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 Kommentar 

 

Ja det kan være 

svært at finde 

vej, uanset om 

man er en nisse i 

et ludospil, eller 

trafikant i vores 

gader i 

Svenstrup.  

Et omfattende arbejde med at få spildevandet i de nye 
rør. Vildt så dybe huller der har været gravet - ilagt 
kæmpestore rør – er der virkelig så meget vand der 
strømmer ud fra vore huse?  
Ja tænk på hver gang vi bl.a. hælder opvaskevandet 
ud i vasken, eller fra opvaskemaskinen  
/ vaskemaskinen, skyller ud i toilettet eller går i bad, 
osv. osv.  
Alt dette skaber spildevand, det bli`r dog alligevel til 
noget. 
 

Andet i byen er også blevet til noget, og det er vores 

friskole, vores menighedsråd, forhåbentlig også snart 

en ny præst, så sig ikke der ikke sker noget i 

Svenstrup. 

 

 

Redaktion 
Lasse Andersen 74 45 62 73 
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Gert Johansen 22 16 29 01 
e-mail: Skovgaard@johansen.mail.dk 
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Karin Frost Jensen 22531887 
e-mail: karin_frostjensen@sport.dk 
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Elever fra Svenstrup friskole og andre 

  

 

Svenstrup Hjemmeside 
www.svenstrup-als.dk 
 

E SvenstruPPe´  ønsker alle vore brugere og 

læsere, en rigtig glædelig jul, samt et godt og 

lykkebringende nytår, med tak for det gamle.  
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GUDSTJENESTER I SVENSTRUP KIRKE 

Gudstjenester i Svenstrup Kirke november -december 2016 
 

December  2016: 

4.12.16 kl. 19.00/ ”De 9 læsninger” med konfirmander  

Nordborg koret kommer og synger sammen med os. 

11.12.16. kl. 10.30 /N.N. 

18.12.16. kl. 10.30 / N.N. 

23.12.16.kl. 10.00/ Gudstjeneste på Guderup Plejecenter. 

24.12.16: Kl. 14.00 og kl. 16.00 /N.N. 

25.12.16: kl. 10.30 / N.N. 

Januar 2017: 

1.1. 17. kl. 16.00/Nytårsgudstjeneste / N.N. 

Meddelelse: 

Processen med præsteansættelsen er i gang, vi ved ikke noget endnu . 

Men Vi kommer med en melding så snart det er muligt.   

Hilsen Martha Thomsen  Menighedsrådet 

 

 
     KONTAKTOPLYSNINGER:  
 
Præst: Ingen præst i øjeblikket 

                Graver: Torben Nielsen 
Træffetid: Hverdage (undtagen mandag)  

kl. 8-14 på kirkegården. 
Tlf: 74 45 63 02  



 

           Formand: Leo Vindahl Olsen.  

Tlf. 74 45 82 11/  

mobil: 26 74 62 11 

Mere information:  www.svenstrupkirke.dk  

 

 

KIRKEBIL: Bestilles hos GF-Taxi på telefon  

74 45 95 45 senest dagen før gudstjenesten eller arrangementet. 

Hold dig opdateret om Svenstrup kirkes arrangementer: 

Se vores hjemmeside:  www.svenstrupkirke.dk 

Eller Find din kirke på facebook:  

under: Svenstrup Kirke. 

 

Nyvalgt Menighedsråd i Svenstrup sogn   
Den 8 november 2016 
 

Stemme Procent 20,31% 
 
Følgende erklæredes  derefter valgt :                    

Personlige 
stemmer: 

Medlem  
nr.1: Leo Vindahl Olsen, Nørreskovvej 37, Torup,                 6430 Nordborg  40 "  
 ”  2: Karin Stavski  Sandvigvej 7, Stevning,                          6430 Nordborg  33 " 
 "  3: Jonna Olsen Sandvej 31, Svenstrup,                            6430 Nordborg  27 " 
 "  4: John Svane Christensen  Østermarken 29, Stevning , 6430 Nordborg  12 " 
 "  5: Kurt Christensen,  Nordborgvej 90, Svenstrup,             6430 Nordborg  10 " 
 "  6: Maja Jørgensen, Vestermarken ,25 Stevning               6430 Nordborg  25 "                          
  
Følgende opnåede ikke at blive valgt og blev stedfortræder : 
 
