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 Kommentar 

 

Håber i har haft en dejlig sommerferie og nydt de 

solskindsdage der har været. 

Som skrevet på forsiden har kommunen meddelt at 

kloakeringen i Svenstrup området er færdigt - hurra for 

det - så kan vi igen færdes på vore veje. Nu mangler 

nogle af  lodsejerne kun at få tilslutningerne separeret 

på egen grund, og det har man 12 måneder til at gøre. 

September er også start på en ny sæson med foredrag, 

torsdagsklub, line dans, gymnastik og anden indendørs 

hygge. 

E`Svenstruplaug søger kandidater til bestyrelsen da der  

skal være valg senere på året. Har du interesse i at 

gøre et stykke arbejde for byen og området, er det nu, 

du kan melde dig til et bestyrelsesmedlem.   

Gert 
 

 

God sæson 
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Gert Wonsyld 74 45 63 00 

email:  gertw@bbsyd.dk 

   

Kontaktudvalg 
Brandværn 
Anker Thy 74 45 62 99 
E’ Svenstruplaug 
Agnes Nielsen 74 45 63 46 
e-mail: nielsen@moisen.net 
„E -Si- Skå“ 
Ole Rasmussen 7 445 61 93 
e-mail else.ole@bbsyd.dk 
Nord-Als Folkedansere 
Ib.Jensen 74 45 64 33 
e-mail i.jensen@post3.tele.dk 
Nørreskovskolen 
Carina Lykke Bielefeldt                88 72 68 78 
e-mail: clbi@sonderborg.dk 
Stevning Børnehus og Nørreskovens 
Naturbørnehave 
Mette Ringsgaard                          74 45 86 37 
e-mail:  mrin@sonderborg.dk 
Jagtforeningen 
Hans Jakob Møller 74 45 63 01 
Lokalhistorisk Forening 
Jørgen Valentin 74 45 61 65 
Menighedsrådet 
Jonna Olsen  61 30 13 41 
e-mail:                     jonnaolsen54@gmail.com 
 Riecks Arkæologiske samling 
Anni Thy 74 45 61 23 
Ringriderforening 
Dorthe Johansen 74 45 62 50 
e-mail: Skovgaard@johansen.mail.dk 
Skolebestyrelsen Svenstrup friskole 
Morten Carstensen              40 94 59 98  

mail:  carstensen.morten@gmail.com. 
Skytteforeningen 
Jonna Hansen 28 46 41 19 
Svenstrup Cykelklub 
Else Marie  Ernst 29 87 05 25 
e-mail: elseernst43@gmail.com 
Svenstrup Friskole  
Arne Munkgaard 61 28 76 81 
e-mail kontakt@svenstrupfriskole.dk 
Svenstrup Friskoles støtteforening  
Helle Jørgensen 51 92 08 78 
e-mail stottesvefri@gmail.com  
Svenstrup Vandværk 
Gert Johansen 22 16 29 01 
e-mail: Skovgaard@johansen.mail.dk 
Ungdomsforeningen 
Karin Frost Jensen 22 53 18 87 
e-mail: karin_frostjensen@sport.dk 
   
Tekst & layout:  
Dorthe Hoffland,  
Eva Tagesen    
Gert Wonsyld  
Trykning 
Lasse Andersen  
John Dahl.   
Distribution  
Peter Møller 74 45 63 01 
Udbringning 
Elever fra Svenstrup friskole og andre 

Svenstrup Hjemmeside 
www.svenstrup-als.dk 
 

mailto:nielsen@moisen.net
mailto:clbi@sonderborg.dk
mailto:mrin@sonderborg.dk
mailto:carstensen.morten@gmail.com
mailto:stottesvefri@gmail.com
mailto:karin_frostjensen@sport.dk
http://www.svenstrup-als.dk/


 

3 

Nyt fra kirken 

 

Gudstjeneste tidspunkter i Svenstrup Kirke. 

 

September 

3/9 - kl. 10:30 - Maiko <-- Opskrivning til konfirmandforberedelse efter 

gudstjenesten. 

6/9 - kl. 14:30 - Plejehjemsgudstjeneste i Guderup Plejecenter. 

10/9 - kl. 10:30 - Maiko 

17/9 - kl. 10:30 – Høstgudstjeneste m. Jagthorn 

24/9 - kl. 10:30 - Kitty 

 

Oktober 

1/10 - kl. 10:30 - Maiko 

8/10 - kl. 10:30 - Menighedsgudstjeneste 

15/10 kl. 10:30 - Maiko 

22/10 kl. 10:30 – Anderledes Gudstjeneste m. fire små Luther-spil 

29/10 kl. 10:30 - Maiko 

 

November 

1/11 kl. 14:30 – Plejehjemsgudstjeneste i Guderup Plejecenter 

5/11 kl. 19:00 – Alle Helgens-gudstjeneste 

AFLYST - Lørdag - 11/11 kl. 11:00 – Mindegudstjeneste, AFLYST 

12/11 kl. 10:30 - Maiko 

19/11 kl. 10:30 - Maiko 

Torsdag - 23/11 kl. 17.30 – Ungdomsgudstjeneste m. fællesspisning  

26/11 kl. 10:30 - Maiko 
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Konfirmandopskrivning: 

Søndag d. 3. Sept. Inviteres forældre og konfirmander til gudstjeneste, hvor der 

efterfølgende er information og konfirmandopskrivning i konfirmandladen.  

