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Gendarmstien fra Skovby til Padborg  
gået af:  

Syv Seje pensionister fra Svenstrup. 

Læs  mere inde i bladet om denne fantastiske tur,  

af syv fantastiske pensionister 
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 Bladet udkommer 10 gange årligt. 

 1. Nr.  Februar 

  2. Nr. Marts 

  3. Nr. April 

  4. Nr. Maj 

  5. Nr. Juni 

  6. Nr. Juli 

   7. Nr. September 

  8. Nr. Oktober 

  9. Nr. November 

10. Nr. December 

 

 Deadline: 

 Sidste Indleveringsfrist er  

 altid den 20. 

 Deadline er deadline og indlæg 

 modtaget efter denne dato kan 

 kun påregnes medtaget efter for

 udgående aftale med  

 redaktørerne. 

 

 Indlevering til næste nr. 

 ...senest den 20. Oktober 

 Til: Eva Tagesen 

 e.svenstruppe@gmail.com 

 Denne udgave er lavet af:  

 Redaktørerne 

       Kommentar 

 

Vi er meget lydhøre for  ideer. 

Evt. billeder vi kan bruge som forside motiv. 

Har du lyst til at skrive en kommentar så kontakt 
os. 

Disse ord brugte vi i vores kommentar i forrige 
nr. af bladet, og dette er blevet læst. 

En sand fornøjelse at åbne op for alle jeres ind-
læg, med den rette skriftstørrelse, billeder og et 
skønne artikler, det hele var nemt at overskue. 
TAK 

 

Som forsiden illustrerer, har sensommerens go-
de vejr rigtig sat gang de stive muskler, ligesom 
sommeren også har sat gang i div. frugt og grønt 
over det hele, et overflødighedshorn der bare 
bugner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Eva og Gert 



 

Redaktion: 
 
Lasse Andersen 74 45 62 73 
e-mail: lasse@fyhn.dk 

 
Gert Wonsyld 74 45 63 00 
e-mail: gertwonsyld@stofanet.dk 

 

Telefontavlen: 
 
Brandværn 
Anker Thy 74 45 62 99 
 
E Svenstruplaug 
Agnes Nielsen 40 98 92 89 
e-mail: nielsen@moisen.net 

 
„E -Si- Skå“ 
Ole Rasmussen 74 45 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 88726878 
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 
Agnes  Nielsen 40 98 92 89 
 
Ringriderforening 
Dorthe Johansen 74 45 62 50 
e-mail:Skovgaard@johansen.mail.dk  

Skolebestyrelsen Svenstrup friskole 
Morten Carstensen 40 94 59 98 
e-mail: carstensen.morten@gmail.com 
 
Skytteforeningen 
Jonna Hansen 28 46 41 19 
 
Svenstrup Cykelklub 
Ole Tagesen 26145771 
e-mail: oletagesen@outlook.dk 

 
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 
mail: karin_frostjensen@sport.dk 

 
 
 
 
 
 

 
Tekst & layout:  
 
Eva Tagesen:    etagesen21@gmail.com 
 
Gert Wonsyld: gertwonsyld@stofanet.dk 
 
Trykning: 
 
Lasse Andersen : lasse@fyhn.dk 
John Dahl. 
 
Distribution:  
 
Peter Møller 74 45 63 01 
 
Udbringning: 
 
Elever fra Svenstrup friskole og andre 
 
Svenstrup Hjemmeside: 
 
www.svenstrup-als.dk 
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Nyt fra kirken 

 

Gudstjeneste tidspunkter 

i Svenstrup Kirke. 

Oktober 

7/10 – kl. 09:00 Kitty Hovgaard 

14/10 – kl. 10:30 Maiko 

21/10 – kl. 10:30 Maiko 

28/10 – kl. 10:30 Menighedsgudstjeneste 

 

November 

4/11 – kl. 19:00 Alle helgens gudstjeneste 

11/11 – kl. 10:30 Mindegudstjeneste for afslutningen af 1. Verdenskrig 

18/11 – kl. 10:30 Menighedsgudstjeneste 

25/11 – kl. 10:30 Maiko 

 

December 

2/12 – kl. 15:00 Robert Ryholt 

9/12 – kl. 19:00 Nordborg Koret og Luciaoptog  

16/12 – kl. 10:30 Maiko 

23/12 – kl. 16:00 Lillejuleaftensdag 

24/12 – kl. 14:30 og 16:00 Juleaftensdag 

25/12 – kl. 10:30 Maiko 

26/12 – kl. 09:00 Morgenandagt  

30/12 – kl. 10:30 Maiko 

Sognecafe 

24/10 kl. 14,30  -  16,00. Denne gang kommer Knud Valdbørn og fortæller om                                                 

                                                                                                                                                          Hjort  springbåden. Der serveres kaffe og kage. 