Inga Margrethe Sandholdt Jornil, Rugbjergvej 9 Klingbjerg , 6430 Nordborg 9 ” 
Anne Marie Juul Nielsen , Kløvertoften 14 Svenstrup , 6430 Nordborg    6 " 
Thorkild Lauritsen  Nørreskovvej 2 Torup, 6430 Nordborg     1 " 
 
Med venlig hilsen Martha Thomsen, Menighedsrådet 
 

http://www.svenstrupkirke.dk/


 

Svenstrup Friskole V2.0 

 

 

Godt nok har det regnet og stormet 

omkring friskolen og måske drypper 

det lidt endnu, men nu lysner det 

forude. Fredag d. 11. november var 

hele skolens medarbejderstab samlet 

i skolens spejderhytte for at få lagt en 

fælles plan for fremtiden. Som følge 

af den uro som har været omkring 

skolen, er der kommet mange nye 

lærere til, og det har betydet et tab af 

viden om traditioner, regler og 

undervisningsforløb som vi skal have 

rettet op på.  

Heldigvis er der opstået et stærkt 

sammenhold mellem alle skolens 

medarbejdere. Uanset om man er 

pædagog eller pedel, lærer eller leder 

møder vi alle eleverne på forskellige 

måder og i forskellige situationer. 

Netop derfor er det vigtigt, at vi har 

fælles fodslag og at alle ved, hvad vi 

arbejder hen imod og det fik vi styr på 

i løbet af fredagen.  

 

Der er hverken ændret på skolens 

værdigrundlag eller ide, men netop 

fordi vi er så mange nye 

medarbejdere, har det givet os 

mulighed for at se på skolen med 

friske øjne. Sammen med forældrene 

kan vi få rettet op på de ting, som 

skal forbedres og samtidig kan vi få 

bragt nye tanker og ideer i spil. 

Det er vi nu gået i gang med. Vi har 

igangsat en fælles struktur, som 

betyder at eleverne oplever en 

hverdag, hvor strukturen ikke bare er 

mere tydelig, men også at der er 

samme holdning til den, uanset hvem 

af de voksne man spørger. Vi lægger 

stadig vægt på, at eleverne 

behandler hinanden godt og 

respekterer hinanden, så de har 

mulighed for at få mest muligt ud af 

deres undervisning og vi tager stadig 

fat i forældrene, når vi oplever noget 

som vi ikke kan lide eller har brug for 

deres opbakning og hjælp for at 

komme i mål. Vi ønsker at eleverne 

oplever mange forskellige måder at 

lære på, så alle kan finde netop den 

måde som passer dem bedst og 

derfor anvender vi både iPad, bøger, 

kopiark og naturen. Vi vil fortsat lave 

Ekspeditionsprojekter, både store og 

små, og den årlige teater begivenhed 

holder vi også fast i - men ikke på 

samme måde som hidtil, her skal der 

nemlig også udvikles. Næste gang I 

kan opleve os på slap line er lige 

inden vinterferien, hvor vi har booket 

forsamlingshuset d. 7. og 8. februar. 

Vi har også gang i at ændre på 

skolens udbud af musisk/kreative fag. 

Der er rigtig mange spændende ideer 

som vi arbejder videre med de næste 



 

måneder. Noget af det kan vi sætte i 

værk allerede efter jul, andet kommer 

til at vente til skoleåret 2017/18. Vi 

skal nemlig være sikre på, at vi er 

ordentligt forberedt og at ideerne er 

blevet gennemarbejdet og sat på 

skinner, inden vi sætter dem i søen.  

 

I mine øjne starter vi nu på Svenstrup 

Friskole version 2.0. Det er næsten 

som at starte en ny friskole, blot med 

den store fordel, at der er et godt 

elevgrundlag, bygningsmassen og 

økonomien er i orden og bestyrelsen 

ved hvordan man driver friskole. Når 

vi så også oplever den opbakning fra 

Svenstrup og omegn som jeg 

mærker, så har vi alt det man kan 

ønske sig, når man næsten skal 

starte forfra med en friskole. Vi 

glæder os allesammen til igen at få 

skolen til at blomstre og være en 

aktiv del af Svenstrup og så håber vi 

at se rigtig mange gæster, når vi ind 

imellem slår dørene op for alle jer, 

som ikke har jeres daglige gang på 

Svenstrup Friskole.  