Kopi af dåbsattest og et billede bedes medbragt på dagen. 

 

Konfirmand-undervisningen starter torsdag d. 7. sept. og vil normalt være 

om torsdagen, hvor den starter kl. 15:30 og slutte kl. 17:00.  Der vil dog være 

undtagelser, men nærmere information vil blive udleveret under 

konfirmandopskrivningen. 

 

Ungdomsgudstjeneste: 

I år skal vores kommende konfirmander prøve kræfter med at planlægge to 

ungdomsgudstjenester, som en del af deres forberedelse. 

Gudstjenesten vil ligge på en torsdag, så den ligger i forlængelse af 

konfirmandundervisningen. Efter gudstjenesten vil der være fællesspisning med 

pasta og kødsovs, som frivillige vil hjælpe med. 

Målet med ungdomsgudstjenesten er at give de kommende konfirmander en 

større forståelse for, hvad en gudstjeneste er og at give de unge en mulighed for 

at genfortælle bibelen med deres egne ord. 

Det vil også skabe en mulighed for at få en anderledes gudstjeneste, som er 

mere på de unges kreative og energifyldte niveau, som vi håber vil tiltale den 

yngre generation og børnefamilierne. 

 

Dåb: 

Dåbsforældre skal fremover vælge dåbssalmen. Maiko vil ved første kontakt med 

forældrene henvise til Den Danske Salmebog Online: 

http://www.dendanskesalmebogonline.dk/, hvor der findes forslag til dåbssalmer. 

Hjælp til forslag vil også kunne fås præsten. 

 

Altergang: 

http://www.dendanskesalmebogonline.dk/


 

5 

Det vil fremover være muligt at vælge saft frem for vin ved nadver. Præsten vil 

informere nærmere under gudstjenesten. 

 

Fyraftensstilhed: 

Der er fortsat fyraftensstilhed i kirken hver mandag fra kl. 16:30-17:00 

 

Sognecafe: 

Onsdag d. 20 september kl. 14:30-16:00 – Vagn Hesselager kommer og for 

tæller 

Onsdag d. 22 november kl. 14:30-16:00 

 

De Nordalsiske Kirkestafet: 

De fem Nordalsiske menighedsråd inviterer alle interesserede til at komme og 

besøge vores dejlige kirker og deres historie. 

Oksbøl Kirke: onsdag d. 13 september, kl. 19:00-20:00 i Oksbøl Kirke. 

Svenstrup Kirke: onsdag d. 11 oktober, kl. 17:00-18:00 i Svenstrup Kirke. 

 

4 Små Luther-spil: 

I forbindelsen med gudstjenesten d. 22 oktober kl. 10:30, som denne dag vil 

være anderledes, får Svenstrup Kirke besøg af ungdomsgruppen fra Det Lille 

Teater i Gråsten. De vil fremføre fire små spil (Tro, Retfærdighed, Den rette vej 

og Synd) skrevet af Morten Knudsen. Spillene er en sammenhængende 

fortælling, som fortæller om Martin Luther og hans betydning for kristendommen. 

 

Alle helgens-gudstjeneste: 

Gudstjenesten d. 5 nov. er flyttet til om aften kl. 19:00, fordi vi denne søndag i 

anledningen af Alle Helgens dag vil mindes vore kære, som vi har mistet, og ved 

gudstjenestens afslutning vil man få udleveret et lille lys, som man kan sætte ved 

gravstedet, så det kan lyse op i nattemørket.  
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Frivilige hænder søges: 

Svenstrup Kirke har brug for frivillige hænder - mere end nogensinde før: Vi er 

utrolig glade og taknemlige for de få dygtige og flittige ildsjæle, som vi har, men 

for deres skyld og for sognets skyld, så kan vi godt bruge nogle flere frivillige 

kræfter.  

Vi mangler ikke kun flere kirkeværter, men også frivillige kræfter til at give en 

hånd med under andre kirkelige arrangementer og events, så som sær-

gudstjenester, events for skolebørn, sommerfest, Jesus På Slottet, etc.  

 

Kirkeværter: 

I forbindelse med en gudstjeneste tænder kirkeværten lys i kirken, deler 

salmebøger ud, læser ind- og udgangsbøn, og hvis værten har lyst, så læser 

vedkomne også kirkebønnen. Kirkeværterne fordeler gudstjenesterne i mellem 

sig og skifter således, så ingen kommer til at bære hele læsset. Når der er 

planlagt menighedsgudstjeneste, så er man mindst to om at stå for gudstjeneste, 

så man vil aldrig være alene om en opgave, der vil altid være en til at hjælpe. 

