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Kommentar 
 
 

Kedelig konsekvens 
 
Som du kan læse på side 3 her i bladet har Lissie og Gert 
besluttet at sætte ejendommen og butikken til salg, med den 
sandsynlige konsekvens, at byens sidste dagligvarebutik 
lukker senest den 1. juli 2008. 
 
Så nu er den kedelige udvikling også kommet til Svenstrup.  
 
En lang række byer på Svenstrups størrelse eller mindre, 
både i lokalområdet og på landsplan, har gennem de 
seneste 20 år mistet deres dagligvareforretninger. 
 
Konkurrencen i butikserhvervene er skærpet væsentligt 
gennem årene ved centraliseringer af store detailforretninger 
og varehuse i større centre omkring de større byer. På 
dagligvareområdet har vi set en lang række lavprisvarehuse 
skyde op ved trafikale knudepunkter i landskabet. 
 
Den skærpede konkurrence har i første omgang sikkert 
været til gavn for os som forbrugere, idet dagligvarepriserne 
har været - og er under fortsat konstant pres. Vi 
bombarderes dagligt med tilbudsaviser, som efterlader det 
indtryk, at hvis blot butikken er ”rigtig stor”, så er varerne 
også ”rigtig billige”. Det er en sandhed, der skal tages med 
”et gran salt”, men den psykologiske effekt er ikke til at 
komme udenom. 
 
Ulempen er, at vi alle får længere til de butikker, hvor vi skal 
gøre vore daglige indkøb af f.eks. fødevarer og 
forbrugsartikler. Det gør det afgjort mere besværligt, specielt 
for vore ældre og mindre mobile borgere. 
 
Forhåbentlig dukker der en yngre køber med lyst til 
selvstændighed op, så butikken får mulighed for at fortsætte 
til gavn for byens fortsatte udvikling og for os, der har valgt 
Svenstrup som vores hjemsted. 
 
Lissie og Gert har gennem årene på mange områder gjort en 
stor indsats for Svenstrup, så lad os håbe, at dette kapitel 
slutter tåleligt for alle parter.   
 

m.v.h. Kaj Nielsen 
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 Meddelelse fra Lissie’s Butik 
 

Så er det vist på tide, at butikken lukker. 
Efter 42 år i Svenstrup har vi sat 

ejendommen til salg 
 

Senest 1. juli 2008 - et år før 
beregnet - lukker og slukker vi 

 
Efter flere års svigtende 
omsætning mener vi ikke, der 
er mere krudt i hverken os 
eller forretningen, derfor 
denne beslutning. 
 
 

Meddelelse fra Lissie’s Butik 
 

LUKKET i LISSIE’S BUTIK 
 

TIRSDAG den 12. februar 
og ONSDAG den 13. februar 2008 
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E’Svenstruplaug informerer … 
 
Landskabsplan for lokalsamfundet under Svenstruplauget 

 
Svenstruplauget omfatter: Torup, Himmark og Svenstrup 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvad er unikt for området? 
 
• Indenfor et relativt lille geografisk areal 

har vi en kombination af landbrugsland, 
industri, rekreative områder bestående af 
både skov og strand, boligområder inkl. 
skole samt turistområder. 

 
• Befolkningssammensætningen er som 

følge af de varierende miljøer også en 
blandet flok. Mange forskellige erhverv 
er at finde i befolkningen, f.eks. 
landmænd, selvstændige 
erhvervsdrivende, industriarbejdere og 
mange forskellige slags funktionærer. 

 
• Det interessante ved 

befolkningssammensætningen er 
endvidere, at den består af indfødte 
alsingere, dvs. familier der har boet på 
samme sted i flere generationer, samt 
tilflyttere fra nærmest alle egne af 
Danmark og efterhånden også mange 
fra Europa og resten af verden. 

 
• Unikt er også, at de 3 gamle landsby 

miljøer Torup, Himmark og Svenstrup 
står sammen om foreningslivet. Som 
følge heraf vil vi også gerne i fællesskab 
udbrede kendskabet til vores unikke 
område. 