 

                               Arne Munkgaard 

                               skoleleder 

 

PS: Der er stadig enkelte ledige 

pladser i den kommende 0. klasse, 

kontakt skolen hvis du er 

interesseret. 

 

"Den positive stemning er tilbage på Svenstrup Friskole" 

Svenstrup Friskole har været 
igennem en længere turbulent 
periode - MEN nu er skolen atter på 
rette kurs. Den positive stemning og 
den gode ånd om fællesskab og 
glade børn emmer igen på skolen. 
 
Indvielse af nyt science lokale: 

Mandag d. 26/9 kl. 7.55 blev skolens 
nye science lokale indviet - et projekt 
til over 500.000 kr. Alle elever, 
forældre, personale og sponsorer var 
inviteret. 

Åbningstale blev holdt ved skoleleder 
Arne Munkgaard - klip af det 
naturfaglig blå bånd til lokalet blev 
kyndigt udført af projektleder 
og pedel René Wind. Herefter 
vandrede skolens 80 elever 
begejstret hen over den røde løber, 
for at se det nye flotte lokale. Lokalet 
som endelig kunne tages i brug til 
fysik/kemi- og naturfagsundervisning. 
Tidligere har skolen lejet sig ind hos 
Østerlund og Havnbjerg skole. 
Ligeledes blev de nye sponsor tavler 
offentlig gjorte. Stor tak til hoved 
sponsor: Kallehave Stål - samt de 
øvrige sponsorer: Partner Revision, 
Arbejdernes Landsbank, Alsmatik, 
Nybolig, Bygma og Kvickly. 

Herefter udførte Universe Park 
Nordborg et forrygende og 
fascinerende science show i 



 

skolegården, og Kvickly Nordborg 
havde sponsoreret morgenbrød til 
alle fremmødte. 

 
 

 

Godt samarbejde mellem forældre 
og bestyrelse: 
 

Bestyrelse og skoleleder har afholdt 
et fælles forældremøde mandag d. 
3/10, hvor 57 aktive forældre deltog. 
Et utroligt positivt og konstruktivt 
møde. Alle vil skolen det bedste -
både forældre og personale - og nu 
skal der arbejdes på ro og stabilitet. 
De 7 eksisterende klasser blev efter 
efterårsferie reduceret til 5 klasser for 
at mathce de aktuelle forhold. Dette 
er besluttet i samarbejde med 
forældrene. Der er stadig et mål om 
max. 18 elever i hver klasse.   

 Visionen for skolen er fortsat den 
samme - nemlig en naturfaglig 
tilgang med hovedvægt 
på ekspeditions læring. Nye 
arrangerede lærer er ansat og nye 
elever, søger ind på skolen. 

 Socialt arrangement: 

Onsdag d. 2/11 kl. 17-19 var der 
fælles arrangement for alle skolens 
elever, forældre og personale, hvor 
skole leder Arne Munkgaard og 

forældre Ib Jensen bød op til fælles 
folkedans for alle aldre i skolens 
gymnastik sal. I alt 80 personer 
deltog – humøret blomstrede og 
appetitten blev skærpet under den 
aktive folkedans, inden alle 
efterfølgende indtog den fælles 
buffet. Hvor hver familie havde 
bidraget med en ret. En rigtig 
hyggelig aften med mange glade 
børn og aktivt snakkende forældre. 

Åbent hus på alle Friskoler: 

Torsdag d. 3/11 kl. 15-18 holdt 
Svenstrup Friskole også åbent hus – 
for kommende og interesserede 
elever og forældre. Flere familier med 
børn til kommende 0. klasse med 
opstart til maj 2017 samt yngre 
søskende, kiggede forbi. De blev 
budt velkommen i det nye science 
lokale, hvor skole leder, personale og 
bestyrelsen stod klar til at fortælle om 
og vise rundt på skolen. Der blev 
også budt på kaffe og kage – samt 
leg i SFOén. 

Sønderjysk kaffebord 

Søndag d. 6/11 kl. 14:30-16 afholdt 
skolens støtteforening tradition tro, 
det årlige sønderjyske kaffebord i en 

flot pyntet gymnastik sal. Forældrene 
havde fremstillet og kreeret et hav af 
forskellige kager: lagkager, brødtårte, 
skærekager, kiksekage, småkager, 
gode råd, boller osv. som blev 



 

indtaget af skolens familier og 
Svenstrup´s lokale beboer. Over 132 
personer deltog i kaffebordet, der 
blev afholdt lotteri om 2 flotte 
købmandskurve og øvrige præmier, 
og Bombardi udførte også et par kort 

tricks, til stor underholdning fra alle 
deltagere. En rigtig hyggelig 
eftermiddag med stor tilslutning.  

