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Og Svenstrup og omegns foreninger skøjter også 

derudaf, med div. arrangementer. 

Der er bl.a. Fællesspisning i Ringriderteltet,  

Årets Ringridning, Sponsorløb fra Friskolen,  

Sankt Hans ved Nygård, Krolf ved Stolbroladen, 

Sommeraktiviteter i Stolbroladen, i juli er der stor 

koncert i Svenstrup Kirke med, (Vadehavs Barok Band) 

 

 

Pinsesolen havde 
godt nok et fint 
vejr at danse i,  

i år. 

Som I ser på forsiden og herover, er der blevet kørt 

gylle ud på markerne omkring i vores område, total 

lugtfri, når jeg tænker år tilbage, hvordan det der stod 

en duft / stank ind over haven og huset, uha-uha, men 

som der blev sagt: Det lugter af penge, og det er der 

jo også noget rigtigt i. Det skal hertil siges, at 

bondemanden altid var flink til, at meddele her i 

bladet, hvornår han ville køre gylle ud, så vi var 

forberedte. 

Eva Tagesen 

Billedet taget fra 

vores have. 

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/
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Nyt fra kirken 

 

 

 

 

Gudstjeneste tidspunkter i Svenstrup Kirke. 
 

Juni  

3/6 – Der henvises til Egen og Havnbjerg kirker 

10/6 – kl. 09.00 - Kitty 

17/6 – Der henvises til Egen og Havnbjerg kirker 

24/6 – kl. 10:30 Maiko  

 

 

 

 

 

 

 

Konfirmandindskrivning for konfirmation i år 2019 

Der er orientering og indskrivning for næste års konfirmation søndag d. 19. 

august efter gudstjenesten i konfirmandladen, og undervisningen forventes at 

starte tirsdag d. 21. august, kl. 15:30. 

Udover undervisning på tirsdage fra kl. 15:30, så er der også planlagt 

undervisning følgende tre lørdage: 

Lørdag d. 17 nov. 2018 

Lørdag d. 26 jan. 2019 

Lørdag d. 13 april 2019 

Lørdagsundervisningen er obligatorisk, og fravær vil kunne resultere i at man 

ikke bliver konfirmeret.  

Konfirmationen bliver afholdt Palmesøndag d. 14. april, 2019 

 

Juli  

 1/7 – kl. 09:00 Maiko  

 8/7 – kl. 10:30 Maiko  

15/7 – kl. 09:00 Maiko  

22/7 – kl. 09:00 Maiko  

29/7 – kl. 10:30 Maiko  
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Flytning af konfirmationsdato 

Fra og med år 2021 vil konfirmationen blive flyttet til Bededag. Beslutningen er 

blevet vedtaget i menighedsrådet, fordi præstestillingen i Svenstrup er blevet 

ændret og dermed har fået nye arbejdsopgaver, som besværliggør en 

fastholdelse af konfirmation på palmesøndag.   

År 2021 er også valgt som ændrings-året, fordi præsten skal til obligatorisk 

efteruddannelse lige op til palmesøndag, hvilket vil betyde at det ikke vil være 

muligt for præsten at øve og forberede konfirmanderne inden.  Det betyder 

også at konfirmationen ville være blevet flyttet i det år under alle 

omstændigheder. 

Ændringen sker også af hensyn til de konfirmander, som ikke vil kunne møde 

til undervisning alle tre lørdage, som er nødvendige udover tirsdagene for at 

leve op til den nuværende krav af antal lektioner. Flytningen af dato vil derfor 

også give lidt mere fleksibilitet, så de ikke med det samme kommer til at stå 

overfor en afvisning pga. for meget fravær. 