Kunne det have din interesse at blive kirkevært, så kan du kontakte Martha 

Thomsen på tlf: 21 91 76 75 

 

Jesus På Slottet: 

Alene i år er de frivillige hænder fra Svenstrup Sogn stærkt underrepræsenteret 

ved eventen ’Jesus På Slottet’, som er en skole-kirke projekt for børn i 3-klasse i 

Sønderborg Provsti, der bliver sendt ud til alle skoler i provstiet. Så det er meget 

trist, når jeg (Sognepræsten i Svenstrup) ved, hvor meget man i dette dejlige 

sogn gerne vil gøre en ekstra lille indsats for børn og unge, at Svenstrup Sogn så 

ikke rigtig bliver repræsenteret med nogle frivillige hænder. Alene i år mangler 

der rigtig mange frivillige, især mænd, som ikke har noget imod at råbe lidt.  

Jeg håber derfor at der vil være nogle flere, som vil melde sig til projektet, hvis 

det ikke kan nås i år, så til næste år. Som frivillig til ’Jesus på Slottet’ får man 

udlevet forskellige opgaver og roller. Nogle er guides og leder klasserne rundt i 

Sønderborg Slot til de forskellige poster, mens andre agere bibelske personer, 

og så der igen dem, som ordner praktiske ting, så som klargøring, rengøring, 

hente og uddele sandwich, etc. Jesus på Slottet afholdes altid over to 

sammenhængende hverdage, onsdag og torsdag, i september. Der er en enkelt 

generalprøve forinden. 
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Tilmelding som frivillig og flere oplysninger om ’Jesus På Slottet’ kan fås hos 

koordinatoren Mette Carlsen: jesuspaaslottet@gmail.com 

 

Svenstrup Kirke events og arrangementer: 

Ekstra hænder har vi også brug for, når der skal laves mad og gøres klar til 

sultne konfirmander, forældre og kirkegængere til fællesspisningen efter 

ungdomsgudstjenesterne. 

Når der skal bages kage til sognecafe’en, når der skal afholdes sommerfest, og 

andre hyggelige arrangementer i Svenstrup Kirke, så hvis det er noget, som man 

gerne vil hjælpe til med, så kan I skrive til mig (Maiko B.C. Miyamoto, 

Sognepræsten i Svenstrup): maimi@km.dk mrk. Frivillig. 

 

Kontaktoplysninger 

 

Sognepræst           Maiko Barbara Cordelia Miyamoto 

                 Træffes bedst: Tirs-fre kl. 8-9, samt tirs kl. 15-17, eller efter aftale. 

 Tlf: 7445 6205 / 2167 7205 

 Mail: maimi@km.dk 

  

 

Graver                        Torben Nielsen 

                        Træffetid hverdage (undtagen mandage) kl. 8-14 

                        Tlf. 7445 6302, mobil 3145 8400 

 

Formand                        Leo Vindahl Olsen 

                        Tlf. 7445 8211, mobil 2674 6211 

 

Kirkebil                        Bestilles på GF-Taxi på tlf. 7445 9545 senest dagen før 

gudstjenesten 

Hjemmeside            www.svenstrupkirke.dk<http://www.svenstrupkirke.dk> 

Facebook                        Find facebook på hjemmesiden. 

 

  

mailto:jesuspaaslottet@gmail.com
mailto:maimi@km.dk
https://post.kirkenettet.dk/owa/UrlBlockedError.aspx
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Nordalsisk kirkestafet 

 

 

 

I løbet af det kommende år inviterer de 5 nordalsiske menighedsråd alle interesserede til 

at besøge vores 5 kirker, hvor lokale eksperter fortæller om kirken. Oksbøl kirke er første 

indbyder. 

 
 

Tid og sted:  Onsdag 13. september l9.00 - 20.00 i Oksbøl kirke 

 

Program:  Peter Hellesøe fortæller om kirkens historie 

   Claus-Jørn Hjelm fortæller og viser billeder fra kirkens  

  indre, altertavle, prædikestol, døbefond m.m. 

  Ole Andersen giver en kort præsentation af kirkens orgel 

  Jens Lynggård Jørgensen er efterfølgende guide på en kort 

  kirkegårdsvandring  

 

Traktement: Efter rundvisning og fortælling er der kirkekaffe 

 

Alle er velkomne 

Oksbøl kirkes menighedsråd 
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Om Martin Luther, foredrag ved Martin Schwarz Lausten 

 
De fem nordalsiske menighedsråd indbyder herved i anledning af reformationsåret til 

foredrag om Martin Luther.  

