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1.søndag i advendt 
 er lige om hjørnet, 
1. lys tændes i 
 advendtskransen,  
 juletravlheden  
 sætter ind med alt  
 hvad den indebærer. 
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Kommentar 

 

 
En julehilsen fra Jægerspris. 

 
Til E SvenstruPPe´s  beboere  

og alle andre læsere af bladet. 

 

Jeg ønsker jer alle en  

rigtig glædelig jul  

og et godt nytår. 

 

De venligste hilsner 

 

Elna Bertelsen  Jægerspris. 
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Herfra ønsker bladet  
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GUDSTJENESTER I SVENSTRUP KIRKE, November 2014 – januar 2015: 

 

November 2014: 

Søndag den 23. november: Kl. 14.00 / MJK,    

        Familiegudstjeneste / Mini-konfirmand-afslutning, 

        æbleskiver og juleværksted i ”Konfirmandladen” 

Søndag den 30.november: kl. 10.30 / MJK 

December 2014: 

Søndag den 7. december:Kl. 19.00 / MJK 

”De 9 læsninger” / ”Nordals koret” medvirker               

Søndag den 14. december: Kl. 10.30/ Menighedsgudstjeneste 

Søndag den 21. december:  Kl. 19.00 / MJK Stillegudstjeneste/ Otto Andersen: Cello 

Onsdag den 24. december: Kl. 14.30 / 16.00   Juleaftensgudstjenester / MJK 

Torsdag den 25. december:  Kl. 10.30 / MJK 

Fredag den 26. december:  Kl. 10.30 /MJK 

Søndag den 28.december: Ingen gudstjeneste /   

                                Vi henviser til Oksbøl Kirke kl. 10.30. 

Januar 2015: 

Torsdag den 1. januar:  Kl. 16.00 / MJK 

                                          Nytårsdag / M. champagne  

Søndag den 4. januar:  Kl. 10.30 / MJK       

Helligtrekonger 

Søndag den 11. januar: Kl. 9.00 / Annette Sloth 

Søndag den 18. januar: kl. 10.30 / MJK 

Søndag den 25. januar: Kl. 10.30 / MJK 

NYT FRA KIRKEN 



 

 

 DET SKER I SVENSTRUP KIRKE: 

 

Familiegudstjeneste den  23.november   kl. 14.00-16.00 

Vi indleder juletiden med en familiegudstjeneste hvor årets Minikonfirmander 

medvirker. Dagens tema er ”Stjerner” og efter en kort gudstjeneste går vi ned i 

konfirmandladen og laver stjerner til at julepynte kirken med og vi hygger os og 

spiser æbleskiver og juleknas. 

Så tag din mor og far, bedsteforældre, søskende og naboer med til en hyggelig 

eftermiddag . 

 

KONFIRMANDLØRDAGE  

 

Lørdag den 29.11.14   kl. 09.30-13.30 . 

Lørdag den 10. januar kl. 11.00-15.30. 

 

 MENIGHEDSRÅDSMØDER I KONFIRMANDLADEN  

  

Torsdag den 27.11.14 klokken 19.00 

Onsdag den 21.01.15 klokken 19.00 

CAFÉ-EFTERMIDDAGE FOR ÆLDRE I KONFIRMAND-LADEN VED 

SVENSTRUP PRÆSTEGÅRD. 

 

Onsdag den 26. november kl. 14.00-16.00 

Vi afslutter årets café-eftermiddage med julehygge og julesange. Mai-Britt 

fortæller en julehistorie og Maja spiller julens sange. Der er kaffe og juleknas til 

alle. 

 

Onsdag den 21. januar kl. 14.00-16.00 

Peter Møller, Himmark, kommer og fortæller om ”Svenstrup Sogn under 1. 

verdenskrig”. Som altid synger vi fra Højskolesangbogen og der er også tid til 

kaffe og hyggesnak. 



 

 

Så velkommen til et par hyggelig eftermiddage. Det er gratis at deltage. 

Vi glæder os til at se dig. Tilmelding til præsten senest mandagen inden café-

eftermiddagen på tlf. 21 67 72 05 eller på mail mbk@km.dk 
 

 

 FYRAFTENS MEDITATION” I SVENSTRUP KIRKE. 

