG til en super sæson 

  

 

Dorith, lotte, Camilla, Maria, Jeppe & Robin 

Hver tirsdag kl. 16.45- 18.00  

                                                             

 
 
  

  

 

 

 

 

 

Gymnastik for friske kvinder 

Motionsgymnastik for kvinder i alle aldre. Jeg 

bruger "hæng på metoden" så alle kan være med. 

Der arbejdes med alle muskelgrupper i 

opvarmning, styrke, små lette serier, gulvøvelser 

på måtte, kondi og udstrækning. Vi laver også 

øvelser med små pilatesbolde og brede 

elastikker. Kom og find en muskel du slet ikke 

vidste du havde! 

Vel mødt.  

Hanne Krenzen 

Hver mandag 

 kl. 18.30- 19.45 

 

”Supermænd” 

Svenstrup- og Omegns Supermænd kaldes til 

gymnastik og hygge.Vi er jo mange der har godt 

af at få løsnet de stive lemmer, - da vi nok ikke 

er 15 år længre. 

Kom og vær med - det skal nok blive sjovt ellers 

gør vi det sjovt.  

Finn Lehmann og Gunnar Jensen 

Hver torsdag kl. 19.00-20.30 

  

Voksenhold:Opstart 
i uge 40  
 

http://images.google.dk/imgres?imgurl=http://www.dansk-mensendieck.dk/gmedia/556dam2gifpagesappstandardenglishimagerecipenoscaleITM252791110341795.gif&imgrefurl=http://www.dansk-mensendieck.dk/helium.dll?ID%3D556&h=225&w=200&sz=8&tbnid=gWkH_mG_KSoJ:&tbnh=102&tbnw=90&hl=da&start=127&prev=/images?q%3Dgymnastik%26start%3D120%26svnum%3D10%26hl%3Dda%26lr%3D%26sa%3DN
http://images.google.dk/imgres?imgurl=http://www.dansk-mensendieck.dk/gmedia/556dam2gifpagesappstandardenglishimagerecipenoscaleITM252791110341795.gif&imgrefurl=http://www.dansk-mensendieck.dk/helium.dll?ID%3D556&h=225&w=200&sz=8&tbnid=gWkH_mG_KSoJ:&tbnh=102&tbnw=90&hl=da&start=127&prev=/images?q%3Dgymnastik%26start%3D120%26svnum%3D10%26hl%3Dda%26lr%3D%26sa%3DN
javascript:window.close()
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  E`Svenstruplaug 

Har afholdt Ildsjælefest søndag d. 17 august  
Vi mødtes kl. ca. 13 på Naturskolen hvor  
Andreas fra Naturskolen og hans hjælper havde lavet et stort 
forarbejde med konkurrencer leg og sjove ting, både ude og inde 
selv om det regnede  
Regnede gjorde det dog ikke mere end at vi kunne have fået en 
super eftermiddag, men regnen holdt de fleste folk hjemme. Så vi 
blev enige om at vi ikke vilde gennemfører arrangementet med d. 
13 personer der var kommet, kaffen blev sat på bordet og vi fik 
bl.a. lært lidt mere om hvad spidsmusen er for en størrelse. 
Havørnen der hang oppe under taget havde en helt speciel  
Historie, den havde boet her på Nordals og fik derfor også lov til 
at komme tilbage til egnen hvor den fortæller sin helt egen 
historien. 

 
                                                Vi fik et par hyggelige timer  
                                                inden vi gik hver til sit                                                    

                                                                Ildsjælen blev ikke kåret 
                                                                   Vedkommende er fundet og  
                                                                   vi siger tak til dommerkomiteen  
                                                                   For arbejdet. 
                                                                    Så vi må finde en god lejlighed til  
               Kåringen af vores ildsjæl i Svenstrup. 

                 Vi siger tak til de fremmødte og håber på bred opbakning når 
                                 Ildsjælen skal kåres  
 
 
 

                HUSK HUSK HUSK HUSK 
Vi STARTER IT kursus op onsdag d10 september  
                      Kl. 9.30 på friskolen  
Vi glæder os til at se både gamle som nye brugere  

 
 
                                          E`Svenstruplaug 
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Svenstrup frivillige brandværn 

 
 

 
Udkald i foregående måned:  
25 Jul. Kl. 14:53 - Bygningsbrand Gård (Stolbrolykke)  
26 Jul. Kl. 12:00 - Efterslukning (Stolbrolykke) 
06 Aug. Kl. 18:29 – Markbrand (Holm) 
10 Aug. Kl. 15:38 – Mindre forurening (Torup) 
14 Aug. Kl. 17:10 – Gårdbrand (Havnbjerg strand) 
 

 
Kommende måneds øvelser: 
02 Sept. Kl. 18:45 - Danfoss 
15 Sept. Kl. 18:45 – Svenstrup (frigørelse) 
27 Sept. Kl. 08:00 – Sønderborg brandskolen. 
 

 
I løbet af September måned kommer vi ud med passivt medlemskort. 
Vi ændrer i år vores måde at sælge medlemskortene på, ved at omdele et 
rødt kort i jeres postkasse, hvorpå det fremgår hvordan i kan støtte jeres 
frivillige brandværn. 
 