14/11 kl. 14,30  Her synger vi julen. 
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Alle helgens gudstjenesten d. 04. november kl. 19:00 

Under gudstjenesten vil navnene på dem, som er døde i sognet siden sidste alle 

helgens blive læst op, hvorefter der vil blive holdt 1 minuts stilhed.  

Ved gudstjenestens afslutning vil alle få udleveret et lys, som man kan sætte ude 

ved graven af én, som man har mistet.  

 

Mindegudstjeneste for afslutningen af 1. Verdenskrig d. 11. november kl. 

10:30. 

Under gudstjenesten vil der blive vist en lille kort film, som er blevet lavet i samar-

bejde mellem Svenstrup Lokalhistoriske Arkiv og Svenstrup kirke til minde over de 

faldne fra sognet.  

Efter gudstjenesten vil der blive lagt en krans ved mindestenen.  

I våbenhuset vil der være et lille udpluk af de minder og ting fra 1. Verdenskrig, og 

som man vil kunne se til Svenstrup Lokalhistoriske Arkivs udstilling i forbindelse 

med 100 årsdagen for krigens afslutning. Udstillingen vil blive åbnet efter minde-

højtideligheden i Svenstrup Kirke. 

 

Konfirmandholdet for skoleåret 2018/19. 

I år har vi et lille hold bestående af nogle søde unge mennesker. De er allerede 

gået i gang med at læse fortællinger fra Bibelen. 3 har allerede fået deres første 

”krydser” på deres klippekort til gudstjenesterne. De skal til gudstjeneste 10 gan-

ge, og for hver gang de møder op til en gudstjeneste, så får de et ”kryds”. To hvis 

de hjælper til under gudstjenesten. 

 

 

Lørdagsdåb 
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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. 24 november, 2018 

d. 2 februar, 2019 

d. 4 maj, 2019 

 

Filmaften i Konfirmandladen 

Vi er nu gået i gang med en Bibelmaraton, men i stedet for at vi læser bibelen, så 

ser vi en filmatisering af bibelen fordelt på nogle aftener i løbet af de næste års 

tid. Sidste gang så vi en genfortælling og en fortolkning af skabelsen. Næste gang 

går vi i gang med en af de helt store skikkelser fra det Gamle Testamente, nemlig 

Abraham. 

Jødedom, kristendom og islam kaldes alle tre for abrahamitiske religioner, hvor 

Abraham har forskellige betydninger med rødder i den samme fortælling, så hvis 

man gerne vil høre og vide mere om, hvad det er for en fortælling, som de tre reli-

gioner har tilfælles, så kom til vores filmaften.  

 
Filmene er på engelsk, men der vil være danske undertekster.  

Filmene er tilladt for alle. Tilmelding er ikke nødvendigt. 

 
Det starter kl. 19:00 og slutter ca. kl. 21:00, og datoerne og emnerne for de næste 

tre aftener er som følgende: 

 
Torsdag d. 4 okt. Abraham, 1 del. 

Torsdag d. 8 nov. Abraham, 2 del. 

Torsdag d. 10 jan. Jakob. 

 

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

hjælp, hvor pengene går til katastrofe-, udviklingshjælp og fattigdomsbekæmpel-

se. 
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Fra d. 26. november til og med d. 23. december, samler vi ind til Den Grønlandske 

Bibelsag, hvor pengene går til at støtte oversættelsen af bibelen og salmer til 

grønlandsk. 

Fra d. 24. december til og med d. 1. januar, samler vi ind til Børnesagens Fælles-

råd, hvor pengene går til basale fornødenheder som mad, receptpligtig medicin, 

briller, tøj, transport og nødvendigt indbo til fattige og udsatte børn i Danmark.  