 

Tirsdag den 25.11. kl. 17.00-17.30 

Tirsdag den 02.12. kl. 17.00-17.30 

Tirsdag den 06.01. kl. 17.00-17.30 

Tirsdag den 20.01. 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. 

CARL NIELSENS 150-ÅRSJUBILÆUM  

                      1865-1931 

 

Egen Sogn og Svenstrup Sogn er gået sammen om at fejre Carl Nielsens 150 

års jubilæum i 2015. 

Det er der kommet en række arrangementer ud af, som både foregår i 

Konfirmandladen her i Svenstrup og i Egen Sognegård: 

Tirsdag den 27. januar kl. 19.00: 

”Carl Nielsens forunderlige liv”.   Konfirmandladen, Svenstrup  

Tirsdag den 24. februar kl. 19.00  

”De danske sange” 

 Egen Sognegård  

Tirsdag den 24. marts kl. 19.00  

Filmen ”Min fynske Barndom”  

Kirkeladen, Svenstrup  

Tirsdag den 21. april kl. 19.00  

Orkester og kirkemusik  

Egen Sognegård  

Tirsdag den 9. juni kl. 19.00  
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Koncert i anledning af komponistens  

fødselsdag i Egen Kirke  

Vi har desuden søgt om en pulje penge ved Sønderborg Provsti så alle 

arrangementerne er GRATIS at deltage i. 

HØJDEPUNKTET bliver en fælles udflugt Onsdag den 20. maj til Carl Nielsens 

barndomshjem på Fyn. Bemærk : Begrænsede antal  pladser. Tilmelding 

og mere info om turen senere. 

 

PRÆSTEN SIGER:TAK FOR ÅRET DER GIK! 

Så er der gået 1 år siden min familie og jeg flyttede ind i Svenstrups smukke præstegård. Det 

har været et godt år, med mange begivenheder og med mange dejlige møder med sognets 

beboere. Jeg er meget rørt og taknemmelig over den varme og tillid I har mødt mig med i mit 

præstevirke og jeg glæder mig over den positive stemning der er i vores sogn. Lige nu glæder 

jeg mig til julens mange gudstjenester og til at mødes med jer i Svenstrup Kirke. Glædelig jul og 

et godt og velsignet Nytår til jer alle …               Mai-Britt 

 

DØBTE I SVENSTRUP SOGN,  

AUGUST – NOVEMBER 2014 

 

Lærke Baden Petersen 

Laus Jørgensen 

Emil Kristian Precht Møller 

 

      VIEDE I SVENSTRUP KIRKE, 

      AUGUST- NOVEMBER 2014 

 Betina Madsen og Torben Jacobsen 

DØDE / BEGRAVEDE VED SVENSTRUP KIRKE, 

AUGUST- NOVEMBER 2014  

Alex Ludvig Schumacher 

Hans Peter Kjær 



 

 

    KONTAKTOPLYSNINGER:  

 

Præst: Mai-Britt Josephsen Knudsen 

Kalvehavevej 3, Svenstrup  

Træffetid: Hverdage (undtagen fredag) kl. 8-14 

tlf: 74 45 62 05 / mobil: 21 67 72 05 

Graver: Torben Nielsen 

Træffetid: Hverdage (undtagen mandag) kl. 8-14 på 

kirkegården. 

Tlf: 74 45 63 02 / mobil: 3145 84 00 

Formand: Leo Vindahl Olsen.  

Tlf. 74 45 82 11/ 26 74 62 11 

Kontaktperson: Martha Thomsen.  

                                  Tlf. 21 91 76 75 

Mere information: www.svenstrupkirke.dk 

MØD OGSÅ SVENSTRUP KIRKE PÅ FACEBOOK: 

Svenstrup Kirke er også på Facebook og her kan du bl.a. følge med i hvad der 

sker i din kirke, læse søndagens prædiken eller se billeder fra vores aktiviteter. 

 

      KIRKEBIL 

 

Bestilles hos GF-Taxi på telefon 74 45 95 45 senest dagen før gudstjenesten eller 

arrangementet. 

 

Kitty har lidt om Wittenberg-rejsen. 
  