 
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. 
 

 
Er du vores nye 

Brandmand ? 
Svenstrup frivillige brandværn har brug for et par nye  

mænd / kvinder i det aktive beredskab. 
Er du mellem 18 og 40 år. 
Har du lyst til at gøre en forskel når uheldet er ude. 
Har du et fornuftigt helbred. 
Har du lyst til at tage en uddannelse som brandmand – Gratis. 
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Er du bosiddende i / omkring Svenstrup. 
Så tag kontakt til en brandmand du evt. kender, eller kontakt en fra 
brandværnets bestyrelse. 
Kaptajn:  Anker Thy – 20629133 
Vicekaptajn:  Helge Kock – 61270242 
Sekretær: Tom Marek – 61370924 
Kasserer:  Jens Johansen – 74456160 
Best.medlem:  Kenneth Svendsen – 20761216 

 
 
 

UGE 42 ARRANGEMENT 

 
Uheld med opstået ildløs i hjem og udenfor, kan mange gange stoppes eller 
minimeres ved ganske simple små metoder inden den store skade sker, og 
situationen bliver uoverskuelig. Det eneste det kræver, er lidt forberedelse og så 
ikke mindst ganske almindelig sund fornuft og omtanke. 
 
Vi kunne skrive meget mere om dette emne her i bladet, men vi vil hellere end 
gerne vise og demonstrere det for jer alle, og det vil vi gøre: 
 

SØNDAG DEN 12/10-14 KL.1000 til 1130 PÅ SKOLENS SPORTSPLADS 
 

- Så kom og vær med.. Prøv at slukke en mindre brand og stil gerne mange 
spørgsmål  

 
HUSK PÅ, BRANDVÆRNET ER DER FOR JER !! 

 
Vi glæder os til at se rigtig mange af byens borgere, så mød nu op  
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UGE 42 I SVENSTRUP 
NU nærmer efterårsferien sig, og Svenstrup har som vi plejer, en masse aktiviteter i    

uge 42. 

 

Kom hele familien og deltag, hvor I har lyst. 

 

Programmet er ikke helt fast endnu, men følgende ting kan nævnes : 

 

Vi starter fredag den 10. oktober,  Hvor der vil der være et arrangement ved Præsten 

Mai-Britt 

 

 Søndag den 12. oktober om formiddagen har SUF en masse aktiviteter på sportspladsen, 

brandværnet kommer og viser elementært brandbekæmpelse. 

 

 

 

 

Mandag kan hele familien cykle sig en tur og måske er der en overraskelse. 

 

 

 

 

 

Tirsdag og torsdag holder Svenstrup Skytteforening åbent, 

hvor træfsikkerheden kan afprøves.  
 

 

 

Onsdag er dagen for de kreative i Stolbroladen og Farveladen, samme sted. 

 

Fredag den 17. oktober holder E`Svenstrup laug fællesspisning for alle, så kom hele 

familien til hyggelige timer. 

GOD mad til meget rimelige priser. 

 

 

HUSK dette til efterårsferien. 

Nærmere om tid og sted samt tilmelding kan ses i folderen ” Uge 42 ” som husstands 

omdeles i midten af september. 

Vi ses 

E `Svenstrup Laug 



 

20 

 

Svenstrup Friskoles Støtteforening 

 

Støtteforeningen  til Svenstrup 

friskole søger hjælpere 

 

Ønsker du at hjælpe 

støtteforeningen med fx. at bage 

kage, hjælpe til loppemarked, stå vagt 

ved cykelsponsorløb, hjælpe til 

musikfestival, hjælpe i teltet til 

ringridningen, hjælpe i forbindelse 

med teaterforestillingen eller andre 

arrangementer på skolen - hører vi 

gerne fra dig.  

 

Kort sagt hjælp til arrangementer hvor 

vi kan tjene penge til skolen, eller 

arrangementer på skolen.  

 

Vi ønsker at lave en mailling liste, 

hvor alle dem som ønsker at hjælpe 

kommer på. Når vi har brug for hjælp 

får du besked via mail - og kan melde 

tilbage om det er noget du ønsker at 

hjælpe med. 

 

 

 

Det er ganske uforpligtigende at stå 

på listen, og man får kun en opgave 

hvis man melder tilbage at man 

ønsker at hjælpe. 

Ønsker du at komme på listen, send 

en mail til 

Skovgaard@johansen.mail.dk eller 

ring/sms på tlf:22916250 (Dorthe 

Johansen) 

 

Sponsoraftale.  

 

Støtteforeningen til Svenstrup friskole 

har fået en sponsoraftale med OK 

benzin, hvor vi får 6 øre/liter benzin 

eller disel der tankes, når kortet er 

tilknyttet vores sponsoraftale. 

Har du ikke et kort kan du få en 

tilmeldingsfolder på skolen, hos 

Blomsten (hos Lissie) eller ved en fra 

bestyrelsen til støtteforeningen. 