 
Landskabsplan for lokalområdet 
 
Fordelene ved en omfattende landskabsplan 
for Svenstruplaugets lokalområde er mange 
og vidtfavnende. F.eks. vil et nyt 
bæredygtigt stisystem betyde sikre 
skoleveje for lokalsamfundets børn. 
Renoveringen af de lokale naturområder og 
(gen)etableringen af stier vil give både 
lokalbefolkningen og turister nye 
naturoplevelser. Desuden vil det nye 
stisystem flette de tre lokalsamfund bedre 
sammen.  
Følgende stier foreslås: 
• Sti fra Ugebjergtoften og ned til skolen 
 
• Sti fra Voldgade og op til Vestertoften 
 
• Sti fra Bærensmølle i Lunden og op til 

Svenstrup kirke 
 
• Genskabe togbanestrækningen fra 

Svenstrup til Stevning som en 
stiforbindelse, der kan binde disse to 
lokalbefolkninger bedre sammen 

 
Øvrige forslag i landskabsplanen: 
• Hovedgaden, Nordborgvej, er også 

indfaldsvej til Danfoss Universe. Derfor 
arbejder vi også på en forskønnelse 
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omkring vores byskilte, samt en allé eller 
en anden form for beplantning fra 
Klingbjerg og ned til Danfoss A/S. 

 
• På Sandvej kan man genskabe det 

gamle gadekær og renovere diget 
 
• Man kan renovere det gamle tingsted 

ved udmundingen af Ugebjergvej mod 
Nordborgvej 

 
• Branddammen i Himmark er blevet 

oprenset, og vi ønsker at lave et 
rekreativt område i forbindelse med 
denne  

• På p-pladsen overfor Forsamlingshuset 
på Nordborgvej arbejdes der på at 
etablere en informationstavle med 
informationer samt anvisninger på 
turistattraktioner. I forbindelse med p-
pladsen ønsker vi en lille rasteplads, så 

gæster, der gør holdt, kan hvile sig og 
spise deres medbragte mad 

 
• Danfoss A/S har et stort rekreativt 

skovområde, der er offentligt 
tilgængeligt. Fra Himmark kan man gå 
eller køre gennem området fra Vejsled. 
Der skal være skiltning til området, 
og her kunne der endvidere etableres en 
rasteplads 

 
• I samarbejde med lodsejere vil vi gerne 

etablere levende alsiske hegn ud til 
offentlig vej, hvor dette kan lade sig gøre 

 
• Svenstruplauget har nogle af opgaverne 

i forarbejde hos kommunen for at høre, 
hvad vi må, og hvordan det kan lade sig 
gøre 

 
Svenstruplauget 

 
 
 

Svenstruplauget inviterer til borgermøde 
den 19. februar 2008, kl. 19:00 
på Svenstrup Forsamlingshus 

 
Hvad vil vi med vores lokalsamfund 

i Himmark, Torup og Svenstrup? 
 

Det er en diskussion, vi i lauget gerne 
vil tage med alle i lokalsamfundet. 
Derfor har vi inviteret medarbejdere 
fra Sønderborg kommune til at 
komme med deres bud på, hvilke 
udviklingsplaner, der kan være 
relevante for vores område. I 

oplægget her i bladet kan læses 
hvilke opgaver, vi i lauget kan få øje 
på. På mødet vil vi gerne diskutere 
dette med så mange som muligt fra 
vores område. Hvis der er andre 
opgaver, som vi ikke har fået øje på, 
vil disse forslag også være velkomne. 

 
• Velkomst ved Agnes Nielsen 
• Oplæg fra Ebbe Enø (Natur gruppeleder) og Birgit Thingaard 

(Landskabsarkitekt) 
• Kaffe  
• Diskussion og debat om hvor vi vil hen, og hvad vi kan magte i vores 

lokalområde. 
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• Evt. nedsættelse af interessegrupper 
Så er julen slut 
Vi vil i E’Svenstruplaug gerne takke følgende for det 
fine juletræ samt opbakningen i forbindelse med 
juletræstændingen den 1. december: 
 

o Ronni Jensen 
o Maron  
o Nordals Auto 
o Lissie’s Butik 
o Ole Rasmussen 

 
Til næste jul håber vi, at mindst lige så mange børn og 
voksne vil komme og hjælpe julemanden og lauget med 
at få træet tændt. 
 