Rejse til Wittenberg i uge 39 (mandag-fredag) i 2015. 
Pris 3.999,- pr. person og 400,- extra hvis man ønsker enkeltværelse. 
Tirs. d. 13.jan. Intro-møde om rejsen kl. 19.00 i Egen Sognegård 
Tirs. d. 10.mar. kl. 19.00 Mere om Luther og Reformationen 
Og endelig bliver der et møde mere i slutningen af august omkring selve rejsen 
Hvis man er interesseret i projektet så kan man ringe eller skrive til Kitty Hovgaard, Egen 
Tlf. 74 45 84 90 eller khj@km.dk 

 

http://www.svenstrupkirke.dk/
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Støtteforeningen til Svenstrup friskole har indgået 
 et samarbejde med Lions klub på Nordals. 
 
Lions klub sælger hvert år et rabat hæfte, hvor forskellige forretninger yder rabat 
hvis du medbringer en rabat kupon fra hæftet. Hæftet gælder til 30. november 
2015 
Støtteforeningen får 10 – 15kr pr solgt hæfte (jo flere vi sælger, jo flere penge 
tjener vi på hver). 
Rabathæftet indeholder i år følgende gode tilbud: 

Tøjbutik, Verena i Nordborg: køb tøj m.m. for 300kr og få 25% rabat 

Kvickly, Nordborg: få en øl eller vand gratis ved køb af middagsret 

Bundgård, Nordborg: Slips efter eget valg 100kr uanset førpris 

Asian Wok house: køb 2 x buffet (din pris: 104kr/menu) og spar 92kr 

Plantorama, Sønderborg: 1 gratis mini kødædende plante i skjuler 

Hos Jesper, Sønderborg: spar 20kr ved køb af 2 ringriderpølser eller hotdogs 

Mr. Klausen, Sønderborg: 50kr rabat ved køb af Bjørn Borg tights 2 pack 

underbukser 

Skousen, Sønderborg: Køb 2 pakker støvsugerposer og betal kun for den ene. 

Guldsmed Jacob Nielsen, Sønderborg: 50% rabat ved køb af pandora sølvled 

til armlænke til 195kr. 

Ønskebørn, Sønderborg: ved køb over 500kr, ydes 15% rabat på hele købet 

(gælder ikke nedsatte varer) 

Q8, Sønderborg: 50% rabat på normalpris ved køb af guld bilvask 

Restaurant Colosseum, Sønderborg: Køb 4 middage af Kong Frederiks livret og 

betal for 3. Gælder mandage og tirsdage. 

 
Hæftet kan købes ved Støtteforeningens bestyrelse, og i forbindelse med 
arrangementer på friskolen. 
 
Bestyrelsen består af: 
Helle Jørgensen,    Sandvej 15,           tlf.:51920878 
Marianne Bonde,    Ramsel 9,              tlf.:40316436 
Sandra Petersen,   Apotekergade 1,   tlf. 25626763 
Berit Stefansen,     Nørreskovvej 14,  tlf.:22305801 
Lone Petersen,      Sandvej 5,             tlf.:22159390  
Dorthe Johansen,  Skærvagervej 5,   tlf.:22916250



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Installationskunstner Jørg Rohner fra Schweiz fik en spændende ide! 
Han ville lave en kunstinstallation, som skulle handle om myrer. 
 
Myrererne begyndte sin vandring i Sins, som ligger i det centrale 
Schweiz. Gennem hele turen har ca. 2.000 skoleelever, studerende 
og lærere fra omkring 75 forskellige skoler i Schweiz, Tyskland og 
Danmark, Sønderjylland er repræsenteret af 8 initiativrige skoler  
(bl.a. Nørreskovskolen i Guderup) klippet, klistret, savet, bygget 
med div. materialer, tegnet og studeret den flittige myres liv og 
færden, på hver deres skoler og passeret mere end 1.200 kilometer 
op gennem Tyskland, (Se ruten til venstre). 
 
Der var fernisering på Augustiana den 23. oktober 2014 på dette 
kæmpestore projekt, med plakater og nogle af de originale modeller 
af myrer i alle afskygninger. 
 
Udstillingen – Verdens længste kunstinstallation (måske) – kan 
opleves frem til den 30. november. 
Der er gratis adgang. 
 
