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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: 

 Annemette Drue 

 TLF.: 29708062 

  Indlevering til næste nr. 

 .senest den 20. oktober 2022 

 Til: Annemette Drue 

 e.svenstruppe@gmail.com 

 Denne udgave er lavet af 

 Annemette 

     

 

 

 Kommentar 
Sikke en sommer! 

Der er sket meget denne sommer, og vi ser nu ud 

mod et herligt efterår. 

Det er et travlt efterår, hvor man kan samles i 

mange forskellige lag og begynde til lige hvilken 

ting man ønsker. Endnu en gang er det skønt at 

se de mange muligheder i vores by. 

 

Der skal lyde et stort tak til Eva og Gert, som stod 

for sidste udgave af ESvenstruppe, da jeg ikke 

havde mulighed for at udarbejde bladet. Det er 

dejligt med gode mennesker i baghånden.  

Tak for jer. 

 

Rigtig godt efterår til jer alle. 

 

Mvh. Annemette Drue 
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Nyt fra kirken 

Kirkens kalender 

Søndag den 2. oktober: Gudstjeneste kl. 9:00 med sognepræst Kitty Hovgaard. 

Søndag den 2. oktober: Koncert i Egen kirke kl. 15:30 med Cappella Clara. 

Søndag den 9. oktober: Ingen gudstjeneste i Svenstrup kirke. Vi henviser til Egen 

kirke. 

Søndag den 16. oktober: Gudstjeneste i Svenstrup kirke kl. 10:30 med sognepræst 

Casper Rojahn. 

Onsdag den 19. oktober: Sognecafe om kirkens historie kl. 14:00 med John Svane 

Christiansen fra lokalhistorisk forening. 

Søndag den 23. oktober: Gudstjeneste i Svenstrup kirke kl. 9:00 med sognepræst 

Henrik Bo Jacobsen. 

Torsdag den 27. oktober: Familiegudstjeneste med fællesspisning kl. 17:00. 

Søndag den 30. oktober: Gudstjeneste i Svenstrup kirke kl. 10:30 med sognepræst 

Kitty Hovgaard. 

Søndag den 6. november: Allehelgensgudstjeneste i Svenstrup kirke kl. 19:00 med 

sognepræst  

Casper Rojahn. 

Pludselig ferie og efteråret i kirken 

Som nogle af jer måske allerede har læst på kirkens hjemmeside og på Facebook, 

så er jeg med ret kort varsel blevet sendt på ferie.  

I løbet af årets første 6 måneder var der i provstiet en alvorlig personalemangel mht. 

os præster. Vi, der derfor endnu var i arbejde, måtte rende rundt til alverdens sogne, 

så folk kunne få deres elskede i jorden eller blive gift.  
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Nyt fra kirken 

I den periode forekom det mig utænkeligt at holde ferie, da det ville betyde en eks-

tra arbejdsbyrde for de præster, der endnu var på arbejde. Jeg vidste, hvor hårdt 

vi alle var spændt for og havde ikke lyst til at lægge de andre yderligere til last ved 

så at holde fri.  

Men nu har det så indhentet mig og fornyeligt kontaktede provstisekretæren mig 

og informerede mig om, at jeg havde ikke færre end 6 friweekender, som jeg skul-

le afholde inden årets udgang. Det var væsentligt flere, end jeg havde frygtet. Jeg 

spurgte, om jeg mon ikke bare kunne få den udbetalt men alle pengene bliver alle-

rede brugt til at ansætte de vikarer, der nu dækker alle vores mange sygemeldin-

ger. Jeg ville som enepræst her i sognet nødigt gå glip af de ”vigtige” gudstjene-

ster. Fx høstgudstjenesten, Allehelgens, adventsgudstjenesterne eller nytårsguds-

tjenesten. Derfor blev jeg nødt til at lægge de mange friweekender allerede her i 

september og oktober. Derfor har jeres lokalblade desværre været fyldt med for-

kerte oplysninger. Jeg beklager enhver ulejlighed, som dette kan have forsaget. 

Jeg kan kun trøste med at næste år, regner vi ikke med at have samme beman-

dingsproblemer i provstiet, og jeg lover at være mere opmærksom på, hvor meget 

ferie jeg efterhånden får skubbet foran mig.  

Det er nu lykkedes mig at finde 5 ikke alt for kritiske weekender at holde fri, og så 

har jeg fået lov til at skubbe den sidste til næste år.  