Det betyder at konfirmationerne vil ligge som følgende de næste fem år frem: 

2019 – Palmesøndag, 14 april 

2020 – Palmesøndag, 5 april 

2021 – Bededag, 30 april 

2022 – Bededag, 13 maj 

2023 – Bededag, 5 maj 

 

Lørdagsdåb 

Der er nu mulighed for at blive døbt eller få sit barn døbt på følgende lørdage, 

kl. 11:00 i Svenstrup kirke, og det sker ved at kontakte præsten og få lavet en 

aftale. 

d. 25. august, 2018 

d. 24. november, 2018 

d. 2. februar, 2019 

d. 4. maj, 2019 

Svenstrup Kirkekor 

Vi søger kormedlemmer til et kommende kirkekor for børn og unge, så hvis 

dette har interesse, så hold øje med vores hjemmeside og kirkesider i de lokale 

blade.  
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Vadehavets barokband spiller i Svenstrup kirke 

 

Gennem de senere år er det blevet en fast tradition at sangere og musikere 

med tilknytning til "Den Ny Opera" i Esbjerg har været samlet i 

sommerferietræningslejr i den gamle skovfogedbolig "Nygård i Nørreskoven 

her på Als. Således også her i 2018. I forbindelse hermed giver de under 

navnet "Vadehavets barokband" koncert i Svenstrup kirke 24. juli kl. 19.30. 

Ved koncerten i Svenstrup kirke er det operachefen Lars Ole Mathiasen selv, 

der har den musikalske ledelse, ligesom han selv medvirker på orgel. Lars Ole 

M. er gammel Havnbjergdreng, der i sin tid indledte sin musikalske løbebane i 

Nordborg kommunale musikskole. I dag er han leder af og mangeårig 

chefdirigent på "Den Ny Opera" i Esbjerg. Operaen i Esbjerg er blevet en 

institution i det danske musikliv med en lang række anmelderroste 

forestillinger. 

I 2017 blev Lars Ole M. hædret med Danmarks Radios musikpris "Årets ildsjæl" 

foran en lang række etablerede danske musiknavne, ligesom han samme år 

blev udnævnt til årets Esbjergenser. Mange her på Nordals kender Lars Ole 

som en meget livfuld dirigent bl.a. ved de 2 operakoncerter på plænen ved 

Nygård nede i Nørreskoven i 2013 og 2015. 

Ved koncerten i Svenstrup kirke er programmet let tilgængelig og "swingende" 

Barokmusik, italienske og tyske operaarier, samt danske sommersange og 

salmer, hvor publikum får lejlighed til at medvirke.  

 

 

Indsamling i forbindelse med Gudstjenesten: 

I kirken er der en kirkebøsse ved udgangen, hvor i man kan lægge et lille 

bidrag til de forskellige formål, som Svenstrup kirke samler ind til. Hidtil har 

det ikke været annonceret, men nu har I mulighed for selv at se her i bladets 

kirkeside og på hjemmesiden, hvad der bliver samlet indtil, og hvornår. 

         

Kirkeindsamling – formål og tidspunkter: 

Fra d. 27. maj til og med d. 26. august samler vi ind til Diakonissestiftelsen. 

Fra d. 2. september til og med d. 25. november, samler vi ind til Folkekirkens 

nødhjælp. 
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Kontaktoplysninger: 

 

Kbf.:  Sognepræst Maiko Barbara Cordelia Miyamoto 

                 Tlf: 7445 6205 / 2167 7205 (undtagen mandage) 

 Mail: maimi@km.dk 

 NB! Mobil.nr. på sogn.dk er forkert, der arbejdes på at få det rettet.  

  

Graver:    Torben Nielsen 

                Træffetid hverdage (undtagen mandage) kl. 8-14 

                Tlf. 7445 6302 – 9156 2878 

 

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. 

 

 
 
 
 

 
 
 
Dejlig med sol,  
men lidt/meget regn om natten,  
vil vi også gerne ha`. 
 
 
 
 

 
 

mailto:maimi@km.dk
https://post.kirkenettet.dk/owa/UrlBlockedError.aspx
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Sankt Hans-aften i Nørreskoven 
 

Mødested:  Festpladsen ved Nygård strand i Nørreskoven 

Tidspunkt:  lørdag 23. juni 2018 kl. 18.30 – 21.30 

Kl. 18.30  

Sankt Hans-orienteringsløb. Start mellem kl. 18.30 og 19.15. Der er indlagt en lille  

konkurrence i løbet, der er præmier til vinderne. Man må gerne løbe eller gå sammen eller  

hver for sig. Turen er ca. 3 km. 