 

Nørreskov-Skolen 
 
Nørreskov-Skolen har faguge 
Eleverne på mellemtrinet i Svenstrup har i 
uge 3 faguge. Dvs. de har enkelte fag en 
hel dag. Denne dag giver så mulighed for at 
lave forskellige aktiviteter. I den forbindelse 
har Thomas og Lasse kort beskrevet hvad 
de har lavet; 
 
Tirsdag den 15.-1. var vi nede ved den 
mose hvor Hjortspring-båden blev fundet. 
Mosen ligger på en mark som en fra 6.kl 
forældre ejer. (Den originale hjortspring båd 
blev ofret til guderne i år 350 f. kr. båden er 
18 meter lang og 2 meter bred, og den vejer 
550 kg. Den er bygget af lindetræ og 
sammensat af lindebast). Efter at vi havde 
været nede og se den kom vi indenfor og fik 
varm kakao, kage.  
Skrevet af Lasse og Thomas fra 6.H.  

 
Kostpolitikken 
Der bliver for tiden diskuteret kostpolitik på 
skolen. Det er nu 2½ år siden, at vi på 
Nørreskov-Skolen indførte vores kostpolitik. 
Den indebærer som bekendt, at eleverne 
kan købe mad på skolen, at eleverne ikke 
længere må gå i byen i frikvartererne, og at 
vi lancerer os som en slik- og sodavandsfri 
skole. 
 
Det sidste med slikket og sodavandene 
giver os lidt problemer, idet vi fra starten har 
sagt ja til, at  
o man f.eks. må uddele slik eller 

sodavand til fødselsdage.  
o man må have slik med sidste dag inden 

jul 
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o man må sælge slik til skolefester og 
lignende 

o man må sælge ”overskudskage” fra 
arrangementer 

o man må have slik og sodavand med på 
hytteture og lejrskoler 

 
Skolebestyrelsen har drøftet 
problemstillingen, og her er der ikke 
umiddelbart stemning for at ændre på 
praksis. Man besluttede dog, at det ville 
være et oplagt emne at tage op på det 
næste fællesmøde med klasserådene. 
Lærerne har også diskuteret politikken og 
her er meningerne også delte.  
 
Indskrivning 
Onsdag den 6. februar 2008 kl. 15:00 til 
17:00 har vi indskrivning til de kommende 
børnehaveklasser. Man møder op på den 
afdeling, hvor man vil have sit barn til at gå i 
skole. 
 
Undervisningsmiljø 
Mobning og stoffer er et fast 
opfølgningspunkt på skolebestyrelsens 
dagsorden. Har der været tilfælde siden 
sidste møde. Det er lang tid siden, at vi har 
hørt om stoffer på skolen og i området som 
helhed og gudskelov for det. Vi har en 
sjælden gang deciderede mobbesager, som 
vi kan referere om. Selvfølgelig går vi på 
skolen ind i problematikken med det 
samme, men tit sker det, at forældrene selv 
løser problemerne. For nylig havde vi en 
sag, hvor 2 piger havde generet hinanden 

med ubehagelige SMS´er og de havde 
også skrevet om hinanden på chatsiden 
Arto. Her gik forældrene selv ind og løste 
uenighederne på forbilledlig vis. Det skal 
nævnes, at det ikke er muligt at gå ind på 
Arto på skolen. 

 
Forældrespilleregler virker 
Det er med fornøjelse at vi kan konstatere 
at de forældrespilleregler, som blev lavet for 
lidt mere end et år siden så småt er begyndt 
at have en mærkbar effekt. Helt konkret har 
vi eksempler på konflikter, som uundgåeligt 
vil opstå børn imellem, løses internt 
forældrene imellem. Dette er en udvikling 
som vi er meget glade for og som 
forhåbentlig vil fortsætte med at udvikle sig i 

en positiv retning. Vi vil 
naturligvis fortsat tage vores 
del af ansvaret, men i 
samarbejde med forældrene 
tror vi på at vi opnår det 
bedste resultat. 

 
 
 
 
 

 

 
 
Bestyrelsen:              Telefon: 
 
Formand:   Bibi Andersen  30207483  
Næstformand: John Herbst   50591516 
Kasserer:   Inger-Marie Lyhne 74425283 
Sekretær:   Louise Andersen  20763407 
Fodbold:   Karin Frost Jensen 22531887 
Gymnastik:   Dorith Sprenger  20966505 
Badminton:  Jan Jørgensen  61602238 
 

Mail: bibi@andersen.mail.dk 

mailto:bibi@andersen.mail.dk
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Nyt fra Kirken 
 
Haderslev-artiklerne 
Hvad tror vi på?? 
 