 

Hvor og hvornår:  Oksbøl friskole onsdag 8. november kl. 19.00 

   Oksbøl friskole ligger på Spangsmosevej i  

   Broballe 

 

Om foredragsholderen: Martin Schwarz Lausten er tidligere professor i 

   kirkehistorie ved Københavns Universitet. Han er 

   kendt i såvel ind som udland som en meget spæn- 

   dende og indsigtsfuld fordragsholder.  

 

Om foredraget:  Om foredraget i store træk: Hvad ville Martin 

   Luther / Opgøret med den katolske kirke / Luthers 

   skyggesider / Reformationen i Danmark / Den 

   lutherske arv i dag m.m. 

 

Entre:   Deltagelse i aftenen er gratis. Alle er velkomne.

   Tilmelding er ikke nødvendig 

 

Traktement:  Kaffe og kage kan købes 

 

   Vel mødt 

De 5 nordalsiske menighedsråd 
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GRATIS BIOGRAFBESØG i Nordborg Bio 

for alle i sognene Nordborg, Oksbøl, Havnbjerg, Svenstrup og Egen 

Lørdag den 16. september klokken 1400 

Samarbejdsudvalget for de fem nordalsiske sogne har muliggjort at I kan komme 

ind og se filmen om 

 Martin Luther 

 

Der er 90 pladser til rådighed i biografen efter først til mølle princippet. 

 

Filmen er fra 2003, instrueret af Eric Till og med Joseph Fiennes i rollen som 

Martin Luther. Store navne som Alfred Moling, Peter Ustinov og Bruno Ganz 

medvirker i filmen. 

Filmen er en biografi over Martin Luther, da han i 1500 tallet startede 

reformationen, bl.a. ved at oversætte det nye testamente fra latin til tysk (senere 

blev den så oversat til andre sprog). Vi hører og ser om de 90 teser han slog op 

på kirkedøren i Wittenberg, om de mange fortrædeligheder han måtte igennem 

og om hans forhold til nonnen Katharina von Bora, som han blev gift med, og 

meget andet. 

Benyt nu chancen til at se denne enestående film i Nordborg Bio og det endda 

gratis.   

  

                          Med hilsen fra menighedsrådene i Nordborg, Oksbøl, Havnbjerg, 

Svenstrup og Egen 
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Kandidater til E’Svenstruplaugs bestyrelse søges. 

 

 

 

I slutningen af 2017 skal der afholdes valg til E’Svenstruplaugs bestyrelse. 

En dato vil blive offentliggjort i næste nummer af E’Svenstruppe. 

 

E’Svenstruplauget består i øjeblikket af 6 personer (vedtægter siger 5 til 7). 

 

Som medlem af E’Svenstruplaugets bestyrelse kan du få med indflydelse på de 

arrangementer vi har løbende over året og hvordan de skal afvikles samt 

hvordan området skal udvikles sig så det bliver en endnu mere attraktiv landsby. 

 

Mvh 

E’Svenstruplaugs bestyrelse 

 

 

Hej. 

Nu skal vi snart til, at planlægge julestævnet i fodbold. 

Derfor kunne det være lækkert hvis der er nogle,  der havde lyst og mulighed 

til at hjælpe med planlægningen og evt. give en hånd med til stævnet D. 27-29 

dec. I 

Nordalshallen. 

Vi holder vores første møde i klubhuset torsdag D. 7/9 kl 19. Kom og vær med 

og 

Se om det er noget der kunne friste......  

Mvh 

Torsten Junk 

Fodboldformand SUF  
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Uge 42 i Svenstrup. 
 

               Husk at sætte X i kalenderen allerede nu. 
 

Igen i år vil der være fælles spisning på 

forsamlingshuset fredag den 13/10 Kl 18.00 med dejlig 

mad fra byen kok 
 

ÅRETS ILDSJÆL 2017 kåres også samme aften. 
 

Pris voksne : 70 kr. Børn u. 12 år : 30 kr.  

Tilmeldingsfrist er senest den 9. oktober 2017  

 

Tilmelding til : 

Agnes Nielsen  

Mølletoften 22.  

Mob.40989289 

Mail:nielsen@moisen.net  

 
Mia Bendorff 

Ugebjergvej 26 

Tlf: 23839317 
 

Netbank : 8011 0001026144 – HUSK navn + TLFnr. 
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E SI-SKÅ starter snart 
 
Efteråret nærmer sig og dermed tid for indendørs aktiviteter. Den 28. september 
tager vi hul på den 15. sæson for E SI-SKÅ. Programmet er et resultat af de 
ønsker og forslag vi har modtaget fra deltagerne i forrige sæson. Vi håber, det 
kan friste såvel tidligere som nye medlemmer til at møde op og være med i 
aktiviteterne. 
  