For børnene vil der være en "Find figurerne" leg 

Kl. 18.30  

Der tændes op i Nygårds grill til medbragt grillmad og pølser. Øl og vand kan købes 

Kl.18.30  

Konkurrence: Byg en Stenopsætning af sten fra stranden. Alle kan deltage familier,  

enkeltpersoner o.a. Der er præmier til de 3 bedste opsætninger, der bedømmes af en  

sagkyndig komite. Tilmelding i orienteringsløbsteltet 

 

Kl. 21.00  

Skovridder Inge Gillesberg, Gråsten skovdistrikt holder årets båltale ved bålet på stranden. 

Umiddelbart efter talen tændes bålet og de fremmødte synger "Midsommersangen"  

Husk tæpper og feltstole. 

Aftenen arrangeres i et samarbejde mellem: 

 

SØNDERBORG ORIENTERINGSKLUB  

 FORENINGEN NYGÅRD 

(www.nygaard-als.dk)  
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Kom og vær med til årets ringridning 

Søndag den 3. juni 2018 

  

Optoget starter i Himmark klokken 11.30 med ledsagelse af Muta in Brass, 

som efterfølgende spiller et par numre på pladsen.   

Der er gratis kaffe og kage på indgangsbillet eller ridekort. Slik, is, 

ringriderpølser, øl, vand og sodavand kan købes på pladsen som altid.    

Føler du dig heldig, så prøv lykken i tombolaen. Der er fine præmier i år.  

Pynt jernhesten op til årets cykelringridning, der starter, når optoget er 

ankommet til pladsen. Man tilmelder sig på pladsen. Pris 25 kr. Både børn og 

voksne kan være med, så kom frisk.   

  

Mød op og få en hyggelig eftermiddag med naboer, venner  og 

andre Svenstruppere på festpladsen – Vi ses! 

  

Vi håber, at mange af jer vil hejse flaget og dermed være 

med  til at gøre dagen ekstra festlig. 

  

Med festlig hilsen 

Ringriderforeningen, Cykelklubben og SUF 
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Metro i Svenstrup? 

Som en del af friskolens naturvidenskabelige idegrundlag, har vi været ved at 

udforske mulighederne for et metrobyggeri i Svenstrup. Målet er både at 

skabe arbejdspladser og sætte Svenstrup på verdenskortet med verdens 

mindste metro….. ☺ 

Spøg til side! Hullerne i skolens P-plads er gravet for at finde en læk på 

skolens varmerør. Uheldigvis har man i 1970’erne valgt at lægge 

varmerørene i en betonkanal med låg på, så de er lette at komme til – hvis 

ikke lige der lå grus og et lag asfalt ovenpå. Det har desværre været 

nødvendigt at grave flere huller i P-pladsen, før det var muligt at trække et 

kamera igennem den snævre betonkanal og på den måde finde frem til 

lækken. Hullet i varmerøret er nu fundet og repareret og vi har fået dækket 

hullerne i P-pladsen. Endnu er der dog ikke lagt fliser eller asfalt endnu, vi 

skal nemlig først have besluttet hvordan vi får det gjort så billigt som muligt da 

forsikringen kun dækker halvdelen af udgiften. Vi håber snart at kunne huske 

tilbage på skolens metrobyggeri som en god historie, brygget på en træls 

baggrund.  

Forskønnelse af friskolen 

Lørdag d. 21. april var det tid til arbejdslørdag for friskolens forældre og andre 

venner af skolen. Omkring hver tredje af skolens forældre mødte op og 

deltog. Dagen bød på flot forårsvejr og god stemning blandt både forældre og 

de medbragte børn. Der blev ryddet op i beplantningen omkring skolen, 

slebet yderdøre og påsat vandnæser, lyddæmpet i science og lavet en masse 

andre småreparationer både ude og inde. 