Selvom søndagsgudstjenesterne går en lidt trængt tid i møde, så er kommer der 

dog andre anledninger til at besøge kirken. Først vil jeg sige tak for en rigtig hyg-

gelig sommerfest her den 2. september. Vi var heldige med vejret, og solen skin-

nede fra en lyseblå efterårshimmel. Jeg var glad for at se så mange fremmødte. Vi 

blev lidt over 50, og det var dejligt at se. Det var en festlig aften med god musik, 

og jeg hyggede mig rigtig fint med at lave snobrød nede ved bål stedet med Birk.  
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Birk havde sig også en forrygende aften og var glad både for at danse med mine 

gamle konfirmander og for ”musikmanden”, som han kaldte ham. Han spurgte stadig 

efter ”musikmanden” flere dage efter og undrede sig over, hvor han var blevet af. 

Der skal lyde en tak til Svenstrup friskole for at stå for kagesalget. Især banankagen 

blev revet væk. Jeg er glad for at kunne lægge have til sådan et godt arrangement, 

så alle i Svenstrup sogn for lejlighed til at se den smukke præstegårdshave og til at 

nyde en aften med god mad og godt selskab. 

Som jeg skrev om i sidste blad, så har vi torsdag den 27. oktober vores første fami-

liegudstjeneste med efterfølgende fællesspisning. Planen er, at vi mødes oppe i kir-

ken kl. 17:00 til en kort familiegudstjeneste. Derefter går vi ned i konfirmandladen, 

hvor vores kyndige frivillige har forberedt noget lækkert for os at spise.  

Det er gratis at deltage og man skal heller ikke tage opvasken bagefter. Men fordi 

det er første gang, skal man melde sig til, så vi ikke køber hverken for meget eller for 

lidt mad. Så ring til eller skriv til mig på 21 67 72 05 og tilmeld jer så mange I vil! Jeg 

vil se frem til at se jer. 

Så må I også huske vores operakoncert søndag den 20. november kl. 15. Det er 

gratis at komme med, og vi skal høre alle de klassiske arier. Jeg tror, at det kan blive 

en eftermiddag med himmelsk musik og en dejlig kulturel oplevelse.  

Menighedsrådet vil også sørge for, at der er lidt bobler og chokolade, som vi kan ny-

de til. 

Så vi ses måske ikke så meget om søndagen i den kommende tid, men forhåbentligt 

til nogle af alle vores spændende arrangementer.  

Venlig hilsen 

Sognepræst Casper Rojahn 
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Energikrisen og Svenstrup kirke 

I denne tid må vi alle gøre, hvad vi kan for at omstille os til den nuværende energikri-

se. I Daglig Brugsen slukker de for lyset, og diverse statuer rundt omkring i det dan-

ske land må måske snart undvære deres spotlys. Svenstrup kirke går ikke denne kri-

se ramt forbi. Vores kirke er opvarmet med el radiatorer, og det er en dyr fornøjelse. 

Vi har ikke fået bevilget flere penge i år, og da præstegården ovenikøbet er opvarmet 

med gas, så lægger det et stort pres på vores budget. Jeg vil gøre mit hernede for at 

være hensynsfuld med varmen og give Birk en uldsweater på fremfor blot at skrue op 

for varmen, og oppe i kirken må vi også indføre et nyt initiativ.  

Derfor vil kirken denne vinter ikke blive varmet op til 22 grader, som den gør på nu-

værende tidspunkt, men i stedet blot blive varmet op til 18 grader. Det er ikke så 

koldt, som det kan lyde på papiret, for det er de færreste af os, deri forvejen vælger 

at sidde i skjorte eller t-shirt inde i kirken. En god, tyk trøje burde derfor være alt rige-

ligt til at holde varmen. Det er ikke sådan, at vi fremover skal beholde jakken på, når 

vi går ind i kirken, bare rolig.  

Jeg håber, menigheden vil være forstående overfor dette. Vi skal som folkekirke over-

holde vores budgetter, og det ville være en skam, om vi slet ikke kunne holde nogen 

arrangementer, fordi alle pengene går til strøm og gas. Så kom endeligt op i kirken og 

mærk, om 18 grader kunne være noget for dig. 

 

Julehjælp 

Det er hårde tider med den voldsomme inflation priserne i denne tid bærer præg af. 

Hvis du allerede nu bekymrer dig for, hvordan du skal få budgettet til at løbe rundt 

denne jul, så bør du overveje at søge julehjælp ved Svenstrup kirke.  

Tilbuddet gælder alle, der er bosiddende i Svenstrup sogn og kan søges fra dette 

øjeblik og frem til 4. december. Skriv en mail til mig på casro@km.dk og fortæl om 

hvem du er, hvorfor du søger og om din situation. 

Julehjælpen består af et gavekort til Fakta i Havnbjergcenteret på 1000 kr. hvilket, 

selv med de stigende priser, endnu kan købe en hel del flæskesteg og rødkål.  
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Kirken i den kommende tid 

I de kommende måneder sker der en hel del her i kirken.  