Foredraget den 2. november er gribende fortælling af og om en kvinde som bød 
sygdommen trods og valgte sin egen måde at komme videre i livet på. 
Den 11. januar er der musikalsk underholdning på programmet. Primus motor i 
”Streng og bælg” er Bente, som de fleste kender fra VOS, så der er garanti for en 
fornøjelig eftermiddag. 
8. februar får vi besøg af Gert Jensen, chefgartner i Universe. Han har tidligere 
været gartner på Gråsten Slot. Det er oplevelser i dette job - sammen med 
kongefamilien han vil dele med os.. 
5 gange i vinterens løb er der Mini-lotto. Det varer ca. en  time, men der er 
supergode gevinster – normalt 16, og gevinstchancerne er absolut øens bedste. 
Derefter er der tid til kaffe, snak, dart,  kortspil o.l. Og så er der lagt op til et par 
fester: julefrokost og sæsonafslutning. 
   
Det har sikkert heller ikke undgået nogens opmærksomhed, at første 
programpunkt er stiftende generalforsamling. Hvad er nu det for noget? Det har 
da fungeret udmærket uden i snart 15 år. Årsagen er den, at Else efter 7 år som 
kasserer har bedt sig fritaget for denne post. Helmuth Buss har sagt ja til at 
overtage tjansen, og så burde alt være i sin skønneste orden. Men, men, men…! 
Vi har en bankkonto, og skal nødvendigvis have det, og for at banken kan 
godkende en ny kasserer skal der foreligge vedtægter og en 
generalforsamlingsbeslutning om at der er valgt ny kasserer. Banken oplyser, at 
det er en regel som er indført for at bekæmpe hvidvaskning af penge!!! Der er 
ingen vej udenom, og vi skal jo videre. 
   
Arrangementerne starter kl. 14,00 og slutter ca. 16,45, og er for alle, som har lyst 
til en hyggelig og fornøjelig eftermiddag med sang, kaffe, snak, forskellige 
kortspil, dart, hobbyarbejde og hvad vi / I ellers finder på. Og programmet kan 
ændres hen ad vejen, hvis der dukker nye ideer og aktiviteter op.   
 
Er du i tvivl, om det er noget for dig, så kom og vær med et par gange inden du 
betaler. Det koster kun 150 kr for hele sæsonen – incl. kaffe. 
 
Vel mødt! 
 
På vegne af E SI-SKÅ - Ole Rasmussen   
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Aktiviteter for vintersæsonen 2017/2018 i "E SI-SKÅ" 

  28.09.17 Stiftende generalforsamling i E Si-skå + Div.kortspil/dart/andre aktiviteter 

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

12.10 Div.kortspil/dart/andre aktiviteter 

  Efterårsferie 

26.10 Div.kortspil / dart / andre aktiviteter  

    

02.11 Foredrag: "Fra Skagen til Kruså med barnevogn" m. kaffebord + evt. spil   

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

16.11 Div.kortspil/dart/andre aktiviteter 

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

30.11 Div.kortspil/dart/andre aktiviteter 

    

07.12 Juleafslutning  

                              2018                                               2018 

  04.01.18 Opstart  2018 / Div. kortspil / dart / andre aktiviteter         

11.01 
"Streng og Bælg" - Musikalsk underholdning + kaffebord (15 års 
jubilæum) 

18.01 Div.kortspil / dart / andre aktiviteter   

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

 
  

01.02 Div.kortspil / dart / andre aktiviteter   

08.02 Foredrag v. Gert Jensen, gartner v. Universe - incl. kaffebord 

  Vinterferie - E Si-skå holder fri 

22.02 Div.kortspil / dart / andre aktiviteter   

 
  

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

08.03 Div.kortspil / dart / andre aktiviteter   

15.03 Generalforsamling + Div.kortspil / dart / andre aktiviteter 

22.03 Sæsonafslutning   

  Alle arrangementer  afholdes på  

Svenstrup Forsamlingshus - kl. 14,00 
   

 
 

 

  

    

Husk at sætte denne  

side på opslagstavlen 
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Børnehold opstart i uge 36 
Pris 275 kr. inkl. T-shirt 

(OBS, I uge 38 er der ingen 

gymnastik, da salen bliver brugt til 

lejrskole) 

  

Voksenhold opstart i uge 40 

Pris 275 kr.  

 

 

Betales inden d. 15. november 2017 

(D. 16. november trækkes der lod blandt 

indbetalte kontingenter om 1 stk. 

kagemand/kone. Vinderen får direkte besked.)  

 

Forældre/voksen – barn (1-3 år) 

Den bedste dag i ugen er gymnastik dag!! 

Der skal laves vilde lege, grines rigtig meget, 

hygge os og vær sammen, vi skal synge lidt og 

lege i redskaber. 

Der forventes at både børn og voksne er klædt i 

tøj I kan bevæge jer i og at alle deltager i 

aktiviteterne. 

Vi skal have sved på panden, så vi kan sove 

godt om natten.  

 

Onsdage kl. 17 – 18  

Opstart d. 6. september 

Ved Cecilia og Christina 

 

 

 

 

Tumle-bumle (4 år – 1. kl.) 