Du er velkommen til at læse mere om projektet her 
http://www.ameisenstrasse.ch/ 
http://www.facebook.com/ameisenstrasse 
 

           

 

 
 
 Lærer Mette Bondesen og Installationskunstner Jørg Rohner 
 

Ameisenstrasse 
Myrens vej fra Schweiz  

til Augustenborg i Danmark 
 

Anmeldt til: 

Tyskland 

med modellen fra Nørreskov skolen, der vil blive placeret på skolen tag, efter endt udstilling. 
 

http://www.ameisenstrasse.ch/
http://www.facebook.com/ameisenstrasse


 

E`Svenstruplaug IT Kursus 
 

Opgaven på forrige side, (Ameisenstrasse) er en af mange gode og spændende 
opgaver vi er i gang med på IT – kurset på Svenstrup friskole. Kom og vær med, 
det er absolut et begynderhold, og hver især arbejder med det de har lyst til, så 
hold jer ikke tilbage, alle er velkommen.  
 
HAR DU LYST TIL AT VÆRE MED 
 
Får du tid og sted her:   

Vi starter onsdag den14 januar   

Sted .:Svenstrup friskoles bibliotek  

Tid .:   kl 9:30 til kl. 11:15  

Pris .:  50 kr.  for forårs sæsonen. 

Vi har 5 PC til rådighed for 

kursisterne, men du må også 

gerne tage din egen med.  

                                                                  
  

 

 
 
 

 

 
 
 
 
E`Svenstruplaug ønsker alle en god jul og 
tak for et dejligt 2014  
til alle jer der har været med til at gøre 
arbejdet i Lauget til en fornøjelse  
 
                 På Laugets vegne  
                            Agnes   
  

Eva Tagesen 
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   E`Svenstruplaug Indkalder 
 

  Alle foreninger og andre interesserede til møde i  

 

                   FORENINGSFORUM 

 
         Tirsdag d. 13. januar kl. 19.30 på forsamlingshuset  

 
Vi håber at rigtig mange vil komme og deltage i debatten. 

Du behøver ikke at repræsenter en forening for at være med 

til at sætte dagsordenen. Det gør en forskel for Lauget,  

at så mange som muligt er med til at præge udviklingen i Svenstrup, Himmark 

og Torup  

Dagsorden.: 

 

Kort orientering fra Lauget.  

Det forgangne år. 
Hvad gik godt og hvad kan vi gøre bedre eller er der nytænkning  

der skal til.  

Bl.a. Sommerfest, uge 42, It, folder m.m. 

 

    

Aktiviteter i 2015-2016.              

Nye tiltag fra os og jer.  
Vi har brug for jer til at gøre vores by til noget alle gerne vil være 

 en del af.  

Disse gode ideer håber vi, i vil være med til at udbrede,  

derfor tænker vi på at arrangere et Stormøde d. 24 februar.   

 

Vi giver kaffen  

Så mød op for uden jer kan vi ikke lave alt det sjove og              ej 

heller få en god aften.  

Vil du være med. 

Vi glæder os til at se dig / jer d. 13 januar  

Glædelig jul og tak for året der gik  

                                                                  E`Svenstruplaug 



 

SVENSTRUP FRISKOLE 

 
Julen kommer snigende og de fleste 
børn er begyndt at glæder sig, nogle 
klasser er begyndt at jule lidt og d. 
28.11 er der juleklippedag på skolen. 
Skolen holdt ÅBEN SKOLE d. 6.11 
hvor 5 familier kom og var meget 
interesseret. Vi har allerede en del 
børn skrevet ind til start sommeren 
2015 og den Officiel indskrivning af 
kommende 0. kl. elever bliver d. 15/1-
2015 kl. 15-18. Efterfølgende vil der 
blive afholdt et Informationsmøde 
onsdag d. 25/1-2015 kl. 17.00-18.00 
for nye elever i 0. kl. med forældre. 
Efter jul begynder 2. til 9. klasse at 
gøre klar til det store teater som jo er 
blevet en tilbagevendende succes.  
Der vil være forestillinger onsdag 4. 
februar og torsdag d 5. februar. HUSK 
SÆT KRYDS I KALENDEREN 
Lige lidt omkring vores projektforløb 
om emnet.  
”Modstand” 
I perioden fra Efterårsferien og til 20 
november arbejder skolens elever 
med emnet MODSTAND i projekt 
timerne, fra fredag d. 21-11-14 skal 
eleverne have næste projekt uge. I 
denne uge er der elever som skal 
arbejde i kreativ design (håndgerning 
og billedkunst) andre elever skal 
arbejde i medie værkstedet og i 
hjemkundskab. 
Eleverne i Lille Bjørn (1-2 klasse) har 
arbejdet med håndgerning, her har du 
lavet sjove garn mænd og garn 
monstre, eller finger strik, her på der 
seneste har de lavet julesokker,  
 