 

Hilsen fra Kirken i forbindelse med guld- og diamant bryllup og runde fød-

selsdage 

På grund af persondataloven, så må kirken ikke selv søge i kirkebøgerne efter op-

lysninger på folk uden særlig og skriftlig tilladelse fra de pågældende. Af den 

grund må kirken desværre bede folk om selv at henvende sig, hvis de kender én i 

sognet, der fylder 80, 90 eller 100 år. Dette gælder også guld- og diamantbryllup. 

 

 

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 og 61630990 

 

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:maimi@km.dk
https://post.kirkenettet.dk/owa/UrlBlockedError.aspx
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Vi afholder 
fællesspisning lørdag den 20. oktober i    
Svenstrup Forsamlingshus kl. 18.00 
Kom og vær med i fællesskabet til hygge og 
samvær 
Igen i år bliver der lavet lækker mad af vores lokale kok, 
derefter skal ÅRETS ILDSJÆL kåres 

                      
I år prøves noget nyt så vi har underholdning i løbet af 
aftenen. Kom og vær med  

 
Tilmelding senest den 15.oktober.  

Voksne : 70 kr og børn u. 12 år 30 kr.  
Der kan betales via netbank : Sydbank 8011 1026144 
Husk navn og antal personer V/B 
Betaling kontant og tilmelding: Agnes Nielsen MOB. 40989289 
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Julehjælp 2018 

Man kan ikke just sige at: Julen står lige for døren. 

Men for ikke at havne i samme situation som sidste år hvor vi havde få ansøgere til julehælp, er det 

bedre at være ude i god tid. 

Svenstrup kirke råder over et pengebeløb som er øremærket til at yde julehjælp til værdigt 

trængende bosiddende i kirkesognet. Nogle af midlerne stammer fra Mads Clausen fonden andre 

kommer fra Kirstine Hansens mindelegat som blev oprettet i 1977. Sidstnævnte bestyres af 

præsten. 

Man kan søge om julehjælp ved at henvende sig til præsten eller et medlem af menighedsrådet. 

Henvendelse kan ske via e-mail, brev eller telefon. Oplyst ganske kort om baggrund for at søge om 

julehjælp. Husk at vedlægge jeres kontakt oplysninger i form af navn, adresse og tlf.nr./e-mail. 

Alle henvendelser vil blive behandlet med fortrolighed, da vi er underlagt tavshedspligt. 

Vi kan ikke love at alle ansøgere kan tilgodeses, men vi vil bestræbe os på at så mange som muligt 

kan få del i julehjælps midlerne. Der kan ansøges indtil den 15. november. 

Kontakt info. 

Sognepræst Maiko B. C. 

Miyamoto 

maimi@km.dk  

Kalvehavevej 3, 6430 Nordborg 

74456205 / 21677205 

Leo Vindahl Olsen leovindahl@gmail.com 74458211 / 26746211 

Jonna Olsen Jonnaolsen54@gmail.com 61301341 

Karin Stavski kbstavski@gmail.com 74459213 / 61289213 

Maja Jørgensen Majamajavestermarken25@gmail.com 74459116 / 25470050 

John Svane Christensen john@svanechristensen.dk 20164711 

Thorkild Lauritzen lauritzen.torup@gmail.com 41788107 
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Gendarmstien fra Skovby til Padborg gået af: Syv Seje 
pensionister fra Svenstrup. 
  