Den 2. oktober er der koncert i Egen kirke kl. 15:30. Nordiske klange fylder Egen kir-

ke denne eftermiddag, hvor de otte sønderborgkvinder i Cappella Clara giver koncert. 

På repertoiret til denne koncert findes satser for kvindestemmer af bl.a. den norske 

komponist Knut Nystedt, finske Mia Makaroff og svenske Hugo Alfven. Der synges 

også satser fra suiten Musik ved Vandkanten, en af ensemblets egne kompositioner, 

der er blevet til i samarbejde mellem tre af sangerne, Katrine Schink, Ida Hymøller 

og Anne Agerskov.  

Onsdag den 19. oktober kl. 14:00 er der sognecafe. Her vil John Svane Christiansen 

fra lokalhistorisk forening komme og fortælle om kirkens historie. Jeg ved selv pinligt 

lidt om emnet, så jeg ser selv frem til at blive uddannet i vores kirke. Så jeg har svar 

rede, når folk spørger mig, hvornår sakristiet blev bygget mm.   

Torsdag den 27. oktober har vi vores første familiegudstjeneste. Planen er at vi mø-

des oppe i kirken kl. 17:00 til en lille familiegudstjeneste på en lille halv time. Derefter 

begiver vi os ned til konfirmandladen, hvor vi spiser mad sammen, som er lavet af vo-

res kyndige frivillige (min svigerfar, som gavmildt har tilbudt at hjælpe efter utallige 

opfordringer fra min side). Han har en del erfaring med at lave store måltider, da han 

og hans kone har været mange år i FDF. Det er gratis at deltage, og der er ingen op-

vask. Men man skal dog melde sig til. Ring eller skriv en sms til mig på 21 67 72 05, 

om hvor mange I kommer af voksne og børn. Man må komme så mange man vil. Til-

melding senest mandag den 24. oktober.  

Husk at søndag den 6. november kl. 19:00 afholder vi dette års Allehelgensgudstje-

neste. Det er en særgudstjeneste, der blandt andet involverer, at vi læser navnene op 

på dem, der er gået bort i det forgangne år. Jeg er i skrivende stund endnu i færd 

med at indhente tilladelser fra de pårørende til at vi må læse navnene højt, men alle-

rede nu har jeg fået ja fra mange. Det bliver en ganske særlig aften, hvor vi mødes 

for at mindes dem vi har mistet i det seneste år.  
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Kirkebogsførende sognepræst 

     Har man brug for en attest, eller ønsker man navneændring, et opslag i kirkebo-

gen el.lign., skal man for fremtiden henvende sig til Kitty Hovgaard, sognepræsten i 

Egen. Det er hende, der registrerer og fører de digitale kirkebøger.  

     Kitty Hovgaard kan træffes på tlf. 74 45 84 90 eller på mail: khj@km.dk  

                                                                                                                                                  

        Kontaktoplysninger 

 

Sognepræst     Casper Rojahn 

                           Tlf. 74 45 62 05 eller mobil 21 67 72 05 

                                                                                                                                                                                      

Formand           Leo Vindahl Olsen 

                          Tlf. 7445 8211, mobil 2674 6211 

Graver                  

                           61 63 09 90—Telefontid: Hverdage undtaget mandag 08—15 

 
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. 

Den 27. november er det første søndag i advent. Efter den gudstjeneste vil vi fejre, at 

Haderslev stift fylder 100 med at byde menigheden på et stykke lagkage til kirkekaffen 

i stedet for de sædvanlige småkager. Så kom gerne og spis med og fejer vores ”unge” 

stift. 

Så I kan høre, at der er rigeligt at foretage sig i kirken dette efterår. 

mailto:khj@km.dk
https://post.kirkenettet.dk/owa/UrlBlockedError.aspx
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Aktiviteter på Jørgen Riecks Arkæologiske Samling 

 

Søndag den 16. oktober og tirsdag den 18. oktober 2022 holder vi børnedag(e) på 
Jørgen Riecks Arkæologiske Samling.  

 

Sted: Egebjergvej 4, Svenstrup, 6430 Nordborg. 

 

Vi holder begge dage åbent kl. 13.00-16.00. 

 

Du kan prøve at male på sten. 

Du kan prøve at grutte mel fra kerner. 

Du kan lave snobrød over bål. 

… og du kan selvfølgelig se vores enorme samling. 

 

Vores aktive frivillige hjælpere er friske på en snak om samlingen. 

 

Materialepris kr. 20,- 

 

Vi har kaffe, te og saft på kanden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vel mødt. 
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Til kalenderen... 