Vi tumler, leger og bruger vores krop det bedste 

vi har lært.  

Med redskaber bygger vi baner, så hele kroppen 

bliver brugt, det kilder i maven og vi bliver godt 

trætte. 

Er du 3 år og måske klar til gymnastik uden 

mor/far, så er du meget velkommen. 

 

Torsdage kl. 17 – 18  

Opstart d. 7. september 

Ved Angelika, Rikke, Simon og Fenja 

 

 

 

 

Jump in (1. kl. og opefter) 

Har du lyst til at bruge kroppen aktivt, blive 

mere smidig og øve dine spring, så er dette hold 

lige noget for dig. 

Vi skal lave rytmiske serie, bruge 

håndredskaber, slå kolbøtter, stå på hænder, lave 

vejrmøller, styrketræne og lave spring på 

trampolin og airtrack. 

Timen vil blive delt op og det fortæller vi mere 

om til første træning. 

 

Tirsdage kl. 17.30 – 19  

Opstart d. 5 september 

Ved Dorith, Helle, Ioana, Camilla og Simon 

 

 

Gymnastik for friske kvinder 

Motions gymnastik for alle aldre. Opvarmning, 

god grundgymnastik, små serie, pilatesbolde, 

lidt konditionstræning og til sidst 

udstrækning/afslapning. 

Kom frisk – og gå hjem med et smil på læben 

og lidt sved på panden 

Vel mødt 

  

Mandage kl. 18.30 – 19.45  

Opstart d. 2. oktober 

Ved Hanne Krenzen 

 

 

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 længere. 

Kom og vær med – det skal nok blive sjovt 

ellers gør vi det sjovt  

 

Torsdage kl. 19 – 20.30 

Opstart d. 5. oktober 

Ved Finn Lehmann 

 

Gymnastikudvalget: 

Dorith Sprenger     tlf. 20966505 

Angelika Jensen    tlf. 60177743 

Bo Callesen          tlf. 26143394 

Heidi Rask Jensen tlf. 27598667

 

 

 



 

HYGGE EFTERMIDDAG I KROLF 

VED STOLBROLADEN

 

LØRDAG  DEN 16. SEPTEMBER 2017 

Vi starter kl. 13 og slutter ca. kl. 16  

Der bliver spillet og der kan købes og nydes 

Kaffe / the og hjemmebagt kage i pauserne. 

Øl og vand kan også købes  

Tag venner, familie og naboer med og få en 

hyggelig eftermiddag, hvor vejret forhåbentlig er 

med os. 

 

Velmødt  KROLF gruppen  
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 Ny legeplads til Svenstrup Friskole 
Legepladsen på Svenstrup Friskole er populær, ikke kun hos skolens elever, 

men også udenfor almindelig skoletid og i ferierne. Mange børn bruger 

pladsen flittigt, og nu er der godt nyt for dem alle. Med god hjælp fra 

Støtteforeningen og SE’s vækstfond er der nemlig bestilt en stor ombygning 

og renovering af legepladsen på friskolen. 

 
Tegning af den nye legeplads, set fra syd 

 Friskole uden pedel 
Siden René fik nyt job i foråret, har friskolen ikke haft en pedel, og sådan vil 

det fortsætte en rum tid endnu. Med et elevtal lige omkring de 70, er der 

nemlig ikke basis for at lønne en pedel, uden at vi skal give køb på enten 

lærere eller pædagoger, som begge er nødvendige for at vi kan nå de faglige 

mål vi har sat. 

Når man ikke har en pedel, er der mange småting, som ikke lige bliver lavet i 

det daglige. Heldigvis har vi en flok engagerede forældre, som gerne giver en 

hånd, men der er plads til andre også. De opgaver som kan komme i spil er 

f.eks.: 

 Vande højbede i ferierne 
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 Skifte en pære eller et lysstofrør 

 Skifte pakning på en dryppende vandhane 

Hvis du skulle have lyst til at give en hånd med, kan du henvende dig til 

skolens bygningsudvalg v. Henrik Clausen tlf.: 2275 0177. 

 Nye valgfag 
Fra starten af skoleåret, har vi indført nye valgfag for skolens ældste elever. 

Valgfagene løber i 4 perioder hen over skoleåret, så både elever og 

medarbejdere har mulighed for at skifte spor med årstiderne. 

Her i første periode har eleverne haft valget mellem Outdoor i spejderhytten, 

Billedkunst ude, hvor skolens udekunst skal friskes op eller udskiftes og 

Programmering med LEGO Mindstorms. 

Når vi kommer frem til efterårsferien bliver der så udbudt nye fag, hvilke 

ligger ikke endeligt fast, og der kan også være gengangere imellem. 

Arne Munkgaard 

skoleleder 

 

 

Dance in lines 

Så er det igen line- dance- tid. Vi starter tirsdag d. 5. september klokken 10 på 

Svenstrup Forsamlingshus. Som de foregående år er det Kurt Weber, der 

instruerer, og du har 2 lektioner gratis til at bestemme, om det er noget for dig. 