Svenstrup Friskole – et NATURligt 
valg, for glade børn! På glædelig 
gensyn. 

Med venlig hilsen    Mette Wollesen-Nielsen 

 Medlem af bestyrelsen på Svenstrup Friskole 

 

Vinder af kagemand! 

Gymnastik afdelingen i SUF  
har trukket vinderen af vores  
kagemand konkurrence.  
Vinderen er udtrukket blandt de gymnaster  
der har betalt kontingent til tiden. 
 
Vinderen blev: Tove Rasmussen.  
Tove er gymnast på Friske Kvinder holdet 

 

Jeg vågnede her til morgen 
strakte mine arme, mine ben 
og drejede hovedet fra side til side. 
Alt lavede den samme lyd 
KNAAAAAAS 
Så jeg kom til den konklusion,  jeg er 
ikke gammel - jeg er sprød. 
 

En sjov lille vits, jeg ikke kunne stå for, der er 
vist mange der kender til det.  Eva  

 
Lokal Historisk Forening. 
 
Holder juleferie fra den 5. dec. 2016 til den 2. januar 2017. 

Ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.  

På bestyrelsens vegne Karin 

Jeg er 
ikke 

gammel 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Bogen om Svenstrup Kirke. 

 
Bogen skulle være klar primo december.  

Vil kunne købes d. 8. dec. i Svenstrup forsamlingshus 
i forbindelse med afslutningen i E-Si-Skå. 

Pris: 200 kr. kontant eller på MobilePay 40182060 

Bogen er på godt 330 sider 



 

 

 

  

 
 
 

Vi har samlet materiale om selve kirken.  
 

Døbte fra medio 1970 til 2016.  
Konfirmerede i kirken fra 1900 til 2016.  

Viede (gifte) (kopulerede) fra 1900 til 2016.  

Gravsten, hvor vi har billeder af gravstenene.  
 

En traditionel dansk landsbykirke 

 
 
 
 

 
 
Kirken, om hvis forhold i middelalderen intet synes oplyst, kom ved 
reformationen under landsherren, fra 1544 kongen, der 1676 overdrog 
den til hertugen af Pløn.  
1729 hjemfaldt den til kongen, som derpå besatte kaldet umiddelbart 
gennem danske kancelli. 

Præsterne 

1. Teuxen d. 1562.  
2. Jensen f. i Stavnsbøl, 1562—1580.  
3. Iversen f. i Assens, 1580—1607.  
4. Matthiesen f. i Sønderborg, 1607—1625.  
5. Lorenzen f. i Sønderborg, 1625—1637. 
6. Harboe f. paa Fyn, 1637—1682.  
7. Jepsen f. i Nordborg, 1682—1684.  
8. Paulsen f. i Højer, 1684—1727.  
9. Loreuzen f. i Sønderborg, 1726—1745.  
10. Tostrup f. paa Sjælland, 1745—1784.  
11. Stellwagen f. i Kolding, 1784—1804.  

12. Ebbesen f. i Sjellerup, 1805—1836.  
13. Ahlmann f. i Guderup, 1836—1870.  
14. Schmidt f. i Hoptrup, 1870—1900.  
15. Riis f. i Løgumkloster, 1901—1915.  
16. v. Fischer-Benzon f. i Løgumkloster: 1917-1937.  
17. Herlef Henningsen 1937-1950 
18. Helge Skov 1950-1957 
19. Mogens Larsen 1958-1988 
20. Peter Ruge 1989-2008 
21. Bo Scharff 2008-2013 
22. Mai-Britt Josephsen Knudsen 2013-2016 



 

 

 

 

 

 

  

 
 

Konfirmerede i Svenstrup kirke 
 

1900 – 2016 

 
 

Konfirmandholdet 1900 

Konfirmandholdet 2016 



 

 

 

 

 

 

Gravsten – også mange slettede 

Viede i Svenstrup Kirke fra 1900 til 2016 



 

        
 

  

 

Søndag den. 11. December, kl. 14:00 - 16:30 

afholdes der juletræsfest for børn på  

Svenstrup Brandstation 
Tilmelding mht. godteposer (Pris 30.-Kr) til. 