 

Jørgen Riecks Arkæologiske Samling har åbent søndage og tirsdage kl. 13.00 til 
16.00 til og med uge 42, eller efter aftale på tlf.: 4098 9289 eller 2752 6330. 

  

Jørgen Riecks Arkæologiske Samling ligger på Egebjergvej 4, Svenstrup, 6430 Nord-
borg. 

Der er gratis adgang. 

 

Sidste åbningsdag er tirsdag den 18. oktober 2022. Næste sæson starter omkring på-
ske 2023.  

 

Søndag den 2. oktober 13.00-16.00 Åbent   Jørgen Riecks Arkæologiske Samling  

 

Tirsdag den 4. oktober 13.00-16.00 Åbent   Jørgen Riecks Arkæologiske Samling 

 

Søndag den 9. oktober 13.00-16.00 Åbent   Jørgen Riecks Arkæologiske Samling 

 

Tirsdag den 11. oktober 13.00-16.00 Åbent   Jørgen Riecks Arkæologiske Samling 

 

Søndag den 16. oktober 13.00-16.00 Børnedag  Jørgen Riecks Arkæologiske Samling 

 

Tirsdag den 18. oktober 13.00-16.00 Børnedag  Jørgen Riecks Arkæologiske Samling 
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Gymnastik på Svenstrup Friskole

  
 

    Gymnastikudvalget: 

Børnehold opstart i uge 37  

Pris 275 kr. inkl. T-shirt til opvisning.                                       

 

Voksenhold opstart i uge 40 

Pris 275 kr. 

 Forældre/Barn (1-3 år) 

Vi skal hoppe, løbe og danse, når vi sætter 

gang i forældre/barn holdet. Griner hygge skal 

sættes i højsædet, og mon vi lære at slå en 

koldbøtte også… så tag mor, far, bedste eller 

en anden under armen og kom og leg. Jeg 

glæder mig til at se jer mvh. Annemette 

 

Tirsdag kl. 16:30-17:30 

Opstart d. 13/9-2022 

V. Annemette 

 

Tumle-Bumle (ca. 4 – 6 år) 

Vi tumler, leger og bruger vores krop det 

bedste vi har lært.  

Med redskaberne 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. 

 

Onsdag kl. 17:00 – 18.00 

Opstart den 14. september 

Ved Fenja  

 

Kæphest/Hobbyhorse (fra 8 år og opefter)  

Sadel din kæphest/hobbyhorse og kom til 

masser af sjov og go motion. Vi skal springe, 

ride dressur, spille hestefodbold og prøve 

kræfter med det vilde ponygames eller måske 

en ringriderdyst hvem ved, ihvertfald skal vi 

have det sjovt. 

Har du ikke din egen kæphest/hobbyhorse kan 

du låne en ved mig. Vi ses Angelika. 

 

Torsdag kl. 17:00 – 18:00 

Opstart den 15. september 

Ved Angelika 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt Nyt Nyt! 
 

Young Super Stars ( 7-9 år) 

Kom og vær med til leg og sjov, vi glæder os 

til at hygge med jer 

Mandag kl. 16-17 

Opstart D.12/9-2022 

Ved Thea og Johan 

 

I FORM  😉. Motion for kvinder i alle 

aldre 

Kom og vær med 😊. Coronapausen har 

været alt for lang. Jeg skruer tempoet lidt 

ned………. ihvertfald til efter jul…….  😉 

Vi laver øvelser alle kan være med til, som 

giver en stærkere krop og hjerne, bedre 

kondition, balance samt øget velvære. Vi skal 

have aktiveret hele kroppen - måske finder vi 

muskler vi ikke plejer at bruge!!. I år vil der 

være lidt lette yogaøvelser og mindfullness på 

programmet som noget nyt. Det hele laves til 

passende varieret musik og der er plads til 

sjov og snak. Ta´ din nabo med – vel mødt. 

(Ingen opvisning) 

 

Mandag kl. 18:30 - 19:45 

Opstart d. 3. Oktober  

 

Supermænd 

Svenstrup- og Omegns Supermænd kaldes til 

gymnastik/motion 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.  

(Ingen opvisning) 

 

Torsdag kl. 19.00-20.30 

Opstart d. 6. Oktober 

Ved Finn Lehmann 

Gymnastik på Svenstrup Friskole  

Gymnastikudvalget: 

Angelika Jensen         Tlf.. 60177743 
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Onsdag den 12. oktober kl. 14.00,  

Nordals Idrætscenter 

Kom til en spændende eftermiddag med Pia W. Schmidt, hvor 

hun fortæller om sine oplevelser på godt og ondt på vandringer ad Caminostier-

ne i Spanien. 

Pris 100 kr. inkl. kaffe og kage. 