 
 
 
 
 

børnene har virkelig gået op i arbejdet 
med garn og stof, har fået lavet 
mange sjove garnmonstre.  
Eleverne i Orion (3-4 klasse) har 
arbejdet med medie, de har lavet film 
redigeret film, (klippet filmen, sat lyd 
på og finpudset filmen) så i projekt 
ugen skal de lave en færdig film, 
omkring emnet modstand. 
Cassiopeia (5-6 klasse) har været i 
hjemkundskab, de har lavet mad, helt 
fra bunden. De har fået udleveret 
råstofferne og har skullet tilberede 
maden så den var klar til servering, 
det har for nogle elever været 
grænseoverskridende   men de har 
fuldført. 
De ældste elever Pegasus (7-9 
klasse) har arbejdet i billedkunst, her 
har eleverne set på kunst fra 
krigsårene, samt set på skulpturer 
med mere. Eleverne har selv arbejdet 
med forskeligt materiale i billedkunst, 
så de kan være klar til næste uge. 
De to ældste grupper har arbejder 
flerfagligt gennem denne måned, det 
vil sige, at lærerne har planlagt i 
fællesskab, således at alle fag har haft 
noget at gøre med emnet ”modstand”, 
hvad er modstand, hvad kan 
modstand betyde, hvem de der 
giver/yder modstand og flere andre 
spørgsmål her omkring. 
Svenstrup Friskoles elever, forældre, 
ansatte og bestyrelse vil ønske alle en 
rigtig rigtig god jul og et 
lykkebringende nytår. Tænk 3 år 
tilbage da viste vi slet ikke om denne 
skole kom til at eksisterer eller ej. Tak 
til ALLE dem der har gjort det muligt.



 

           Tusind tak 
 

Støtteforeningen for Svenstrup Friskole siger tusind tak for opbakningen til vores 
Sønderjysk kaffebord d. 26. oktober. Der var ca. 100 pers. der mødte op og 
smagte alle de lækre kager der var blevet bagt. Det var en rigtig hyggelig 
eftermiddag. Hvis du var en af dem der ikke lige nåede at komme med, så kan du 
begynde at glæde dig nu, for vi dækker op igen til næste år. 

 
 

Samtidig vil vi sige tak for de lopper, vi har modtaget til vores loppemarked som 
blev afholdt d. 11. og 12. oktober. Der var godt besøget af mange købelystne 
mennesker begge dage, så det gav et overskud på ca. 14.000 kr. 

 
            

Svenstrup frivillige brandværn 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Udkald i foregående måned:  

Der har ingen udkald været denne måned. 

 

Kommende måneds øvelser: 

8 Dec. Kl 18:45 på stationen. HAT (Håndtering Af Tilskadekomne) 

 

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. 

 

 
 

 



 

 

FRA NØRRESKOV-SKOLEN  

www.norreskov-skolen.dk 

Elevmillionen 

Elevrådet har nu været til forhandling om elevmillionen. Hvert år 

afsætter byrådet 1 million, som de 17 skolers elevråd skal forhandle 
om at fordele imellem sig. 

Nørreskov-Skolen fik i år 69.540 kr. ex. moms. 
 

Indtil videre er der ud fra ønskerne besluttet at indkøbe: 
 

Bogstavmåtter til indskolingen      4.995 kr. 

Fitlight Trainer til alle                                    24.800 kr. 
Koldtvandsautomat til udskolingen                                          14.000 kr. 

Stor bænk til udskolingen                                       12.000 kr. 
2 sæt flytbare basketball kurve til mellemtrin og udskoling       8.780 kr. 

 

Hvordan går det så? 

Med reformen, de længere skoledage, de nye fag, USU, lektiecafe osv. 

Nu er der gået ca. 2½ måned med den nye reform. Det har på mange måder været 2½ hektiske 

måneder, hvor både lærere, pædagoger og elever skulle vænne sig til en ny hverdag. 

