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Kommentar 
til Kirkestaldene. 
Efter års søgning efter billeder af de gamle kirkestalde i 
Svenstrup, lykkedes det at finde dem i Nationalmuseets 
billedarkiv. Staldene lå tidligere langs Kalvehavevej, hvor der 
nu er parkeringsplads og staldene er brudt ned sidst i 
halvtredserne. Det nederste  billede af staldene som lå ved 
branddammen hørte til beboerne i Hjortspringområdet, mens  
de øverste seks stalde var forbeholdt Stevning og  
yderområderne i Svenstrup, Himmark, Tårup og Klingbjerg. 
Formålet med Kirkestaldene, som fandtes ved de fleste 
kirker, var til opstaldning af hestene og var for kirkesognets 
beboere, som havde langt til kirke og derved ikke havde 
mulighed for at gå sig til rette. 
Peter Møller.      Foto på forsiden fra Nationalmuseet. 

 

Julenisser 
Vores julenisser, som går rundt og deler gaver ud, er kun 
omkring 100 år gamle. Indtil da var julenisser kendt som små 
gråklædte puslinge, som boede på gårdene. Julenisser 
skulle behandles ekstra godt i julen. Man måtte ikke tale 
dårligt om dem, for så kunne de godt  flytte væk til en anden 
gård, og hvis det skete, var det et klart tegn på, at man var af 
uheld. 

 
 
 
Nissen var 7 gange så 
stærk som mennesket.

Redaktion 
 Lasse Andersen 74 45 62 73 
 Gert Wonsyld 74 45 63 00 
   
 
Kontaktudvalg 
Brandværn 
 Kenneth Svendsen 74 45 63 73 
E’ Svenstruplaug 
 Bente Purup 74 45 65 68 
  e-mail: bpurup@mail.dk 
E Si Skå 
  Eva Tagesen 74 45 63 57 
  e-mail: tagesen21@bbsyd.dk 
Folkedansere 
 Per Zacho 74 45 62 79 
Nørreskovskolen, Svenstrup afdeling 
 Margit Wandahl 74 45 61 42 
  e-mail: mwan@sonderborg.dk 
Nørreskovskolen, Guderup afdeling 
 Ejvind Bojsen 74 45 82 06 
  e-mail: ejvind@sonderborg.dk 
Hjortspring Børnehus 
 Inge Jørgensen 74 45 86 37 
Jagtforeningen 
 Hans Jakob Møller 74 45 63 01 
KFUM Spejderne Hjortspring Gruppe 
  Carsten Davidsen 74 45 95 50 
Lokalhistorisk Forening 
  Jørgen Valentin 74 45 61 65 
Menighedsrådet 
 Thomas Damgaard 74 49 15 74 

   thomas_damgaard@anarki.dk 
Riecks Arkæologiske samling 
 Anni Thy 74 45 61 23 
Ringriderforening 
 Dorthe Johansen 74 45 62 50 
  e-mail: Skovgaard@johansen.mail.dk 
Skolebestyrelsen 
 Jørgen Frølund 74 45 85 40 
  e-mail: jjf@stevning.dk 
Skytteforeningen 
 Torsten Larsen 74 45 95 07 
Svenstrup Cykelklub 
  Ole Tagesen 2614 57 71 
  e-mail: tagesen21@bbsyd.dk 
Svenstrup Vandværk 
 Gert Johansen 22 16 29 01 
  e-mail: Skovgaard@johansen.mail.dk 
“Trævlerne” 
 Jonny Mathiesen 74 45 63 71 
Ungdomsforeningen 
 Bibi Andersen 74 45 17 62 
   e-mail: bibi@andersen.mail.dk 
   
 
Tekst & layout 
 Dorthe Hoffland, Eva Tagesen,  
 Gert Wonsyld 
Trykning 
 Lasse Andersen, John Dahl,  
 Peter Meier, Hans Petersen 
Distribution  
 Peter Møller 74 45 63 01 
Udbringning 
 Elever fra Hjortspringskolen 
 
Svenstrup Hjemmeside 
www.svenstrup-als.dk 

Til alle vore læsere vil 
” E SvenstruPPe`s” redaktører 

ønske en: Glædelig jul, 
samt et godt og lykkebringende 

nytår. 

 

Dorthe
, Eva 
& 
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Nyt fra kirken 

 
 
Særlige begivenheder i og omkring Svenstrup Kirke: 

December 2009/Januar 2010 

 
1. søndag i advent, den 29. november, 
bærer konfirmanderne julens lys ind i 
Svenstrup Kirke. Flammen er tændt ved 
den evigt brændende flamme i kirken 
over Jesus fødested i Bethlehem. Fra 
denne dag vil vi fremover kunne tænde 
vores lys i kirken ved denne flamme, som 
konstant vil brænde i vores kirke. 
Konfirmanderne deltager i en lysprocession 
ved indgangen til gudstjenesten, og vi 
tænder det første lys i adventskransen. 
Denne dag er der tillige indvielse af kirkens 
nye alterdug og brugen af alba ved 
nadveren (Et bredt bånd over præstekjolen i 
den farve, der hører til kirkeårets forskellige 
højtider).  
 