Tilmelding til M. Foder senest den 5. oktober: 24625025 

Foreningens gule programfolder med flere 

oplysninger kan hentes i vindfanget på Nordborg 

Bibliotek samt hos Skjerning.  
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Åbent hus for alle  
på 

Svenstrup Brandstation 

 

 

 

 

 

 

Søndag d. 2/10-2022 kl. 13 – 16  

Kom og se vores nye køretøj samt alt det andet udstyr vi har. 

Drømmer du evt. om at blive brandmand, så kom og få en 

snak med os. 

Kom og få et par hyggelige timer 

Vi serverer pølser og øl/vand 

VELMØDT Svenstrup frivillige Brandværn 
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Højskoledag 2022 i Nørreskoven  

 

Lørdag 8. oktober i den gamle skovfogedbolig Nygård  
i Nørreskoven på Als. 

 
Kl. 10.30 Fællessang over temaet: Naturen året rundt i den danske sang. 
Danmarks vigtigste sangbog "Folkehøjskolesangbogen" har et righoldigt indhold af sange 
hvor  dansk natur har været en inspirationskilde for forfatterne. 
Birgitte Romme og Ole Andersen har udvalgt en række af disse sange til lejligheden. 
Musikledsagelse er lagt i hænderne på Birgitte Romme klaver, Ole Andersen bas, Henning 
Jensen klarinet, Knud Schmidt guitar og Bent Klausen percussion. 
 

Kl. 12.00 Frokostpause 
Deltagerne på højskoledagen bedes selv medbringe madpakke. Foreningen Nygård er vært 
ved en kop kaffe og en øl eller vand. 

 

Kl. 13.00 foredrag ved professor i plantefysiologi ved Københavns universitet 
Michael Broberg Palmgren  
Højskoledagens foredrag handler om planternes indre liv. Om hvordan planter gennem 
receptorer sanser omgivelserne og derved eks. i farefulde situationer er i stand til at 
reagere for at kunne overleve. "Hvordan det er at være plante" er et spændende men 
ukendt område for de fleste. 
Michael Broberg Palmgren har et omfattende internationalt værdsat videnskabeligt 
arbejde bag sig. Han har ligeledes vundet priser for sine evner til at formidle resultaterne 
af sin forskning. 

 

Kl. 14.30 Kaffepause 

 

Kl. 15.00 - 17.00  Koncert med folkband "Molde" 
Højskoledage på Nygård slutter traditionen tro af med  koncert. I år kommer det akustiske 
folkband "Molde" forbi med et program, der er inspireret af amerikansk country og 
bluegrass med afstikkere til nordisk folke- og visetradition. 
Frontfigur er Maria Molde vocal og mandolin, hun ledsages af Uffe Holmsgård Eriksen 
guitar, Jonatan Feig  violin og Henrik Kunz kontrabas. 

 

Deltagerpris: 300 kr. heri er incl. kaffe, en øl og eller vand til frokost samt traktement 
med kaffe, the og kage i kaffepausen kl. 14.30 

 

Tilmelding: Kan ske på mailadressen: nygaardals@gmail.com senest 23. september. 
Betaling i forbindelse med tilmelding foretages på konto 8013-1015077 

 

Arrangør Foreningen Nygård 

(www.nygaard-als.dk) 
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Så er der fællesspisning i uge 42 

      Den 21. oktober på Svenstrup Forsamlingshus kl. 18.00 

 

Kom og vær med til god mad, snak og hygge, tag gerne hele familien med , na-
boer og venner og bekendte. 

 

 

 

Programmet :                                            

Velkommen - Spisning og hygge 

Kåring af året ildsjæl 

Dessert, kaffe og the mm                                 

Underholdning og sang 

Der betales 150 kr pr. voksen og 75 kr for børn t/m 12 år 

Drikkevarer , øl, vin og vand købes 

Tilmelding kan gøres på mobilpay + SMS med navn + antal personer eller kon-

tant ved tilmelding hos  

Agnes Nielsen, Mølletoften 22, Svenstrup, Mobil 40989289 

Mia Bendorff , Ugebjergvej 26, Svenstrup, Mobil 22775700. 

DEADLINE FOR TILMELDING 14. oktober 2022             

Husk hvis I vil side sammen og reservere bord. 

 

 

 

Velmødt E`Svenstrup Laug  
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              Melodi grandprix i Svenstrup  

           Forsamlingshus søndag d. 6 november kl. 14. 
 

Der er kommet 12 utrolig gode bud ind på en Svenstrupsang. Vi håber du lyst til at 

være med til at vælge sangen. 

 

 

 

 

 

Arrangementet koster 50 kr. og det er først til mølle-princippet. 