Ring eller sms til.... 

Torben Petersen: 24 80 54 61 

Dennis Pedersen: 51 37 19 46 

Michael Enggaard. 51 71 86 63 

... Senest d. 7. december                           Jule Hilsen Fra. 
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Omkring 40 børn og unge mødtes den 2. weekend i november på 

Alsingergården til fællestræning på projektet ”Grænseløs dans – Grenzenlos 

Tanz”. 

Deltagerne kommer fra Nord-Als Folkedansere samt Stapelholmer Tanz und 

Trachtengruppe og Wyker Trachten Gruppe (Tyskland). Foreningerne 

arbejder aktivt med at lave et show, og samarbejdet er med til at bevare den 

fælles kulturarv omkring folkedans og skabe grænseoverskridende kontakter 

mellem børn og unge. 

Det igangværende projekt skal munde ud i flere shows på begge sider af 

grænsen. 

I den fælles weekend stod koreografen Ilze Kronberga fra Letland for 

instruktionen af danserne. Fredag aften var der gennemgang af dansene, så 

alle kunne både de danske og de tyske danse. Hele lørdagen arbejdede 

danserne og koreografen med opbygning af et show - der blev danset fra 

morgen til aften. Om søndagen blev det opsatte show kørt igennem flere 

gange, så alle kunne finde deres pladser.  

Danserne blev godt bakket op af både danske og tyske folkemusikere.  Nu 

kommer der en periode, hvor der øves hver for sig i de 3 foreninger, og næste 

fælles øvning er i januar hvor grupperne mødes igen – denne gang i Tyskland. 
 

 
 
”Grænseløs dans -  Grenzenlos Tanzen” støttes af KursKultur med midler fra partnerne bag Region Sønderjylland-
Schleswig, det danske kulturministerium og Ministerium für Justiz, Kultur und Europa des Landes Schleswig-

Holstein.  
Dette projekt finansieres med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. 



 

Så skal vi til fest i forsamlingshuset  
 
Svenstrup Forsamlingshus vil forsøge 
at stable en Vinterfest på benene den 
25/2 2017 så sæt kryds i kalenderen. 
Der vil blive serveret god mad til god 
og underholdende musik, så kom ud 
af busken og vær med til at gøre den 
mørke tid lidt lysere.  
Der vil i næste nummer af bladet 
komme flere detaljer vedrørende 
festen, samt vil der blive opsat 
plakater rundt i byen kort tid før. 
 

Festudvalget 

 

 

 

 

Nord-Als Autoværksted 

Tlf. 74456306 – www.nord-als-auto.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 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                               

 
 

 
Bestyrelsen          Navne:        Mailadr:       Tlf.:            
  
Formand :                 Karin Frost Jensen   karin_frostjensen@sport.dk  2253 1887 
Næstformand :         Eline Brandt              eline_brandt@hotmail.com         2344 8603 
Kasserer:                  Michael   Stærkær    asfaltrod@bbsyd.dk                   2089 6000 
Fodbold formand :    Torsten Junk             torsten.suf@gmail.com 4182 9065 
Gymnastik formand  Dorith Spenger         dorith@bbsyd.dk                      2096 6505 
Sekretær :                 Ulla Schmidt            steimle.schmidt@gmail.com       3026 6087 
Supplanter: Marrianne  Jessen,  Janni Petersen og Julia Findstrup Røhrchen. 
Revisor : Flemmning Vejlin og Alice Søgaard  
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Skal du holde fest, eller er der andre lejligheder, hvor du gerne vil 

have, at dine gæster overnatter, tæt på hvor du bor, til rimelige 

priser, så kan vi tilbyde overnatning til 10 personer med mulighed 

for 4 ekstra opredninger. 

Pris:  250 kr. pr. person pr. nat uden morgenmad (inkl. linned) 

            300 kr. pr. person pr. nat med morgenmad (inkl. linned) 

            900 kr. pr. nat pr. lejlighed (sommerhus koncept) 

Der er adgang til et fuldt udstyret køkken, TV-stue, bad og toilet. 

Kontakt os: 

E-mail: linda@maron1.dk  

Tlf.:  20491918 

www.maron1.dk 

Eller kig forbi og se lejlighederne. 

Der afregnes kontant eller pr. Mobilepay v 

mailto:linda@maron1.dk