 

På Nørreskov-Skolen har vi den holdning, at vi ikke kan det hele på én 

gang. Så går det galt, og så bliver det noget makværk. Vi kan ikke spise 

elefanten på én gang, men er nødt til at dele den op i mindre bidder. 

Der er ingen tvivl om, at lærerne og pædagogerne har været pressede 

fra starten af skoleåret. Men jeg synes, at der bliver arbejdet 

professionelt og nøgternt med de nye elementer i reformen.  

 

Lektiecafe er ved at have fundet sin form. De elever, der ikke er frameldt cafeen, arbejder langt 

hen ad vejen meget fornuftigt med deres lektier – eller hvis de ingen lektier har, så kan de 

fordybe sig i noget af det stof, som de har arbejdet med i løbet af dagen. 

 

USU, den understøttende undervisning, har nok været den sværeste nød at knække, men også 

her begynder der at vise sig et fornuftigt billede på, hvad USU timerne kan bruges til. Der har 

 

http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20061003135522/da.uncyclopedia/images/d/d7/Penge.gif&imgrefurl=http://spademanns.wikia.com/wiki/Penge&h=272&w=214&tbnid=0hIX3y41ZLiOQM:&zoom=1&docid=foVAR5oQYpPHQM&hl=da&ei=rE1jVPjPH8nfOOPVgYgH&tbm=isch&ved=0CFkQMygfMB8&iact=rc&uact=3&dur=590&page=2&start=16&ndsp=23
http://www.norreskov-skolen.dk/


 

været nogle strukturelle ting, som har besværliggjort tingene lidt, idet vi af flere grunde har 

været nødt til at bruge lærere/pædagoger fra andre faser til at varetage undervisningen. Det får 

vi ryddet op i med de skemaændringer, som træder i kraft efter efterårsferien. 

 

Bevægelse i undervisningen. På Nørreskov-Skolen har vi besluttet, at den daglige bevægelse 

skal ske som en del af den faglige undervisning. Det betyder, at hvis man laver bevægelse i en 

del af dansktimen, så skal bevægelsesaktiviteterne have noget med dansk at gøre. 

Det er klart, at det er temmelig tidskrævende at finde passende aktiviteter, men igen synes jeg, 

at lærere og pædagoger finder fornuftige løsninger. 

 

Flere forældre har spurgt, hvorfor vi bruger pædagoger i skoledelen. Det er der en forklaring på: 

Den nye reform indebærer, at der skal bruges pædagoger i skoledelen. Med den nye reform er 

pædagogerne en ligeså stor del af skolen som lærerne, og de er fuldt ud kompetente til at 

varetage de opgaver, som vi sætter dem til.  

På Nørreskov-Skolen bruger vi pædagogerne i indskolingen samt til 

nogle enkelte valgfag i udskolingen – til nogle aktiviteter, hvor 

pædagogerne har nogle specielle kompetencer. 

 

Jeg vil ikke sige, at vi har reformen på plads. Men vi arbejder stædigt 

derud af, og på mange områder har vi grundplanen for, hvordan vi skal løse tingene.  

 

Og så vil jeg sige, at det er altså dejligt, at vi har en forældregruppe og en skolebestyrelse på 

Nørreskov-Skolen, som ikke er kendetegnet ved at være fejlfindere. Selvfølgelig bliver der lavet 

fejl, men vi gør alt for at rette op på dem så hurtigt som muligt, så det ikke går ud over 

undervisningen af jeres børn. 

 

Farvel og goddag 

Den 1. oktober tog vi afsked med 2 medarbejdere. 

Christinel Pisalita, vores musiklærer, er flyttet til Fyn. Selvom han har været glad for at arbejde 

her, syntes han, at det blev lidt for langt at køre hver morgen. Forståeligt nok. 

Samme dato tog vi afsked med Henriette Johansen, som i en længere periode har været 

støttepædagog for flere elever. Henriette skal i fremtiden arbejde på Tangshave plejehjem. 

 

Fra den 1. oktober har vi i stedet for Christinel ansat Liza Zaiko. Liza er 

uddannet musikpædagog, og hun går til opgaven med stor energi og 

optimisme. 

 

Efter efterårsferien har vi ansat Preben Ellingsen. Preben skal undervise i 

fysik/matematik i udskolingen og matematik og billedkunst på 

mellemtrinnet.  