Der er 100 Billetter og de kan købes via MobilePay 4098 9289. Husk navn når du kø-

ber billet.  

 

 

Program for eftermiddagen. 

 

Opvarmning med lidt fællessang 

Herefter hører vi Sangene. 

Kaffe og kage. 

Vi synger de 12 Svenstrupsange 

Afstemning  

Kåring af Svenstrupsangen. 

 

  E`Svenstruplaugs Kulturudvalg. 

                                                              Ret til ændringer forbeholdes  
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Fremgang for Svenstrup Friskole 
 

Efter en årrække med lavt elevtal, ser det nu ud til, at bøtten er vendt.  
For nogle år siden, satte vi os et mål om at hæve elevernes faglige niveau, så de 
blev bedre rustet til at klare de krav, som sættes på ungdomsuddannelserne. Arbej-
det med fagligheden er ikke altid særligt udadvendt og synligt, men nødvendigt for at 
nå i mål.  
Når det er vigtigere, at eleverne føler sig hjemme i regneregler, grammatik og gode 
arbejdsrutiner, går det let ud over den udadvendte del af skolens aktiviteter.  

 
Heldigvis kan vi nu se, at arbejdet med at skabe et solidt fundament under elevernes 
kompetencer giver gevinst. Vi ser at de elever som forlader skolen efter endt skole-
gang er blevet bedre til at vælge den uddannelsesretning som passer til dem og at 
de klarer sig godt i deres ungdomsuddannelser. I den forbindelse er det værd at be-
mærke, at et karaktergennemsnit ikke kan stå alene, når man vurderer eleverne. De-
res evne til selv at tage beslutninger, stå ved dem og yde den nødvendige indsats – 
også når det er svært – er mindst lige så vigtigt som et højt tal i karakterskalaen. 
 

Et andet sted, hvor vi kan se resultatet er, når vi modtager elever fra andre skoler. 
Her er tilbagemeldingen fra deres forældre, at de tydeligt kan mærke, at skolens fag-
lige niveau ligger højt, og at deres børn skal arbejde mere for at hænge på. Heldigvis 
er en anden tilbagemelding fra forældrene, at vi er gode til at få eleverne med, både 
de nye og skolens andre elever, også når det betyder at læreren skal yde en ekstra 
indsats for at hjælpe den enkelte elev i mål. 
 

Med dette i mente, har vi efterhånden fået luft og overskud til at tænke ud af de nor-
male rammer og arbejde med at blive mere synlige. For et år siden indførte vi en må-
nedlig fagdag, hvor alle skolens elever arbejder med samme fag/emne en gang om 
måneden. Fagdagen kan både være målrettet et enkelt fag – i foråret skal vi f.eks. 
arbejde med økonomi i børnehøjde og lære små som store om penge, inflation, kre-
ditkort og kviklån – som det kan være en dag ud af huset, hvor der arbejdes med 
idræt, matematik, oplevelser og sammenhold. 
 

På det udadvendte plan, har vi i år holdt 10-års jubilæum for alle interesserede, lavet 
fællesspisning i byens nye bålhytte og deltaget i Kulturnatten i august. Særligt sidst-
nævnte har været med til at slå hul på kendskabet til Svenstrup Friskole, også uden-
for Svenstrup. Her efter sommerferien har vi haft en strøm af interesserede familier, 
der har været på besøg for at høre nærmere om skolen. Vi har i den forbindelse op-
taget 7 nye elever siden august og har flere på vej ind. Husk også, at vi starter den 
nye børnehaveklasse allerede 1. marts 2023, så det er også ved at være tid til at be-
stille en rundvisning, hvis I vil høre mere om skolestart på Svenstrup Friskole. 
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Det faktum at Midt-Als Friskole desværre måtte lukke har også givet os et par ele-
ver. Desværre har de manglende offentlige transportmuligheder på tværs af Als be-
tydet, at nogle familier som gerne ville bruge skolen måtte opgive, da de var henvist 
til selv at køre børnene til og fra skole. 

 
Vi oplever også, at tilflyttere til egnen vælger Svenstrup Friskole efter at have under-
søgt alternativerne. Som noget nyt, har et par tyske familier også valgt at sende de-
res børn i dansk friskole, i stedet for at tage imod kommunens tilbud om at starte i 
modtageklassen i Sønderborg. Det er familier, som er flyttet til Danmark og har be-
sluttet at deres børn både skal lære dansk og blive en del af lokalsamfundet så hur-
tigt som muligt. Nogle af os taler fint tysk, men såvel elever som forældre får på den 
måde en praktisk og direkte introduktion til det danske sprog og foreningsliv, noget 
som ikke kun hjælper eleverne men også de voksne til at blive en del af lokalsam-
fundet. 