Menighedsrådet har besluttet at give tre 
gudstjenester et tema hver.  
1. om treenighed 27. januar 
2. om synd  24. februar 
3. om nadver 2. marts 
 
Baggrunden er en opfordring fra Biskoppen 
i Haderslev. Han er meget optaget af, at 
mange medlemmer af Folkekirken i dag ikke 
har noget præcist kendskab til kirkens tro. 
  
Han har derfor udsendt en folder kaldet 
”Haderslevartiklerne” med et forsøg på at 
give nogle nye formuleringer til, hvad tro 
betyder i dag. Han beder kirkerne tage tema 
op og arrangere en samtale på den 
baggrund. 
 
Menighedsrådet har besluttet at tage ideen 
op i forbindelse med en gudstjeneste, sådan 
at gudstjenesten - salmer, bønner og 
prædiken - kommer til at handle om det 
pågældende tema:– og efter gudstjenesten 
tager vi kirkekaffen inde i kirken, og udvider 
samværet til at være en debat eller samtale 
om søndagens tema. Hensigten med denne 
form er at give os et fælles udgangspunkt 

for samtale i den netop afsluttede 
gudstjeneste. 
 
Når man har valgt at kalde folderen med 
dens forsøg på nyformuleringer for 
Haderslevartiklerne, er baggrunden, at 
Haderslev i reformationsårene var en vigtig 
by for de lutherske. I opgør med den 
katolske kirke og for at give præcise udtryk 
for den nye tro, formulerede man i 1528 på 
Hertug Christians initiativ en rakke 
trossætninger – og de blev kaldt ”Haderslev-
artiklerne” efter den by, der var den 
lutherske hertugs hovedsæde. 
 
Folderen ligger fremme i våbenhuset. Alle er 
velkomne til at være med - og vi vil af 
bedste evne søge at gøre det mere 
spændende, end det måske umiddelbart 
lyder til. 

 
 

Konfirmander 2008 - Ved gudstjenesten Palmesøndag den 
16. marts 2008 vil følgende blive konfirmeret 

 
o Annemarie Pedersen  Østermarken 13 
o Cira Clement   Nordborgvej 44 
o Eline Brandt   Sandvej 33 
o Jane Skak Jensen  Stolbrogade 10A 
o Jesper Hagesen   Skolevænget 8 A 
o Johannes Krenzen  Nordborgvej 149 
o Jonas Sørensen   Hjortspringvej19 
o Kasper Tindal Nissen  Skolevænget 17 A 
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o Katrine Bonde   Hjortspringvej 26 
o Lasse Jørgensen  Apotekergade 8 
o Line Petersen   Stevninggade 19 
o Louise Hollænder Laue Sandvej 5 
o Mads Toft Madsen  Skovvej 4A 
o Martin Kolmos Herbst Kløvertoften 27 
o Mette Maria Joppich  Hjortspringvej 25 
o Mie Zimmermann  Østermarken 23 
o Mik Arberg   Nordborgvej 48 
o Nikolaj Asmussen  Ad Gyden 1 
o Rie Riggelsen   Sandbjergvej 18 
o Tommy Petersen   Kløvertoften 10 
o Trine Skovgaard Madsen  Mølletoften4 
o Trine Thomsen   Skoletoften 30 

 
 
KIRKEBIL 
Kirkebilen bestilles hos GF-Taxi på telefon 
74 45 95 45 senest dagen før 
gudstjenesten. "Kirkebil" er til rådighed for 
enhver, der ikke selv kan skaffe sig 
transport til kirke 
 
KIRKEGÅRDEN 
Graver og kirketjener Torben Nielsen 
træffes i arbejdstiden 8-14 på kirkegården 
og på telefon 74 45 63 02. 
 
www.svenstrupkirke.dk 
Kirkens hjemmeside findes på: 
 www.svenstrupkirke.dk. Her finder man alle 
relevante oplysninger om kirken, 
menighedsrådet, om gudstjenestetider 
møder osv. 
 
Menighedsrådet 
Der er menighedsrådsmøde 19. februar og 
11. marts 2008 kl. 19:00 i mødelokalet ved 
Præstegården. Mødet 11. marts går over i et 
offentligt regnskabsmøde kl. 19:30 

 
Menighedsrådets møder er offentlige og alle 
interesserede er velkomne. 
 
Referater fra menighedsrådsmødet er 
fremlagt i kirkens våbenhus. 
 
Menighedsrådets medlemmer er. Thomas 
Damgaard (formand), Carl Chr. Schink 
(kirkeværge), Ejvind Bojsen, Bente Purup, 
Maja Jørgensen, Solveig Herborg., Karin 
Melchior, Ole Andersen (medarb. repr.), 
Peter Ruge (sognepræst). 
 