Det som slår mig som skoleleder, er den 

glæde ved at være med, som skinner 

igennem på disse arbejdsdage. Ud over 

at få noget fra hånden, er det tydeligt at 

forældre og medbragte børn både 

hygger sig og går til sagen, med de 

opgaver bygningsudvalget har sat på 

programmet. Tak til alle for indsatsen, 

både de som planlagte arbejdet og de 

som udførte det. 
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Translokation og sommerfest 

Torsdag d. 28. juni holder skolen den traditionelle sommerfest, hvor vi også 

benytter lejligheden til at sige farvel til skolens elever i 9. klasse, samt de 8. 

klasses elever som skal på efterskole. Vi håber på godt vejr, så vi alle kan få 

en hyggelig aften og sende afgangseleverne godt videre til deres 

ungdomsuddannelser. 

 

Arne Munkgaard 

skoleleder 

 

 

 

 

 

 

Sidste skoledag på Svenstrup Friskole 

 
Fredag d. 25. maj var der sidste skoledag for friskolens elever i 9. 
klasse, og de havde lavet et flot program for hele dagen og havde 
pyntet op med toiletpapir, konfetti og balloner over det meste af 
skolen.  
Eleverne startede med en præsentation af dem selv til 
morgensamling, noget som gav anledning til mange gode grin fra 
de yngre elever.  
Dernæst var der rundbold for alle efterfulgt af en spørgerunde til de 
voksne. Hver gang medarbejderne ikke kunne svare rigtigt, skulle 
de have vand. Uheldigvis var der mange rigtige svar, så Pegasus 
fik mindst lige så meget vand som de voksne. 
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Næste punkt var en 
"foldboldkamp" mellem 
Pegasus og de voksne. Der 
blev spillet med en stor 
gymnastikbold og her vandt de 
voksne endnu engang - og så 
fik Pegasus (og en masse 
andre) igen vand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Til sidst kom Pegasus med karameller til alle - troede man! Nu er vi 
jo er en sund skole, så Pegasus havde valgt at alle fik gulerødder i 
stedet - det var ikke lige populært i alle klasser. Der var heldigvis tid 
nok bagefter, og i anden runde kom karamellerne så. Omkring 
frokost hjalp alle skolens elever med at få ryddet pænt op efter 
dagens udskejelser og nogle fik proppet både mund, lommer og 
madkasser med karameller, inden det blev tid for Pegasus sat 
drage videre for at fejre deres sidste skoledag, mens resten af 
eleverne enten tog hjem på weekend eller gik i SFO. 
 

Arne Munkgaard 
skoleleder  
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Vi cykler igen d. 1. juni fra kl. 12.30 – 14.30 
 

 
 

 
 
 
Støtteforeningen for Svenstrup Friskole arrangerer igen i år cykelsponsorløb 
for elever og forældre på Svenstrup Friskole. 
 
Det foregår fredag d. 1. juni fra kl. 12.30 – 14.30 med start og mål ved 

Friskolen. 

De cykler ned af Nordborgvej på cykelstien til Ugebjergvej, op til kirken og ned 

af Sandvej, nogle vil så dreje fra ved Apotekergade og ud på cykelstien tilbage 

til Friskolen. De ældste elever cykler videre ad Vadbækvej, Kirketoften og 

Kløvertoften og så ud på cykelstien på Nordborgvej tilbage til Friskolen. 

 
Så har I tid og lyst så hep lidt på dem når de cykler forbi jeres hus - det giver 
lige lidt ekstra energi 
 
Vi håber på godt vejr og god cykelenergi 

 

 
 
Nyt fra lokalhistoriske arkiv 
 
11. november er det jo 100 år siden afslutningen af 1. verdenskrig. Det vil 
arkivet markere med en udstilling, hertil søger vi billeder af dem der var med i 
krigen og kom hjem igen her fra sognet. 
Vi vil selvfølgelig også mindes dem der faldt, men her bruger vi de oplysninger 
fra Sønderborg slot. 
Hvis nogle ligger inde med billeder fra hverdagen i den tid, har det også 
interesse, her var det jo kvinderne der måtte tage slæbet. 
Vi skal bare låne billederne til scanning. der kan ske henvendelse til  

Karin Brodersen i Svenstrup på tlf. 74456176,  

eller Sine Møller Stevning på tlf. 74458463. 