 

Arne Munkgaard 

skoleleder 
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Cykelsponsorløb 
 
Svenstrup friskole afholder cykelsponsorløb i samarbejde med støtteforeningen fredag 

den 14.10.2022 i tidsrummet fra kl 9.00 til kl. 12.00 

Så vær opmærksom på de mange børn på cykel  

Alle fra byen er velkommen til at bidrage med et sponsor beløb og eller til bare har 

heppe på vores seje unge cykelryttere langs ruten  

 

Hvis man ønsker at være sponsor kan man kontakte støtteforeningen for Svenstrup 

friskole på mail stottesvefri@gmail.com 

 

 

mailto:stottesvefri@gmail.com
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ER DU TILFLYTTER  

     til vores lokal område                              

*Vil du / din familie være aktiv ! 

*Vil I gerne møde folkene i området, hvordan kan vi det ! 

*Vil I gerne dyrke sport og hvordan kommer vi i gang og hvor ! 

*Vil I gerne bidrage med hænder til frivilligt arbejde, hvor henvender jeg mig !        

*Er der nogen store arrangementer og evt. fællesspisninger , hvor man som ny kan 

deltage ! 

Der er rigtig mange spørgsmål , når man er tilflytter mange af disse kan besvares 

med en velkomstpakke.  

 

 

 Du kan få denne pakke ved at kontakte enten Agnes Nielsen Mobil 40989289 / 

Mail : NIELSEN@MOISEN:NET eller Eline Brandt Mobil 23448603 / Mail : ELI-

NE.BRANDT@HOTMAIL:COM 
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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 Knudsgaard               asfaltrod@bbsyd.dk                                   20896000 
Fodboldformand:            Torsten Junk                             torsten.suf@gmail.com                             41829065  
Svømmeformand:            Ioana Cravet                            ioanacravet@yahoo.dk                                                                         53765386  
Krolf:  Formand                 Mia Bendorff                          etam7@hotmail.com                                 23839317 
Badminton: Formand        Karin Frost Jensen                  karin_frostjensen@sport.dk                     22531887 
Revisor:                              Flemming Vejlin   
Revisor:                                                                                Alice Søgaard 
Bestyrelse:                        Finn Borup 
Suppleanter:                     Mette Bladt, Flemming Vejlin, Alice Søgaard og Dorith Sprenger 

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:ioanacravet@yahoo.dk
mailto:etam7@hotmail.com
mailto:karin_frostjensen@sport.dk
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 E-Si-Skå   

Så er det ved at være efterår og vi er startet i  

E-si-Skå 

og allerede første gang var vi 31 personer der er lidt op i årene. 

Denne lille forening har det særkende at alle giver en hånd med og hygger os med 

hinanden.   

 
 

 

Der drikkes kaffe spilles kort, dart og nørkles. 

Lidt lotto og foredrag er også på programmet. 

 
 

 

 

 

Vi vil også gerne have dig med. 

Alle er velkomne. 

Har du lyst til at være sammen med andre så er torsdag 

eftermiddag fra kl.14 til ca. 17 på forsamlingshuset her i 

Svenstrup, lige det rigtige for dig der har fri om torsdagen. 

Vi glæder os til at se dig i klubben og har du nogle ideer til 

andre aktiviteter er disse også velkomne. 

Vil du gerne høre lidt mere om os, så bare ring  til Agnes 

på tlf. 4098 9289   

          
 
 
Bestyrelsen 
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                 Program for vintersæsonen 2022-2023 i "E SI-SKÅ"  
         

   Torsdage                                   2022                                                                      2023 
22-sep     Aktivitet   Opstart/ fordeling af opgaver/ kortspil m.m. 

29-sep     Aktivitet   Lotto og div.     

  
06-okt     Aktivitet   Div. Kortspil og andre    

13-okt     Aktivitet   Div. Kortspil og andre    

20-okt     Aktivitet   Lotto og div.     

27-okt     Aktivitet   Div. Kortspil og andre    

 
03-nov     Aktivitet   Div. Kortspil og andre    

10-nov     Aktivitet   Foredrag       

17-nov     Aktivitet   Lotto og div.     

24-nov     Aktivitet   Div. Kortspil og andre    

          

01-dec     Aktivitet   Div. Kortspil og andre    

08-dec     Aktivitet   Juleafslutning start kl. 13    

 
 

            2023     

           

12-jan     Aktivitet   Nytårskur        

19-jan     Aktivitet   Div. Kortspil og andre    

26-jan     Aktivitet   Lotto og div.     

          

02-feb     Aktivitet   Div. Kortspil og andre    

09-feb     Aktivitet   Foredrag.       

16-feb     Aktivitet   Div. Kortspil og andre    

23-feb     Aktivitet   Lotto og div.     