Døbte 
Emma Damsø Neander Knutzen, Svenstrup 
Ida Marie Christiansen,  Stevning 
 
Døde og begravede 
Chresten Finnmann,  Stevningnorvej 
Nis Mathiesen,  Guderup Plejecenter 
 
Viede 
Katrine og Lasse Rey-Andersen,  Måløv

 

http://www.svenstrupkirke.dk
http://www.svenstrupkirke.dk
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 .............afholder ordinær 
 

GENERALFORSAMLING 
Onsdag den 20. februar 2008, kl. 19:30 

på Svenstrup Forsamlingshus 
 
.......med følgende dagsorden i henhold til vedtægterne: 

1. Valg af dirigent   5. Indkomne forslag 
2. Sidste års protokol  6. Valg 
3. Beretning    7. Eventuelt 
4. Regnskab  

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i 
hænde senest 8 dage før Generalforsamlingen. 

Med venlig hilsen..................Bestyrelsen 
 

 

 
 

TIRSDAG den 11. MARTS 2008 
KL. 19:30 PÅ SVENSTRUP FORSAMLINGSHUS 

Dagsorden: 
1. Valg af ordstyrer  
2. Valg af protokolfører 
3. Formandens beretning ved Flemming Christiansen 
4. Fremlæggelse af regnskab ved Kirsten Kock 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er:   

Flemming Christiansen, Kirsten Kock, Helmut Buus (revisor) 
6. Indkomne forslag 
7. Eventuelt 

 
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før 
generalforsamlingen. 
Vandværket er vært ved en øl eller vand samt et let traktement. 

 
På bestyrelsens vegne, Flemming Christiansen 
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Lokalhistorisk Forening 
 

Generalforsamling - Afholdes mandag den 10. marts 2008, 
kl. 19:30 i Stevning Kulturhus (Cafeen) 
 
Program: 

Generalforsamling: Efter reglerne 
Foreningen er vært med sandwich - vin og kaffe. 
Arkivet vil være åbent. 
Vi viser gamle billeder på storskærm. 
Velkommen til en hyggelig aften 

 
 

Stevning i gamle dage - Onsdag den 2.april 2008, kl. 19:00 
i Stevning Kulturhus (Cafeen) 
 
Personerne bag projektet ”Vi og 
vore huse” er nu ved at være ved 
vejs ende, og der tegner sig et 
billede af byen for flere hundrede 
år siden - både bygninger og 
personer. 

Sine Møller har samlet trådene og 
vil fortælle om arbejdet (bl.a. på 
landsarkivet) samt vise gamle fotos 
fra byen. 

 
 

Skriv din egen historie 
 
Opfordring til sognets lidt ældre 
beboere. I ligger jo inde med en 
stor viden om udviklingen i vores 
område. Det vil være af store 
betydning at eftertiden vil kunne 
læse om tiden, ”før verden gik af 
lave” (lad som om I skriver til jeres 
børn og måske især børnebørn). 
 

Vi vil gerne opfordre jer til at 
nedskrive ting fra jeres dagligdag - 
og vi vil selvfølgelig gerne være jer 
behjælpelig på alle måder. 
 
Hvad kan man skrive om? 
Jo, f.eks. de hårde vintre i 
1940’erne, da man pilkede torsk 
midt ude på Lillebælt og da sneen lå 
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helt op til telefontrådene. Danfoss 
som arbejdsplads, set med dine 
øjne. Hvordan det var at komme ud 
at tjene, som 14 årig. Tiden uden 
krigen - oplevelser fra skolen, osv. 
osv. Vagn Hesselager vil gerne 
hjælpe, hvis det ønskes. 

Har du en computer, er det en god 
øvelse at skrive det i ”Word” og har 
du problemer hermed, så kom forbi 
Stevning Kulturhus 1. eller 3. 
mandag i måneden, så vil prøve at 
hjælpe. Eller ring 40 18 20 60. 

 
 
 
Annonce: 
 

Aloe Vera 
Sundhed og velvære: 

 
Helse: Aloe Vera drikkegel, er en unik nærings cocktail, der renser maven. Med 

en velfungerende fordøjelse optager du flere af de værdifulde 
næringsstoffer. 

Hudpleje:  Huden udsættes til stadighed for angreb og må beskyttes godt. Aloe Vera 
gelly, Propolis, mousturizing, Heat, lips, Tandpasta, o.s.v. 