Hver lektion starter med begynderdanse og bagefter danse for let øvede, så det 

er også for dig, der ikke har prøvet det før. Mød op og prøv, om du er til 

linedance. 

              Hilsen Lissie 

              tlf.24636393  
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FRA NØRRESKOV-

SKOLEN www.norreskov-skolen.dk 

 

Så er skoleåret netop gået i gang. Vi glæder os til endnu et spændende år på Nørreskov-Skolen.  

 

Elevtallet  
Vi har i de seneste år været udfordret på det faldende elevtal. Hvert år i marts skal folkeskolerne 

indberette det forventede elevtal for kommende skoleår. I år har vi dog fået en ekstraordinær stor 

søgning til skolen efter denne indberetning, hvilket betyder, at de budgetterede 313 elever vi 

forventede skulle starte i de alm. klasser er vokset til pt. 332 elever.  

Vi glæder os over at sige velkommen til alle de nye elever og forældre på skolen. Det betyder samtidig, 

at det pt. ser ud til at vi holder vores elevtal status quo i forhold til det år, vi nu afsluttet, hvilket er første 

gang i en hel del år. 

 

Ny vægkunst 
Sidste dag inden sommerferien havde hele skolen 

fernisering på vores nye vægkunst, der hænger på 

endegavlen af hallen ud mod Nørregade. 

Det store kunstværk er lavet af sidste skoleårs 5. 

klasser som et større kunstprojekt i håndværk og 

designtimerne. Det har været et større 

gruppeprojekt, som har mundet ud i 12 store 

individuelle kunstværker, der alle symboliserer, hvad der efter elevernes mening symboliserer dét at 

være elev på Nørreskov-Skolen.  

  

http://www.norreskov-skolen.dk/


 

22 

Anderledes dage 

Også i år vil vi have en del planlagte anderledes dage som kan ses i oversigten. 

Oversigt over særlige aktiviteter 

Musik i tide - festival 

Tirsdag d. 26. september 

Sundhedsugen 

Uge 41  

 (Skolernes motionsdag, fredag) 

International uge 

Uge 47 

 

Juleklippedag 

Fredag d. 1. december 2017 Kl. 8.00 – 14.00. 

 

Juleafslutning 

Onsdag d. 20. dec. 2017  

Kl. 8.00 – 12.00 

 

Trivselsdag 

Torsdag d. 1. marts 2018 

 

Skolefest 

Torsdag d. 22. marts 2018 

Kl. 17.00 – 20.00. 

 

Sidste skoledag før sommerferien 

Fredag d. 29. juni 2018. 

Kl. 8.00 – 12.00 

 

Første skoledag i august 2018 er endnu ikke vedtaget politisk. 
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Regeringens elev-løft pulje 

Som vi tidligere har fortalt, har vi på Nørreskov-Skolen flyttet vores elever markant i forhold til 

elevfagligheden over de seneste år. Det betød, at vi i 2016 ligger på plads 236 i den landsdækkende 

liste over samtlige skoler i Danmark – både indeholdende fri-/privat og folkeskoler og at vi dermed har 

flyttet os 953 pladser fra plads 1189 året før (den såkaldte Cepos-rangliste). 

  

Samtidig med, at vi har løftet elevresultaterne markant, er Nørreskov-Skolen også blevet tilbudt at være 

med i den pulje af 120 skoler i Danmark, der skal være bedre til at løfte andelen af elever, der ikke får 

karakteren 4 i dansk og matematik.  

Så kan man spørge sig, hvordan det kan lade sig gøre, når vi nu ligger så fint på Cepos-ranglisten? Og 

her er svaret: Fordi regeringens liste over skolerne tager udgangspunkt i afgangskaraktererne for årene 

2014,2015 og 2016 og laver et gennemsnit ud fra det. Cepos-listen er udelukkende resultater for 2016. 

Det betyder dog ikke, at vi tænker ”vi er i mål”, men at vi som skole altid ønsker at få sparring og nye 

ideer ind. Vi har derfor takket ja og ser frem til samarbejdet med andre skoler og ministeriet, hvilket kan 

løbe over de næste tre skoleår. 

 

Facebook 

I gennem et lille års tid har skolen haft sin egen facebookside – her lægger vi stort og småt op fra vores 

hverdag – følg os gerne – find evt. linket på skolens hjemmeside www.norreskov-skolen.dk. 