En aften vi sad og hyggede os talte vi om min/Conni´s tur til Spanien. (pilgrimsruten 
330 km.)  
Da kom det fra Lasse at han kunne tænke sig at gå på Gendarmstien.  
Det var vi flere der kunne så det blev besluttet.  
Mange havde ikke gået så langt før, så inden turen trænede vi alle i Svenstrups og 
Nørreskovens skønne natur. 
Vi tog den første prøvetur fra Skovby til Høruphav på 11 km en søndag ugen før. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ugen efter startede vi tirsdag morgen.   
Turen gik fra Høruphav til Gammelmark Camping. Karin og Mary kørte os. En tur på 
23 km med pauser ca. hver 5. km. Selvfølgelig gjorde vi holdt ved iskiosken under 
broen. Her nød vi at smide sko og strømper, så tæerne rigtig blev luftet, så vi ikke fik 
vabler.  
Turen frem til Gammelmark var med den smukke sønderjyske natur som baggrund 
og forgrund. En oplevelse at se Sønderborg fra den anden side. Gammelmark Cam-
ping hvor vi overnattede var en dejlig smuk og ren campingplads, med rigtig mange 
faciliteter og en dejlig ejer, som var rigtig sød, stedet kan varmt anbefales. 
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Dag 2 gik fra Gammelmark til Iller Slot.  
De første 10 km var smukke og dejlige at gå. Derefter gik noget af turen ind over 
marker og veje. Noget af tiden langs stranden på store sten. Det var ikke helt sjovt  
men humøret var højt og vi havde strålende solskin, så efter 24 km nåede vi lidt 
trætte til det dejligste sted Iller Slot. Her blev vi modtaget af det søde værtspar. 
Der var en dejlig stemning og ro i huset. Vi fik en fantastik forplejning og service. 
Stedet kan varmt anbefales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dag 3. Fra Iller Slot til Visherregaard i Sønderhav.  
Det regnede hele dagen og der var lidt skavanker rundt om men humøret fejlede 
ikke noget og naturen var særdeles smuk. Vi gjorde ophold ved lystbådehavnen i 
Rendbjerg. Herefter gik turen til Alnor hvor vi havde bekendte. Det var dejligt at 
komme inden døre i varme og få kaffe og friskbagte boller. Betine min datter, kørte 
mad og vores rygsække til Sønderhav, vores overnatningssted. Det var mere be-
hageligt at gå uden rygsæk resten af dagen. Næste stop var ved Restaurant Pro-
vidence, nogle fik snaps andre kaffe og brødtort. Sent på dagen ankom vi til  
lejlighederne i Sønderhav hvor det var dejlig med et varmt bad og tørt tøj, samt få 
kigget lidt på skavankerne.    
Sikke et dejlig sted og sikke en morgenmad vi fik serveret, og hvor var der meget.   
Stedet kan varmt anbefales, lækker lejligheder opdelt i farver. Vi havde blå og rød.  
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Dag 4: Fra Sønderhav til Padborg.  
Alle lod rygsækkene stå til senere afhentning. Jeg tog min med da der var diverse 
plaster mm i ;O) Det var den mest vidunderlige og smukke tur. Langs vandet og 
ind gennem Kollund skoven (som jeg undrede mig meget over Danmark først hav-
de købt tilbage i 2006 af Flensborg by)   
Vi var alle godt trætte da vi nåede Padborg og blev afhentet af Karin og Preben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

      Grænseoverskridende 

I alt har vi gået 102 km. 
Aftenen nød vi sammen med ægtefæller og hjælpere.  

Næste år er det Alstien der skal prøves. 
 
Når vi vandrer da gælder det om at lade verden trænge ind i ens krop og sjæl, alt 
andet er uden betydning.  
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At vandre er at lade sig forundre over vejret, solens stråler, træernes størrelse, 
himlens blå farve, skyerne, grønne sletter, en blomsts farve, vandes og bølgernes 
brus, der lyder som den dejligste musik. Til dette er alderen uden betydning - alt 
er lagt bag os og vi kan alle være med, det er blot at sætte den ene fod foran den 
anden og nå målet. 
 
 7 stolte pensionister, Ida, Bent, Helmut, Kurt, Lasse, Viggo og Conni.  
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Himmark – Svenstrup Jagtforening 
 
Nyjæger på årets markjagter. 
 
Vi har i år oprettet 4 gæstepladser til nyjægere 
på vores markjagter den 4. november og den 1. 
december 
 
For at kunne komme i betragtning og være med 
i lodtrækningen så send en email til 
hansjacobmoller@gmail.com. De eneste krav 
er at du har erhvervet jagttegn inden for de 
seneste 5 år og er i besiddelse af gyldig 
jagttegn på jagterne. 
 
Deltagerne bliver udvalgt ud fra ”først til mølle” princip og derefter får man 
besked om det praktiske for dagen. 
 

Bestyrelsen for Himmark-Svenstrup Jagtforening 
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Bidrag til 

E`Svenstruppe 

 
Så er det igen tid til den årlige indsamling til 

E`Svenstruppe. 

 

Som sidste år vil vi gerne bede om helst 100 kr 

eller mere. Betaling kan ske til vor konto i 

Sydbank 8011-1028371 eller kontant i vedlagte 

kuvert som afleveres hos Lasse Andersen 

Kirketoften 4 eller i Tove Christensens 

postkasse Nordborgvej 119. 

 

På forhånd tak. 