Skønhed:  Med Forevers skønhedsprodukter ser du rigtig godt ud og føler dig frisk.     
Den som søger naturlig skønhed og kræver kvalitet, finder begge dele i 
vores Aloe Vera sortiment Parfume, aftershave, Shampoo, Make up, osv. 

Dyr: Aloe Vera er ligesom for mennesker velgørende for dyr. Både husdyr, 
konkurrence - og produktions dyr får et rigt næringstilskud af Aloe Vera. 
Anvend Aloe Vera produkter ved rengøring, pleje og massage. 

 

 
Vi har rigtig mange gave ideer, Jul, fødselsdage, jubilæer o.s.v. 

 
Al henvendelse til: din Aloe Vera forhandler: 

Ove Jensen Nordborgvej 113 Svenstrup tlf.: 74 45 61 10 mob: 61 67 09 50 
Du må gerne henvende dig på e-mail, så afleverer jeg en brochure til dig 

agove@mail.tele.dk 
 

mailto:agove@mail.tele.dk
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DET FOREGÅR i Skolevænget 14, 2007 / 2008 
 

 
 
 
Februar 2008 
Mandag 04.feb. kl. 15.00 Lokalhistorisk Forening Åbent hus hvor alle er velkomne 
        fra 15.00 - 18.00. 
Onsdag 06.feb. kl. 18.00 Madklubben Køkken Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 92 78) 
Torsdag 07.feb. kl. 19.00 Kun For Piche, Caféen Keld Massør fortæller om sit arbejde som 
                  phytoterapeut (urtemediciner) og irisanalyti 
        ker.  
Søndag 10.feb. kl. 14.30 Søndags-Caféen, Caféen Kom og hyg med alle de andre i Søndags  
        Caféen. Her kan du købe kaffe/te, saftevand 
        og et stort udvalg af dejlige hjemmelavede  
        kager. 
Mandag 18.feb. kl. 15.00 Lokalhistorisk Forening Åbent hus hvor alle er velkomne  
        fra 15.00 - 18.00. 
Marts 2008 
Søndag 02.mar. kl. 14.30 Søndags-Caféen, Caféen Kom og hyg med alle de andre i Søndags  
        Caféen. Her kan du købe kaffe/te, saftevand 
        og et stort udvalg af dejlige hjemmelavede  
        kager. I dag er sidste Cafe-søndag i denne  
        sæson. 
Mandag 03.mar. kl. 15.00 Lokalhistorisk Forening Åbent hus hvor alle er velkomne 
        fra 15.00 - 18.00. 
Torsdag 06.mar. kl. 18.00 Madklubben Køkken Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 92 78) 
Torsdag 06.mar. kl. 19.00 Kun For Piche, Caféen Foredrag v/ Anette Bendixen. Anette snakker 
        ud fra emnet ”Dum på direktionsgangen”. 
Tirsdag 11.mar. kl. 18.30 Skolen Sal+Café  Skolefest for 00.H + 0.H + 1.H.  
Onsdag 12.mar. kl. 18.30 Skolen Sal+Café  Skolefest for   2.H + 3.H + 4.H.  
Torsdag 13.mar. kl. 18.30 Skolen Sal+Café  Skolefest for   5.H + 6.H. 
Lørdag 15.mar. kl. 09.00 Susanne Kampp, Cafèen Flet sammen weekend (Se opslaget) 
Søndag 16.mar. kl. 09.00 Susanne Kampp, Cafèen Flet sammen weekend (Se opslaget) 
Mandag 17.mar. kl. 15.00 Lokalhistorisk Forening Åbent hus hvor alle er velkomne 
        fra 15.00 - 18.00. 
Lørdag 29.mar. kl. 10.00 Kun For Piche, Caféen Kursustilbud: Vil du lære at lave billedcollager 
        og ikoner med spartelmasse og spritbejdse,  
        så se kursustilbuddet sidst i denne kulturhus-
        folder. 
April 2008 
Mandag 07.apr. kl. 15.00 Lokalhistorisk Forening Åbent hus hvor alle er velkomne 
        fra 15.00 - 18.00. 
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Mandag 07.apr. kl. 18.00 Madklubben Køkken Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 92 78) 
Torsdag 10.apr. kl. 19.00 Kun For Piche, Caféen Hjemmeværnet demonstrerer førstehjælp. 
Mandag 21.apr. kl. 15.00 Lokalhistorisk Forening Åbent hus hvor alle er velkomne 
        fra 15.00 - 18.00.. 
Tirsdag 22.apr. kl. 18.30 Skolen Sal+Café  Forårskonsert for 0.H + 1.H + 2.H + 3.H. 
Onsdag 23.apr. kl. 18.30 Skolen Sal+Café  Forårskonsert for 4.H + 5.H + 6.H.  
 