 

Arkivet holder ferielukket juli og august måned 

http://www.svenstrupfriskole.dk/


 
14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyggeeftermiddag i krolf lørdag den 

16. juni kl. 13 ved Stolbroladen 

Tag dine venner, nabo og andet 

godtfolk med til en dyst i krolf.  

Der kan købes kaffe/te og kage, samt 

øl og vand. 

Vel mødt  

Krolf gruppen 
 

 

 

http://thecleverdecor.com/
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Aktiviteter på Stolbroladen Sandvej 19, Svenstrup. 

 

Igen i år kan vi tilbyde kreative aktiviteter af forskellig art på Stolbroladen. 

Vi starter onsdag den 4.juli kl. 14-17 og fortsætter hver onsdag til og med d.25.juli.  

Det er igen Stenklubben og Farveladen som er arrangør. 

 

I Farveladen kan man male på forskellige slags materialer, bl. lærred, papir, glas, æsker , 

stof , træ lave stofbilleder samt lave kort m.m 

Smykker og andet kan laves i Stenklubben og udenfor kan man lære at lave ting i 

trædrejning. 

Derudover kan man deltage i en skattejagt. 

Forældre/bedsteforældre er meget velkomne at blive og hygge sammen med børnene. 

Mulighed for køb af kaffe/kage, vand 

Pris 30 kr. for en eftermiddag og lidt til materiale for smykkerne. 

Børn fra ca. 6 til ca. 16 år kan deltage. Ingen tilmelding man møder bare op. 

Vi er ikke så mange frivillige så vi kan godt bruge noget hjælp. 

 

Anna Weber Flintevænget 37 Guderup 

40746398 
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Kunne du tænke dig at se storke i Svenstrup? 
 

Vi søger frivillige og interesserede til praktiske opgaver i forbindelse med etablering af tre 

storkereder i Svenstrup. Hjælpen består bl.a. i 

 

- at svejse galvaniseret jern/stål til storkemasten 

- at konstruere og flette storkereden 

- at stille master op (der søges lige nu gamle telefonmaster i Tyskland) 

- at være med til at sørge for ekstra føde ved eventuelt storkeyngel 

- osv.  

 

Har du lyst til at gi’en hånd med, så kontakt Ina Nicolai Jørgensen på mobil 61 60 58 38 efter kl. 

16:00 eller send en sms eller e-mail: ina.skakke@gmail.com 

 

Status på projektet er: 
Vi er i kontakt med både tyske og danske storkeeksperter, som giver os gode råd om, hvor og 

hvordan storkerederne skal placeres, højde af masterne og omfanget af storkereder. Samtidig har vi 

været på ekskursion til storkebyen Bergenhusen i Schleswig-Holstein den 11. april i år og fået et 

godt indblik i, hvad de gør der. 

 

Vi har forespurgt om 3 telefonmaster på ca. 11 m højde hos en tysk energiforsyning, da der ikke 

findes flere i Danmark. Skulle det ikke lykkes, kan der måske skaffes store granpæle i samme højde 

her i omegnen.  

 

Der findes gode hjemmesider med ganske glimrende anvisninger og illustrationer til, hvordan man 

bygger en storkerede korrekt. 

 

Vi håber på stor opbakning og glæder os til at høre fra dig. 

 

MVH.   E’ Svenstruplaug 

  

mailto:ina.skakke@gmail.com
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FRA   NØRRESKOVSKOLE 
www.norreskov-skolen.dk 
 

Rynkeby Skoleløb 

Fredag d. 23. marts var dagen, hvor Nørreskov-Skolen igen løb med på Rynkeby 

Skoleløbet. Ligesom sidste år løb eleverne til fordel for Børnelungefonden. 

Vejret holdt heldigvis tørt, og trods en lidt mudret bane var humøret højt. 

Eleverne både løb og gik mange runder, mens der var snakken og grin hele vejen rundt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Da eleverne var færdige med deres time rundt om banen, var der juice til alle sponsoreret 

af Rynkeby, og Super Brugsen i Guderup havde sponsoreret en masse lækker frugt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.norreskov-skolen.dk/
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Vi opstarter rullende skolestart sammen med den aldersintegrerede indskoling. 