 



 

Nørreskov-Skolens myre  

– udvalgt til Verdens største kunstinstallation  
 

Fra d. 23. oktober og en måned frem udstilledes den 

kæmpemyre, som eleverne på 4. årgang har været i gang 

med at lave siden sommerferien. 

Mette Bondesen har været elevernes billedkunstlærer og 

har lagt et stort arbejde i projektet. 

 

Myren er udvalgt som Danmarks bidrag til Verdens største 

kunstinstallation, som strækker sig fra Schweiz til 

Danmark.  

I alt deltager 75 skoler fra Danmark, Tyskland og Schweiz 

med hvert deres myreæg, men hvert land deltager kun 

med én myre – fra Danmark er Nørreskov-

Skolen blevet valgt! 

 

Derudover deltager vi også 

med et myreæg, hvor der sammen med vores skolenavn står: Her 

fokuserer vi på dét vi er gode til!  

Myrerne fra de forskellige lande bliver udstillet på Augustina – 

skulpturparken i Augustenborg fra den 23. oktober. 

Når udstillingen er færdig bliver vores myre og -æg monteret på taget over vores hovedindgang, 

så alle kan nyde det store arbejde, der har været lagt i projektet! 

Ferieplan for skoleåret 15-16 

 

1. skoledag efter sommerferien – mandag den 10. august 2015 

Efterårsferie Lørdag den 10. oktober  Søndag den 18. oktober 2015 

Juleferie lørdag den 19. december  Søndag den 3. januar 2016 

Vinterferie Lørdag den 13. februar  Søndag den 21. februar 2016 

Påskeferie Lørdag den 19. marts  Mandag den 28. marts 2016 

St. Bededag Fredag den 22. april  Søndag den 24. april 2016 

Kristi Himmelfarts Torsdag den 5. maj  Søndag den 8. maj 2016 

Pinseferie Lørdag den 14. maj  Mandag den 16. maj 2016 

Sommerferie                 Lørdag den 25. juni   

 
De nævnte dage inklusive. 

Hertil kommer de lørdage og søndage, der ikke er omfattet af ovenstående. 

Antal skoledage: 200.     

 



 

Lidt fra ZEROs møde omkring Skrot oliefyret  
 

    Energitilskud boliger.: gælder også i 2015. 

Du eller din håndværker kan indberette din energiforbedrende renovering og få et 
energitilskud. Energiselskaberne i Danmark har fået til opgave at sørge for, at vi alle sammen 
sparer på energien og dermed nedbringer CO2-udslippet. Ved at købe din energibesparelse, 
kan energiselskabet dokumentere, at have bidraget positivt til CO2-udledningen                                                                     
På www.energisparesiden.dk kan du se hvilke energiselskaber du kan få et energitilskud fra. 

    Herunder et eks. fra Sønderborg-områdets lokale energiselskab SE.  

 Ring til din lokale håndværker og få et tilbud på den ønskede energirenovering. Når 
beslutningen for igangsættelsen af renoveringen er taget, skal du udfylde den 
elektroniske formular som findes på www.e-tilskud.dk 

 Du skal ansøge inden du godkender håndværkerens tilbud, ellers kan du ikke få tilskud. 

 Mens du udfylder ansøgningen, kan du se, hvor meget du kan få i tilskud. SE giver i 
øjeblikket 25 øre pr. sparet kWh det første år. Først når du har fået svar på din 
ansøgning, må du godkende tilbuddet endeligt fra håndværkeren. 

 Arbejdet udføres af håndværkeren. Faktura for udført arbejde samt slutaftale med dato 
og underskrift uploades på e-tilskud.dk.  

 SE’s energirådgivere kontrollerer, om alt er i orden og kontakter dig, såfremt der er 
spørgsmål – eller kommer forbi for at se det, der er blevet udført.                            Hvis 
alt er OK overføres pengene til din nemkonto.  