Lissie Wonsyld Kasserer 
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Svenstrup Friskoles lejrskole 2018 

Hvert år tager vi alle elever med på lejrskole et sted ude i fædrelandet. I år gik 

turen til Billum, hvor vi havde lånt lokaler af Billum Friskole. For at holde ud-

gifterne til lejrskole nede, bytter vi skole med en anden friskole, så begge sko-

ler kan spare udgifter til overnatning.  

Med Billum Friskoles placering i det vestjydske, var det naturligt at turens fag-

lige indhold tog udgangspunkt i naturen og de begivenheder, som har været 

med til at forme området. 

Fiskeri- og Søfartsmuseet 

Allerede på vej til Billum havde vi det før-

ste undervisningsforløb, nemlig et besøg 

på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg. 

Planen var at starte med en gåtur ud i 

Vesterhavet ved lavvande, men pga. 

stærk vind var dette ikke muligt. I stedet 

fik eleverne lov til at se nærmere på en 

række af de dyr, som lever i vadehavet. 

Skolens yngste elever startede med at se på søstjerner, eremitkrebs og krab-

ber, som de fik lært at bestemme kønnet på og hvordan man skulle tage dem 

op, for ikke at blive hapset af krabbernes klosakse. Allerførst fik formidleren 

dog eleverne til at smage på det vand, han senere skulle putte dyrene i. Alle 

blev bedst om at række pegefingeren op, putte den ned i vandet og derefter i 

munden. Saltvand! Museet har en direkte forbindelse til Vesterhavet, så de 

kan åbne en vandhane ligesom vi gør derhjemme, blot med den forskel, at der 

kommer saltvand ud. Det optog de yngste en hel del. 

Skolens ældre elever måtte ikke nøjes med at se på dyrene, de fik lov til at dis-

sekere blæksprutter. Enkelte elever mente at det var for ulækkert, men efter 

lidt overtalelse, gik de på med krum hals og fik bl.a. fundet ud af, at en blæk-

sprutte har et kæmpe stort øje, set i forhold til dens størrelse. 
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Efter nogle spændende timer på Fiskeri- og Søfartsmuseet, gik turen videre til 

Billum, hvor vi blev indkvarteret i klasselokaler, i skolens SFO-hus og i telte på 

sportspladsen. Aftensmaden blev indtaget under halvtag, ligesom alle de 

efterfølgende måltider, inden det blev tid til aftenhygge og velfortjent søvn, in-

den vi skulle gå i viking, den næste dag. 

Bork Vikingehavn 

Onsdag morgen stod vi op til gråvejr og truende regn. Det forhindrede heldig-

vis hverken godt humør eller rundvisning på Borg Vikingehavn. En heftig regn-

byge i starten af rundvisningen, betød dog, at nogle få elever som ikke havde 

taget deres regntøj på, fik lært betydningen af at høre efter og klæde sig or-

dentligt på den hårde måde. Det hjalp på påklædningen resten af turen. 

Igen var vi heldige at få tildelt nogle formidlere, som kunne fange elevernes 

opmærksomhed. Ikke mindst da de fik lov til at svinge et vikingesværd, en 

kampøkse eller prøve en ringbrynje. Formidlerens fortælling om sommerens 

kampopvisninger fik eleverne til at gøre store øjne, især da han fortalte hvor-

dan han havde flækket øjenbrynet på sin kampfælle med sit sværd på grund af 

en misforståelse om hvilken side, der skulle angribes på. Ud over sværd og øk-

ser fascinerede ringbrynjerne også eleverne, som en efter en fik mulighed for 

at løbe en tur rundt om vikingehuset iført 15-20 kg. jernringe sammensat til 

en næsten uigennemtrængelig ringbrynje. 

Tirpitz 

Torsdag gik turen til Tirpitz-udstillingen som er 

et nyt bunkermuseum tegnet af den verdens-

kendte danske arkitekt Bjarke Ingels. Museet er 

en udvidelse den bunker, som blev opført som 

en del af Hitlers Atlantvold i krigens sidste år. 

Ud over at fortælle om livet for både soldater 

og civile, er der udstillinger om vestkystens udvikling fra istid til turisttid og 

Nordens Guld, rav. Når man ankommer til stedet, ser man næsten kun den 

store, grimme betonbunker som der ligger så mange af langs Vestkysten, re-
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sten af museet er gravet ned i klitterne, så man skal nærmere for at se de gan-

ge, som leder ind i hjertet af museet.  