Børn- og Uddannelsesudvalget har her i maj godkendt Nørreskov-Skolens ansøgning 

om at lave rullende skolestart fra skoleåret 2018 / 2019.  

Nørreskov-Skolen har sammen med Nordals Skolen og alle børnehaverne i Distrikt Als Nord 

ansøgt om, at arbejde med rullende skolestart. Den ansøgning har Børn- og 

Uddannelsesudvalget godkendt i starten af maj. 

Det betyder, at elever, der skal starte i skole nu kan begynde på tre forskellige tidspunkter 

på skoleåret: I marts, i august og i november.  

 

Som udgangspunkt starter eleverne i 

skole på den dato, der er tættest på 

elevens 6 års fødselsdag, men 

børnehaven kan sammen med forældre 

og skole vurdere, at barnet er klar før 

eller senere – uden nødvendigvis at 

skulle vente et helt år. 

Både børnehaverne og skolerne glæder 

sig rigtig meget til at komme i gang.  

Da vi først har fået godkendelsen i maj, 

vil vi formentlig ikke få så mange elever 

”rullende” ind i det første optag i 

november og marts, da de elever 

allerede er startet i skole med SFO-

starten d. 1. maj. Derfor forventer vi, at vi 

for alvor først kommer til at se de rullende starttidspunkter med fuld effekt om et år. 

Du vil løbende kunne læse mere om den rullende skolestart og mere om den 

aldersintegrerede indskoling på skolens hjemmeside www.norresov-skolen.dk 

Aldersintegrerede faghold på alle årgange. 

På Nørreskov-Skolen arbejder vi hele tiden på, at blive verdens bedste folkeskole. Det gør 

vi, fordi vi er opsat på, at give eleverne den bedst mulige start på deres uddannelsesliv, og 

samtidig står vi ved at være en folkeskole, der skal danne hele mennesker, som der indledes 

med i folkeskolelovens formålsparagraf. 

 

Det betyder også, at vi hele tiden arbejder på at gøre tingene endnu bedre. Vi har fagligt 

flyttet os meget de sidste år, bl.a. takket være vores linjer i udskolingen, som vi ikke har 

kunne opretholde siden 2017, da vi gik fra at være 3-sporet til at blive 2-sporet i udskolingen. 

Samtidig har vi også flere gange meldt ud, at vi er vores ansvar bevidst og vil arbejde på en 

ny linjemodel, som kan udføres med 2 spor. 

I arbejdet har det ligeledes været vigtigt at se på, hvordan vi får involveret elever længere 

nede i årgangene, så vi kan styrke elevernes læringslyst gennem hele skolelivet. Dette har 

været en opgave, skolens bestyrelse har været meget fokuseret på. 

 

http://www.norresov-skolen.dk/
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Fra d. 1. august har skolen valgt at lave aldersintegrerede faghold i dansk, matematik, 

engelsk og tysk fra 0. – 9. årgang – men inddelt i 4 trin.  

 

 

Indenfor hvert trin vil eleverne arbejde på aldersblandede faghold på to måder:  

 

På TRIN 1 og TRIN 2, er der tale om hold, der skifter i løbet af året og holdene kan være 

forskellige fra fag til fag og fra periode til periode.  

 

På TRIN 3 og TRIN 4 vil fagholdene foregå på linjer og her vil eleverne vælge linjen sammen 

med deres forældre. Disse linjer arbejder eleven på hele året og vil være det samme i alle 

fire fag.  

Vi indfører faghold for at give alle elever de bedste muligheder for at blive så dygtige, som 

de kan blive. Ved at eleverne får mulighed for at lære på netop deres udviklingsniveau, 

skaber vi mere tid til læring - og flere elever, som den enkelte elev kan spejle sig i – uanset 

læringsniveau. 

Det betyder i praksis, at eleverne fordeles på de aldersblandede hold i lidt under halvdelen 

af undervisningstiden. 