Der må kun søges om tilskud et sted fra 
Energibesparelsen bliver indberettet til Energistyrelsen som dokumentation for at 
energiselskabet har hjulpet dig med at nedbringe dit energiforbrug. Der er flere 
forsyningsselskaber, der gerne vil købe dine energibesparelser, flere af dem kan ses på 
www.energisparesiden.dk  
HUSK: At du også kan få håndværkerfradrag i 2014 – gå ind og læs mere på 
www.haandvaerkerfradrag.dk 
 
Har du rettelser til BBR - Bygnings- og boligregistret 
Alle bygnings- og boligejere har ansvar for at oplysninger i BBR er korrekte.  
Ejere er din indgang til at finde ud af, hvad du skal indberette, hvordan du gør og hvor du 
kan henvende dig for at få hjælp.  
Læs mere om BBR i Sønderborg Kommune her 
www.sonderborgkommune.dk/borger/bygnings-og-boligregistret-bbr 
 
Kontaktadresse til ændring af dine data i  
BBR registret  bbr@sonderborg.dk 
 
Her er kun et lille uddrag af aftenens mange 
 emner og spørgsmål  
Vi siger tak for en god informativ aften til  
LOUISE FRA Projekt ZERO  
                                      Agnes  

http://www.energisparesiden.dk/
http://www.e-tilskud.dk/
http://www.haandvaerkerfradrag.dk/
http://www.sonderborgkommune.dk/borger/bygnings-og-boligregistret-bbr
mailto:bbr@sonderborg.dk


 

     Annoncer 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bestyrelsen           Navne:           Mailadr:       Tlf.:            
  
Formand: Karin Frost Jensen karin frostjensenrt.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 Sprenger dorith@gmail.com  

2096 6505 

Sekretær: Ulla Schmidt steimle.schmidt@gmail.com  

3026 6087 
 
 Revisor :                Flemmning Vejlin og Alice Søgaard  
 

 
  

 

Tid til at skifte til vinterdæk 

Vi forhandler alle førende dækmærker 

-ring og få et  godt tilbud til netop din bil!   

Hjulskifte  
inkl. 
udmåling af 
styretøj. 
 

Kr.   895,-  

Inkl moms  

 

Hvorfor udmåling 
af styretøj? 
Trækker din bil skævt eller 
har ujævnt slitage af 
dækkene  trænger  dens  
styretøj til  en udmåling – 
en såkaldt 4 hjuls 
udmåling. 
Vi hat lavet et godt tilbud til 
dig når du alligevel skal 
have   skiftet  til vinterhjul. 
Se tilbud  til  venstre. 
 

 

Nord-Als  Autoværksted 

Tlf. 74456306 – www.nord-als-auto.dk 

mailto:kumpel@live.dk
mailto:thorleifpetersen@bbsyd.dk
mailto:dorith@gmail.com
mailto:steimle.schmidt@gmail.com


 

 

              

  HENRIETTES PRIVATE DAGPLEJE 

 

Et godt alternativ til den kommunale.  
Lige lidt nyt fra Henriettes private dagpleje. 

Efteråret er nu godt i gang og ligeledes er vi med det mere kreative indendørs. 

Vi har fået lavet nogle søde små pindsvin og snart går vi i gang med bla. julegaver. 

I uge 43, afholdte privatdagplejen 6430 førstehjælpskursus for vores forældre. Vi havde allieret os med 

Michael Plambeck, som til dagligt arbejder ved Danfoss beredskab, som førstehjælpsbehandler. 

Det var meget lærerigt og der var stor tilslutning af forældre. 

Min mand og jeg har købt nabogrunden, så her i dagplejen vil vi få endnu mere plads i haven, f.eks. egen 

urtehave. Vi har fået høns, som børnene også er med til at passe.  

I træhytten bagved huset, laver vi et motorikrum, som giver os flere muligheder for, at træne og udvikle alle 

vores motoriske færdigheder. 

Hvad koster en plads i min dagpleje? 

En plads koster forældrene 1730,- pr. måned. 

Kommunen giver et tilskud på 5190,- pr. måned. 

Det samlede beløb er derfor 6920,- pr. måned. 

 

Har i lyst til, at vide mere om min dagpleje og se de mange fine billeder, så kig ind på hjemmesiden: 

www.henriettesdagpleje.dk 

Jeg passer i øjeblikket 4 børn. Sofi, Bruno, Lucas og Riley. 

Pt. Har jeg en ledig plads. 

Venlig hilsen Henriette  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Tid til at skifte til vinterdæk 

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:  
Mandag –Torsdag:  10.00 - 12.00  og 14.00 - 16.30 
Fredag – lørdag: 9.00 - 16.30  
Søndag:  Lukket 
 

http://www.henriettesdagpleje.dk/


 

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