Har du allerede et OK kort kan du 

melde at du gerne vil støtte friskolen. 

Ring på tlf: 78731096, oplys kort nr. 

og vores sponsoraftale nr.: 561573 
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Alsisk eftermiddag på Nygård 
 

 

 
Hvor og hvornår: Lørdag 27. september kl. 15.00 - 17.00 
 
Program:  Fællessang fra "Alsisk Sang og Visebog" 
  Kredsmesterskab i det alsiske sprog 
  Oplæsning på alsisk   
  Sønderjysk kaffebord 
 
Medvirkende: Marie Hess. Konsulent i alsisk sprogkonkurrence  
  Karin Jensen, Alsingergildet. Oplæsning på alsisk 
  Medlemmer af Nygårds husorkester 
 
Entre:  Kaffe / Te, kager og entre:  60 kr. 
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Prøv noget anderledes 
 

Hold Børnefødselsdag (fra 5. klasse) 

Start firma- eller gadefesten her. 

Mulighederne er mange 

hos 

 

Svenstrup Skytteforening 
 

Kom ned og besøg os på Sandbjergvej 1 

og hør hvilke aktiviteter vi kan tilbyde. 

 

Åbningstider 
 

Tirsdag  18.00-20.00 

Torsdag 18.00-20.00 

 

Du kan også kontakte: 

 

Jonna Hansen  Tlf. 2846 4119 / Mail: jonna.sjellerup@bbsyd.dk 

 

 

Vi glæder os til at se dig 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
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Annoncer 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bestyrelsen          Navne:        Mailadr:       Tlf.:            
  
Formand :                 Karin Frost Jensen   karin_frostjensen@sport.dk  2253 1887 
Næstformand :         Eline Brandt              eline_brandt@hotmail.com         2344 8603 
Kasserer:                  Lotte Kümpel          kumpel@live.dk                          2221 2489 
Fodbold formand :    Thorleif Petersen      thorleifpetersen@bbsyd.dk  2283 2890 
Gymnastik formand  Dorith Spenger         dorith@bbsyd.dk                      2096 6505 
Sekretær :                 Ulla Schmidt            steimle.schmidt@gmail.com       3026 6087 
  
Revisor : Flemmning Vejlin og Alice Søgaard  

 

 
  

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:  
   man-tors 10.00-12.00  og 14.00-16.30 
   fre-lør  9.00-16.30  

   søn  lukket 

 

mailto:karin_frostjensen@sport.dk
mailto:eline_brandt@hotmail.com
mailto:kumpel@live.dk
mailto:thorleifpetersen@bbsyd.dk
mailto:dorith@bbsyd.dk
mailto:steimle.schmidt@gmail.com
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                          HENRIETTES PRIVATE DAGPLEJE 

Et godt alternativ til den kommunale.  
 

Lige lidt nyt fra Henriettes private dagpleje. 

 

Jeg passer i øjeblikket 3 børn. Mads, Sofi og Lucas. 

Vores kære Colin, måtte vi sige farvel til, da han skulle i børnehave her den 1. juni. Vi savner ham allerede, 

men når man bliver stor, så skal man jo videre. Mads skal ligeså i børnehave den 1. august, så han stopper her 

den 1. juni. 1. august siger vi velkommen til en ny legekammerat, nemlig Riley. Det glæder vi os til. 1. oktober 

starter Melissa også her hos os. Dejligt!  

  

Dagplejernes dag er naturligvis også noget privatdagplejen 6430 fejrer. I år klædte vi børnene ud som små 

klovne og besøgte Guderup plejehjem, hvor vi sang for beboerne og gik rundt og hilsede på. Jeg tror alle 

havde en hyggelig dag. 

 

Herhjemme i Svenstrup nyder vi det dejlige sommervejr, hvor vi oftest er ude hele dagen. Det er jo noget vi 

heldigvis kan i dagplejen. Nogle dage benytter vi os af Nørreskoven, hvor vi tager madpakken med. 

 

Der er i øjeblikket en plads ledig i dagplejen. 

 Har i lyst til at vide mere om min dagpleje, så kig ind på hjemmesiden: www.henriettesdagpleje.dk 

  

     Venlig hilsen Henriette  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nordborgvej 54 Svenstrup tlf. 74456306 – www.nord-als-auto.dk 

5% i bonus 

AutoMester Fordelskort 

Med dit AutoMester Fordelskort optjerner du 5% 
bonus af dine kommende 
værkstedsregninger.Bonusbeløbet fratrækkes altid 
den efterfølgende regning.Det sker helt 
automatisk.og det er gratis for dig. 
 

Alle former for reparationer udføres! 

http://www.henriettesdagpleje.dk/
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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/ov 

 
  
  
 

1. Zoneterapi 
2. Laserterapi og øreakupunktur uden nåle, god til aktuelle skader, forstuvninger, 

fibersprængninger, knæproblemer, led og muskler, sår, uren hud m.m. 
3. Ben-, nakke-, skulder- og rygmassage. 
4. Ansigtsmassage og akupressur. 

5. 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… 

 

 

http://www.myaloevera.dk/ov