 

 

Personalet glæder sig 

Når vi vælger at ændre på så stor en del af hverdagen i skolen – ændrer vi også på 

personalets hverdag. Derfor er det vigtigt for mig samtidig at informere jer om, at denne 

ændring sker som resultat af nogle gode processer, som personale, bestyrelse og ledelse 

sammen har deltaget i. Der er stor lyst i personalegruppen til at arbejde som beskrevet, hvor 

det er personalet, der selv har udformet rammerne, som vi som ledelse selvfølgelig 

understøtter og bygger op sammen med personalet. 

Med venlig hilsen 

     Carina Lykke Bielefeldt 

     skoleleder 
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9/4 2018  
Anika ankom til reden 
Umiddelbart derefter 
ankom Tommy. 
 

27/4 2018  

Anika og Tommy  

har nu seks æg.  

4. sep. 2017 kl. 17:21  
Fløj storkeungen Alfred 

fra reden i Smedager. 

Storkereden i Smedager 

20/5 2018 

Klækkede det første æg – et 

par timer senere klækkede 

æg nummer to, inden dagen 

var omme, var der tre.  

Her er farmand Tommy ved 

at gylpe mad op til ungerne. 

Det er da spændende og 

hyggeligt at følge med i 

storkenes gøren og laden. 

  
 Eva Tagesen 
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Annoncer: 

 

 

 

Sort damecykel sælges 
meget lidt brugt. 

 
Mærke Raleigh Sprite alu 
Ny pris 4000 sælges for 
3000 kr. 
 
Jytte Olesen skoletoften 11 
tlf.74456292 
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Aloe Vera forhandler i Svenstrup. 

Ove Jensen Vestertoften 5  

Tlf. 61670950             Mail: agove@mail.tele.dk 

Hjemmeside:           www.myaloevera.dk.ove 

 

 

 

 

Jeg Har produkter til næsten alt: 

Deo stik, hårsjampoo, heat lotion, tandpasta, lips, propolis, lotion, gelly, 

after shave, aloe first, Eksklusivt og mildt hud plejeprogram, OSV. 

Drikker, vitamin tilskud, energy drik osv. 

Mange fantastiske gave ideer, fødselsdage, barnedåb, bryllupper, 

svendegilde, en overraskelses gave til konen/manden, OSV 

Tjek produkterne på hjemmesiden under SHOP.  

 

 

 

 

 

 
 
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, Finn Borup 
Revisor: Flemming Vejlin og Alice Søgaard 

 

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 
      

mailto:linda@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
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 Aktivitetskalender    Juni 2018 

 
Tidspunkt    Aktivitet                          Mødested 

 

Fredag d. 01.06 kl. 12.30 – 14.30 Cykelsponsorløb Friskolen 

Lørdag d. 02.06 kl. 18.00 Fællesspisning i teltet Festpladsen  

Søndag d. 03.06 kl. 11.30 Svenstrup Ringridning Festpladsen 

Søndag d. 03.06. kl.? Der henvises til Egen og Havnbjerg Kirker  

Søndag d. 10.06 kl. 09.00 Kitty                                                                                                Kirken 

Lørdag d. 16.06 kl. 13.00 Hyggeeftermiddag i Krolf Stolbroladen 

Søndag d. 17.06 kl.? Der henvises til Egen og Havnbjerg Kirker 

 

  ….. Onsdag d. 20. juni 2018 – sidste frist for indlevering til næste nr. 

 

Lørdag d. 23.06 kl. 18.30 – 21.30 Sankt Hans aften Nørreskoven 

Søndag d. 24.06 kl. 10.30 Maiko                                                                                             Kirken 

Onsdag d. 04.07 kl. 14.00 – 17.00 Aktiviteter i Stolbroladen Stolbroladen 

Søndag d. 01.07 kl. 09.00 Maiko                                                                                            Kirken 

Søndag d. 08.07 kl. 10.30 Maiko                                                                                            Kirken 

Søndag d. 15.07 kl. 09.00          Maiko                                                                                             Kirken

  ..... Mandag d. 02. juli 2018 - udkommer næste nr. af ESvenstruppe 

 

 
 
 