Maj 2008 
Mandag 05.maj. kl. 15.00 Lokalhistorisk Forening Åbent hus hvor alle er velkomne 
        fra 15.00 - 18.00. 
Tirsdag 13 maj kl. 18.00 Madklubben  Køkken Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 92 78). 
Lørdag 17.maj kl. 09.00 Susanne Kampp, Cafèen Flet sammen weekend (Se opslaget) 
Søndag 18.maj kl. 09.00 Susanne Kampp, Cafèen Flet sammen weekend (Se opslaget) 
Mandag 19.maj. kl. 15.00 Lokalhistorisk Forening Åbent hus hvor alle er velkomne fra 15.00 - 
18.00. 
                                                                                                 

Kursustilbud fra ”Kun For Piche” 
Lørdag d. 29. marts kl. 10.00 – 16.00 i Stevning Kulturhus 

 
Har du lyst til at lære at lave billedcollager og ikoner med spartelmasse og 
spritbejdse, kan du komme på kursus med Tina Elholm Bonde som kursusleder. 
   
Alle materialer kan købes hos Tina. Har du et digt, citat, koncertbillet, og evt. gamle 
mønter, smykker eller andet som betyder noget for dig, så tag det med til din 
billedcollage. Fotos skal være kopieret eller skannet på almindelig papir. 
 

Det koster 100 kr. at deltage, og tilmelding kan ske til 
Dorthe Nissen på tlf. 74 45 92 83. 

Med venlig hilsen Dorthe, Marianne og Margit. 
 
Faste tidspunkter: 
    
Stevning Idræts Forening: Basketball fra 6 til 10 år: 

Yderligere information ved Linda Christensen tlf. 74 45 97 27 
Tirsdage kl. 17.00 – 18.30 i gymnastiksalen. Første gang d. 25.09.07. og sidste 
gang udgangen af februar 08 

Stevning Idræts Forening: Leg og motion: 
Yderligere information ved Sonja Mathiesen tlf. 74 45 87 28 
Tirsdage kl. 18.30 – 19.30 i gymnastiksalen. Første gang d. 04.09.07. og sidste 
gang udgangen af februar 08 

Stevning Idræts Forening: Gymnastik på bold: 
Yderligere information ved Margit Schmidt tlf. 74 45 84 93 
Onsdage kl. 18.00 – 19.00 i gymnastiksalen. Første gang d. 03.10.07.. og sidste 
gang udgangen af februar 08 

Stevning Idrætsforening: Motionsbadminton i Gymnastiksalen: 
Tildeling af tider ved Linda Christensen tlf. 74 45 97 27 
Tirsdage kl. 16.00–17.00 + 19.30–20.30 + 20.30–21.30. Første gang d. 04.09.07. 
Slut udgangen af februar 08. 
Onsdage kl. 19.00-20.00 + 20.00-.21.00. Første gang d. 05.09.07. Slut udgangen af 
februar 08. 
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Torsdage kl. 16.00-17.00 + 17.00-18.00 + 18.00-19.00 + 19.00-20.00 + 20.00-
21.00. første gang 06.09.07 

Stevning Idrætsforening: Kortspil i klublokalet under den gule bygning: 
Yderligere information ved Ove Andresen tlf. 74 45 80 75. 
Torsdage kl. 19.00 – 22.00. Første gang d. 06.09.07. Slut udgangen af februar 08. 

Lokalhistorisk Forening: Åbent hus - alle er velkomne  
Der er åbent 1. og 3. mandag i måneden kl. 15.00 – 18.00 (undtaget juli, august og 
december måned) 

    
Denne Kulturhus-folder er en fast del af Rundt om Stevning og E SvenstruPPe. Hvis du/i har en 
eller flere aktiviteter der skal foregå i Stevning Kulturhus, kan den/de offentliggøres her i 
folderen.  Materialet til folderen skal sendes til Steffen Fog, Sandvigvej 4, tlf. 74 45 88 13, 
E´mail: steffenfog@mail.dk.  Deadline for materiale til næste udgave er d.26. marts. Rundt om 
Stevning nr.117 udkommer d. 5. april og E SvenstruPPe udkommer d. 2. april.   