Vel ankommet til Tirpitz blev eleverne gruppevist sendt ud i de 4 udstillinger, 

hvor de kunne fordybe sig i hver sit område. Fælles for alle udstillingerne er, at 

man bliver udstyret med en mobiltelefonlignende modtager, som man place-

rer ud for et mærke ved hver af de udstillede genstande eller personer. Alt 

efter genstandens art får man en forklaring, eller er starter en video, hvor en 

skuespiller fortæller personens historie. Som noget helt særligt, har museet 

været i kontakt med en del af dem, som arbejdede i området under krigen, så 

de kan fortælle deres historie. Alt i alt er det et museum og nogle udstillinger, 

som har mulighed for at tryllebinde de besøgende på tværs af generationerne. 

Her er der noget for alle. 

Nye ansigter på Svens-

trup Friskole 

Hen over sommeren, har vi 

haft et lidt udskiftninger i med-

arbejderstaben og i elevflok-

ken. To medarbejdere har fået 

andet arbejde og en er gået på 

pension. I stedet har vi ansat to 

nye lærere, Helene Schmidt 

som er skolens nye naturfaglige 

lærer og Maria Steen Jensen, der både varetager dansk og matematikunder-

visning på flere klassetrin. Nu er der snart gået et par måneder, og vi kan se at 

vi har fået to nye medarbejdere, som passer godt til skolens profil og som 

samtidig bidrager med ny viden og nye ideer.  

På elevsiden, har vi sagt farvel til en flok 9. klasses elever og et par 8. klasses 

elever, som er taget på efterskole. Ud over disse oplevede vi desværre at en 

flok elever har skiftet skole efter sommerferien med meget forskellige begrun-

delser.  
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Hvordan går det med skolen? 

 

Det går godt, der er ved at komme styr på fagligheden og eleverne rykker sig 

hele tiden, både fagligt og socialt. Enkelte har stadig lidt efterslæb, men her 

har vi sat ind med målrettet undervisning, så de også kommer med.  

Den 5/9 2017 havde vi 72 elever og 5/9 2018 var vi nede på 68 elever. Siden 

da er 5 elever rejst og 2 startet. Vi optager elever løbende, både når de flytter 

til området eller hvis de er kommet frem til at det er nødvendigt med et skole-

skifte. Lige efter efterårsferien starter endnu to nye elever i skolen og tilmel-

dingerne til den kommende børnehaveklasse (med start 1. maj 2019 - vi har 

ikke rullende skolestart) er også større, end det antal elever som forventes at 

forlade skolen efter 9. klasse eller som skal på efterskole efter 8. klasse.  

En lille gruppe forældre har dog valgt at skifte til en anden skole med bag-

grund i at skolens likviditet har været under pres, bl.a. som følge af de store 

udskiftninger, der var i personaleflokken for 2 år siden. Sammen med den lille 

nedgang i elevtallet, har det betydet at vi har måttet have hjælp til at stille sik-

kerhed for en fordobling af skolens kassekredit fra 100.000 til 200.000 kr. i et 

års tid. Vi følger løbende op på økonomien i den nuværende situation og laver 

de tilpasninger der skal til, for at vi også fremover har en fantastisk skole i by-

en. Ift. de borgerlån vi har hos flere af borgerne i byen, kommer der til at gå 

yderligere nogle år, inden vi kan begynde at overveje at tilbagebetale disse. 

Der er ingen tvivl om at vi skal være sparsommelige, men det sker ikke på be-

kostning af undervisningen. Her holder vi fast i at vi ønsker et højt fagligt ni-

veau og det er vi godt på vej mod. På skolens hjemmeside, kan man bl.a. læse, 

hvordan vi håndterer at samlæse flere årgange i samme klasse og på den må-

de både passer på udgifterne og sørger for at eleverne får en undervisning, 

der giver dem de bedste muligheder for deres fremtidige uddannelse  
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14 Cyklister fra Svenstrup Cykelklub startede i bil med cyklerne bagpå, mandag 

morgen kl. 8 fra parkeringspladsen, med Årøsund som første stop. Parkerede 

bilerne fik cyklerne læsset af ( alle huskede madpakken og batteriet til 

elcyklerne, to vigtige ting) og gjort klar til at gå ombord på færgen - 8 min. 