 

     Med venlig hilsen 

 

     Carina Bielefeldt 

     skoleleder 

 

 

 

 

  

http://www.norreskov-skolen.dk/
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 Aktivitetskalender 
September 2017 

 
Tidspunkt    Aktivitet                          Mødested 

Søndag 3. Sept. Kl. 10,30 Gudstjeneste  Maiko Kirken 

Tirsdag 5. Sept. Kl. 10,00 Dance in line Forsamlingshuset 

Tirsdag 5. Sept. Kl. 19,30 Folkedans start Voksne Alsingergården 

Onsdag 6. Sept. Kl. 14,30 Plejehjemsgudstjeneste Guderup plejecenter 

Torsdag 7. Sept. Kl. 17,00 Folkedans start Børnehold Alsingergården 

Torsdag 7. Sept. Kl. 19,00 SUF Møde Julestævne Klubhuset 

Søndag 10. Sept. Kl. 10,30 Gudstjeneste Maiko Kirken 

Onsdag 13. Sept. Kl. 14-16 Folkedans start Ældre Alsingergården 

Onsdag 13. Sept. Kl. 19-20 Kirkestafet Oksbøl Kirke 

Lørdag 16. Sept. Kl. 13,00 Krolf Hyggeeftermiddag Stolbroladen 

Lørdag 16. Sept. Kl. 14,00 Gratis film om Martin Luther Nordborg Bio 

Søndag 17. Sept. Kl. 10,30 Høstgudstjeneste Maiko Kirken 

Onsdag 20. Sept. Kl. 14,30-16 Sognecafe Konfirmandladen    

Onsdag d. 20. September - frist for indlevering til næste nr. 

Søndag 24. Sept. Kl. 10,30 Gudstjeneste Kitty Kirkenn 

Torsdag 28. Sept. Kl. 14,00 E`Siskå Sæsonstart                   Forsamlingshuset  

t 

Fredag d.29.september udkommer 

næste nr. af ESvenstruppe  

 

  

1977 -2017 
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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 

 

 
 
 
 

http://www.myaloevera.dk/ov
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Bestyrelsen          Navne:        Mailadr:       Tlf.:            
  
 
Bestyrelsen:                    Navn:                    Mail adresse               Tlf.nr.  
Formand:                    Karin Frost Jensen                  karin_frostjensen@sport.dk                22531887 
Næstformand:                  Eline Brandt                  eline_brandt@hotmail.com                22448603 
Sekretær:                    Louise Skov Johansen            louise_johansen6400@hotmail.com  
Kasserer:                    Michael Stærkær:                  asfaltrod@bbsyd.dk               20896000 
Fodboldformand:            Torsten Junk                  torsten.suf@gmail.com               41829065  
Gymnastikformand:        Sprenger                 dorith@bbsyd.dk                20966505 
Svømmeformand:           Ioana Cravet                   ioanacravet@yahoo.dk eller vandplask@suf-als.dk  
Krolf:                   Mia Bendorff                  etam7@hotmail.com               23839317 
 

Suppleanter: Mette Bladt, Marianne Jessen, Janni Marek  
Revisor: Flemming Vejlin og Alice Søgaard  
 
 

 

 

 

Har du en virksomhed i Svenstrup sogn 

 har vi også plads til din annonce  

kontakt Lasse Andersen på 74456273 

 

 

  

 

mailto:karin_frostjensen@sport.dk
mailto:eline_brandt@hotmail.com
mailto:louise_johansen6400@hotmail.com
mailto:asfaltrod@bbsyd.dk
mailto:torsten.suf@gmail.com
mailto:dorith@bbsyd.dk
mailto:ioanacravet@yahoo.dk
mailto:vandplask@suf-als.dk
mailto:etam7@hotmail.com
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Skal du holde fest, eller er der andre anledninger, hvor du gerne 
vil have, at dine gæster overnatter i Svenstrup? 

Vi tilbyder overnatning, i nyrenoverede værelser med gode senge. 
Der kan sove op til 13 personer hos os, fordelt i  
to lejligheder. Der er adgang til et fuldt udstyret køkken, TV-stue, 

bad og toilet. 

Priser:   

250 kr. pr. person pr. nat inkl. linned 

300 kr. pr. person pr. nat inkl. morgenmad og linned 

900 kr. pr. nat pr. lejlighed - sommerhus koncept 

Der afregnes kontant eller med ”Mobilepay” ved ankomsten. 
 

Kontakt os:  linda@maron1.dk           20491918 
 
 

Eller kig forbi  

Egebjergvej 1 – 6430  Nordborg  / www.maron1.dk 
 

  

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBi7me0q7TAhXFKJoKHR2lCeMQjRwIBw&url=http://www.stonebriarconcept.com/?p%3D907&psig=AFQjCNHnzQooKcEIn3OSkwGyrirKUg2Peg&ust=1492626710882241
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZof_m067TAhXJApoKHUBhAPIQjRwIBw&url=http://www.grafodidaktplusz.hu/&psig=AFQjCNFza8MFs9SEoY_RvHKvE-UpF0jyOA&ust=1492627051357863
mailto:linda@maron1.dk
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Bagsidebilleder 

 

 

 

 

 

 

           Sommerspise 

 

Sølv til vore fodbolddamer flot. 

 

 

 

 Mål Jubel  

 

 

 

 

Sød vovse 