          

02-mar     Aktivitet   Div. Kortspil og andre    

09-mar     Aktivitet   Ud af huset.     

16-mar     Aktivitet   Lotto og div.     

23-mar     Aktivitet   Generalforsamling og div..   

30-mar     Aktivitet   Afslutning.     

 
 

   
Vel mødt:    

   

Nye som ”gamle” medlemmer, 
 

 

 

   

  
til mange hyggelige timer i ”E-Si-Skå”    

   
 

   

   
Alle arrangementer afholdes på    

   

Svenstrup Forsamlingshus – 
torsdage Kl. 14.00    
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Aloe Vera Produkter:  

kære alle Svenstrupper og omegn: 

Gratis Aloe Vera planter. 

Jeg tror, I alle kender Aloe Vera, en fanta-

stisk plante, mange kan måske huske når 

man skar et blad af og smurte på når man 

brændte sig, mygge stik, tør hud, irriteret 

hud osv. 

Aloe Vera produkter fra forever living 

products bruger den rene inder gel fra plan-

ten i næsten alle vores produkter. 

Vidste i at man kan drikke Aloe Vera? 

Aloe drik i 3 smagsvarianter, som giver solskin i maven. 

Argi+ som giver dig energi bust. 

Deo stik, holder dig frisk hele dagen. 

Solcreme faktor 30 med Aloe Vera i så huden har det godt, mens solen bager på din 

hud. 

Gelly: plante på tube, til alt på din hud som klør kradser, irriterer dig. 

Propolis: til alle de steder hvor man synes huden bliver tør, albuer, hælen, knoer, fin-

ger osv. 

Head Lotion: til muskler som bliver Ømme, nakke, læg, lår, lænden, ryg osv. 

Aloe Lips: er total uundværlig, holder læberne fugtige og tørrer  ikke ud, har mange 

forspørgelser på dem, jeg har tilbud på 3 stk.  

C9 kick start på sommeren, man synes formerne kunne godt være anderledes, så 

denne kick start på 9 dage vil gøre en fantastisk forskel. 

Og mange flere Aloe Vera Produkter. 

 

Hilsen Ove Jensen Vestertoften 5  6430  Nordborg 

Tlf. +45 61670950 E.mail: agove@mail.tele.dk    

Hjemmeside. www.ove-aloevera.myforever.cc  
 

mailto:agove@mail.tele.dk
http://www.ove-aloevera.myforever.cc
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Nord-Als-Autoværksted ApS. 

Service  &  Reparation 

af ALLE Bilmærker. 

 
Nord-Als Autoværksted ApS. 
Nordborgvej 54  Svenstrup 

6430 Nordborg 

Tlf. 74 45 63 06 

nord-als-auto.dk 
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Søn. 02.10 kl. 09.00     Gudstjeneste kl. 9:00                                Svenstrup Kirke 

Søn. 02.10. kl. 13.00        Åbent hus for alle                        Svenstrup Brandstation 

Søn. 02.10 kl. 15.30      Koncert med Cappella Clara                           Egen Kirke 

Lør.  08.10. kl. 10.30     Højskoledag m. flere indslag                 Skovfogedbolig 

Nygård 

Tors.06.10.  kl. 19.00    Opstart Gymnastik v. Finn. Lehmann Svenstrup Friskole 

Ons. 12.11. kl. 14.00     Hjem & Kultur Foredrag v. Pia  Schmidt               Nordals 
Idrætscenter 
 
Tors. 14.10 kl. 09.00     Cykelsponsorløb 
 
Søn. 16.10 kl. 10.30     Gudstjeneste                                            Svenstrup Kirke 

Søn. 16.10 kl. 13.00      Børnedag                                                Riecks Samling 
 
Tirs. 18.10 kl. 13.00        Børnedag                                                Riecks Samling 

Ons. 19.10 kl. 14.00     Sognecafe John Svane Christiansen fra lokalhistorisk 
Forening                                                                                      Konfirmandladen 

...20. oktober er sidste frist for indlevering til næste nr…                                                                                     
 
Fre. 21.10 kl. 18.00       Fællesspisning                         Svenstrup forsamlingshus 
 
Søn. 23.10 kl. 09.00    Gudstjeneste                                            Svenstrup Kirke 
 
Tors. 27.10 kl. 17.00    Familiegudstjeneste                                   Svenstrup Kirke         
 

Søn. 30.10 kl. 10.30    Gudstjeneste                                             Svenstrup Kirke 

 

...Den 31. oktober udkommer næste nr. af E` Svenstruppé… 

         

 Tidspunkt                                 Aktivitet  Mødested 

  Aktivitetskalender         Oktober 2022                                           
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