senere var vi på øen Årø, i kraftig blæsevejr, Preben havde lavet en rigtig god 

rute til os, vi  cyklede ned forbi Årø`s nye Vingård, for derefter at fortsætte ned 

til Sommerhusområdet, fortsatte ud til kysten, hvor vi holdt pause, der så vi en 

lystfisker der fangede en ørred, den havde åbenbart ikke den rigtige størrelse, 

så han satte den ud i vandet igen, der gav vi ham en ordentlig applaus. Efter 

endt pause fortsatte vi nordpå til Årø`s gamle vingård, som vi besøgte i 2011, 

videre i strid blæst ud til vandet, med udsigt til det Syd Fynske øhav, af krogede 

stier tilbage til Julekirken. Kirken blev taget i brug første gang juleaften, men 

officielt indviet den 30. dec. 1906, deraf navnet Julekirken.  

Fra Kirken gik turen ned til færgelejet hvorfra nogen kørte op til den nye 

vingård, og fik en god snak med personalet, andre kørte ud til Fyrtårnet, og alle 

mødtes igen ved færgen med afgang kl.13.15 (efter vi havde cyklet hele 13 km 

!!!!!) vel ankommet til Årøsund, blev cyklerne igen pakket på bilerne, vi fik hilst 

af med hinanden, og takkede Preben Kolb for en god tur.  

På vegne af Svenstrup cykelklub. Ole Tagesen 
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Bestyrelsen           Navne:                          Mailadr:                                     Tlf.:              
 

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 
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Hjemmeside: www.myaloevera.dk.ove 

 

 

 

Jeg Har produkter til næsten alt: 

 

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

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

Drikker, vitamin tilskud, energy drik osv. 

Mange fantastiske gave ideer, fødselsdage, barnedåb, bryllupper, svende-

gilde, en overraskelses gave til konen/manden, OSV 

Tjek produkterne på hjemmesiden under SHOP. 

 
Aloe Vera forhandler i Svenstrup. 

Ove Jensen Vestertoften 5  
Tlf. 61670950             Mail: agove@mail.tele.dk 
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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:   

 
Der afregnes kontant eller med ”Mobilepay” ved ankomsten. 
 

Kontakt os: linda@maron1.dk           20491918 
 
 

Eller kig forbi  

Egebjergvej 1 – 6430  Nordborg  / www.maron1.dk 

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 

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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 Tidspunkt Aktivitet Mødested 

 Aktivitetskalender Oktober 2018 

Onsdag  d. 03.10 kl. 19,00 Foredrag 1. Verdenskrig Oksbøl 

Torsdag  d. 04.1 kl. 14,00 E`Siskå Forsamlingshuset 

Torsdag  d. 04.10 kl. 19,00  - 21,00 Film Abraham 1 del Konfirmandladen 

Søndag  d. 07.10 kl.  9,00  Gudstjeneste Kitty Hovgaard Kirken 

Torsdag  d. 11.10 kl. 14,00 E`Siskå Forsamlingshuset 

Søndag  d. 14.10 kl. 10,30 Gudstjeneste Maiko Kirken 

 

 … Lørdag d. 20. Oktober  - sidste frist for indlevering til næste nr. 

 

Lørdag   d. 20.10 kl. 18,00 Fællesspisning Forsamlingshuset 

Onsdag  d. 24.10 kl. 14,30  - 16,00 Sognecafe Konfirmandladen 

Torsdag  d. 25.10 kl. 14,00 E`Siskå Forsamlingshuset 

Søndag  d. 28.10 kl. 10,30 Menighedsgudstjeneste Kirken 

Torsdag  d. 01.11 kl. 14,00 E`Siskå Forsamlingshuset 

 

… Fredag d. 2. November udkommer næste nr. af E`Svenstruppe …. 

 

Søndag  d. 04.11 kl. 19,00 Alle helgens gudstjeneste Kirken 

Torsdag  d. 08.11 kl. 14,00 E`Siskå Forsamlingshuset 

Torsdag  d. 08.11 kl. 19,00  - 21,00 Film Abraham 2. del Konfirmandladen 

Onsdag  d. 14.11 kl. 14,30  - 16,00 Sognecafe Konfirmandladen 

Onsdag d. 14. November er sidste frist for at søge Julehjælp 

 