Pileflet med Susanne Kampp
i Stevning Kulturhus

En weekend hvor vi mødes for at 
flette kurve eller andet i pil. 

Det forventes at man er selvhjulpen, 
men at vi inspirerer og giver hinanden 

gode råd. 

Flet sammen weekend
15. + 16. marts kl.  09.00 – 15.00

Flet sammen weekend
17. + 18. maj kl. 09.00 – 15.00

Tilmelding til Susanne Kampp tlf. 74 45 92 78

Flet sammen på Als
03. – 10. juli

(nærmere oplysning ved Susanne Kampp på tlf. 74 45 92 78).

 

mailto:steffenfog@mail.dk
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Budbringer 
 

Slagtekyllinger 
Bestilling modtages på slagtekyllinger, som 
slagtes midt i marts. 
 
Pris: 20kr/kg - forventet vægt 3-4kg pr. stk. 
 
Bestilling senest fredag den 15. februar 2008 
på telefon: 74 45 62 50 / 22 16 29 01 
eller mail: skovgaard@johansen.mail.dk 
 
Gert og Dorthe Johansen, Skovgaard 
 
 
 
Annoncer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Zoneterapi 
• Laserterapi og øreakupunktur uden nåle 

God til aktuelle skader, forstuvninger, 
fibersprængninger, knæproblemer, led og 
muskler, sår uren hud m.m. 

• Ben-, nakke-, skulder- og rygmassage 
• Ansigtsmassage og akupressur 
• Kranio Sakral Terapi 
 
Trænger du til at få ”Tryk på helbredet”  

Så henvend dig trygt til 
Registreret Alternativ Behandler (RAB) 
Vivi Madsen 
Mølletoften 4, Svenstrup 
Tlf.: 74 45 64 58 
Og bestil en tid… 

 

 
 

mailto:skovgaard@johansen.mail.dk
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Aktivitetskalender 
… … februar 2008 

Tidspunkt  Aktivitet Mødested 
 
Søndag d.  3. feb. Kl. 10:30 Konfirmandgudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Onsdag d. 6. feb. Kl. 15 – 17 Indskrivning til børnehaveklasse Nørreskov-Skolen 
 
Søndag d.  10. feb. Kl. 19:30 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Søndag d.  17. feb. Kl. 10:30 Menighedsgudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Tirsdag d.  19. feb. Kl. 19:00 Borgermøde – E’Svenstruplaug Forsamlingshuset 
 Kl. 19:00 Menighedsrådsmøde Præstegården 
 
Onsdag d. 20. feb. Kl. 19:30 Generalforsamling – E SvenstruPPe’ Forsamlingshuset 
 … … sidste frist for indlæg til E SvenstruPPe’ marts udgave 
 
Søndag d.  24. feb. Kl. 10:30 Gudstjeneste (Haderslevartiklerne) Svenstrup Kirke 
 
Fredag d. 29. feb. … … udkommer E SvenstruPPe’ marts udgave 
 
Søndag d.  2. marts Kl. 19:30 Gudstjeneste (Haderslevartiklerne) Svenstrup Kirke 
 
Søndag d.  9. marts Kl. 10:30 Konfirmandgudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Mandag d. 10. marts kl. 19:30 Generalforsamling – Lokalhistorisk Forening Stevning Kulturhus 
 
Tirsdag d. 11. marts Kl. 19:00 Menighedsrådsmøde Præstegården 
 Kl. 19:30 Generalforsamling – Svenstrup Vandværk Forsamlingshuset 
 
Søndag d.  16. marts Kl.   9:30 Konfirmation Svenstrup Kirke 
 Kl. 11:00 Konfirmation Svenstrup Kirke 
 
Torsdag d.  20. marts Kl. 19:30 Gudstjeneste - Skærtorsdag Svenstrup Kirke 
 
Fredag  d.  21. marts Kl. 10:30 Gudstjeneste - Langfredag Svenstrup Kirke 
 
Søndag d.  23. marts Kl. 10:30 Gudstjeneste - Påskedag Svenstrup Kirke 
 
Mandag d.  24. marts Kl. 19:30 Gudstjeneste – 2. Påskedag Svenstrup Kirke 
 

 (......uden ansvar) 
 

 