2. søndag i advent, den 6. december 
kommer Nordborgkoret og giver ekstra 
stemmer og korsatser til gudstjenesten. 
Bagefter er der kage og gløgg. 
 
Bedstegudstjeneste - Søndag d. 13. dec. 
kl. 14.00, 3. søndag i advent   
Denne Gudstjeneste står i 
bedsteforældrenes og børnebørnenes tegn. 
Bedsteforældrenes, fordi vi alle har brug for 
bedstes fortælling og modne kærlighed og 
børnebørnenes, fordi det er deres jord. 
Vores lokale spejdere (KFUM og K) deltager 
sammen med repræsentanter fra 
menighedsgudstjenestegruppen i 
forberedelse og udførelse. Vi holder 
Gudstjeneste kl. 14 samtidig med 
Domkirken i København, hvor ærkebiskop 
Rowan Williams prædiker i forbindelse med 
klimatopmødet. Kl. 15.00 slår vi sammen 
med kirker landet over 350 klokkebedeslag 
for klimaet. Mellem de to begivenheder er 
der lidt mundgodt til børnene. 
 
 

”Vi synger julen ind” 4. søndag i advent, 
den 20. december kl. 16, og lytter til 
juleevangeliske læsninger (tema: 
Overvældende glæde). 
 

Gudstjenesteliste 
Søndag d. 29. nov. kl. 10.30 1. søndag i 
advent (tema: Lysets magt over mørket) 
Søndag d. 6. dec. kl. 10.30 2. søndag i 
advent med Nordborgkoret (tema: 
Kærlighedens lys) 
Søndag d. 13. dec. kl. 14.00 3. sønd. i adv. 
Bedstegudstjeneste (tema: Børnenes jord) 
Søndag d. 20. dec. kl. 16.00 4. sønd. i adv. 
Vi synger julen ind – og lytter til 
juleevangeliske læsninger (tema: 
Overvældende glæde) 
Torsdag d. 24. dec. Juleaftens dag kl. 
14.00 og kl. 15.30 (tema: Da kærligheden 
kom til jorden) 
Midnatsgudstjeneste kl. 23.30 (tema: De 
tusind engles nat)  
Fredag d. 25. dec. kl. 10.30 juledag 
Fødselsdagsgudstjeneste  
Lørdag d. 26. dec. kl. 19.30 2. juledag 
Julestilhed Liturgisk Gudstjeneste med 
stille julemusik 
Søndag d. 27. dec. kl. 10.30 Nordalsisk 
fællesgudstjeneste i Egen Kirke ved Kitty 
Hovgaard Jensen 
Fredag d. 1. januar 2010 kl. 16.00 
Nytårsgudstjeneste 
Søndag d. 3. jan. kl. 10.30 Helligtrekongers 
søndag 
Søndag d. 10. jan. kl. 10.30 Gudstjeneste 
Søndag d. 17. jan. kl. 10.30 
Menighedsgudstjeneste 
Søndag d. 24. jan. 10.30 Spejdernes 
nytårsappel – familiegudstjeneste 
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Min yndlingssalme. 
Salmestafetten har Gunhild Rasmussen 
modtaget fra Ruth Good: 
”Jeg har som salme valgt: ”Menneske din 
egen magt” 
fordi den sætter ord på mange tanker, som 
jeg ikke selv kan udtrykke. 

Dette, at livets Gud ikke træffes på fjerne 
stjerner, men at vi alle som medmennesker 
skal give hinanden hjælp og kærlighed. 
Med hilsen  
Gunhild Rasmussen (tidligere Stevning) 
Nordborg 
Stafetten sendes til 
Dines Nordtorp, Ravnsdam.” 

 
 
Evangelisk kvarter 

Et evangelisk kvarter kan vare fra et splitsekund til en evighed. Det er 
både et sted og et tidsrum: et kvarter – et sted, hvor man kan bo - og en 
stund - et frikvarter. 
- et evangelisk kvarter: 
 
 
 

 
Engletid: 
 
Grib en stund af stilhed 
Kom og hvil dig ved mit vand 
Hør dit liv fortalt i mildhed 
Følg med mig til livets land. 
 
I et øjeblik af stilhed  -  for mit ansigts lys du 
står 
Og med tusind engle er jeg her hos dig. 
Ja, med tusind engle er jeg på din vej. 

 
 
Lad mig følge dig, på din vandrings vej 
Stille og ydmyg 
Som en lytten i dit sind 
 
Går jeg her ved din side 
Gud af Gud og menneske - lig. 
 
Genkender du, kærlighedens vej 
Ved mine øjnes lys, som falder over dig.  
 
Bo Scharff 

 
 
Tænd lys! 
Når som helst, du har brug for at se lyset 
skinne over dit liv – over noget eller nogen, 
som trænger dertil, så læg din vej forbi 
Svenstrup Kirke og tænd et lys på 
døbefonten ved den flamme, der står her. 
Flammen er tændt ved det lys, som brænder 
nede i Betlehemskirken i Palæstina, som et 
symbol på, at Kristus én gang for alle har 
tændt et lys for os ved at komme os i møde 
– uanset om vi vil komme ham i møde. 
I Svenstrup Kirke venter der et rum på dig, 
hvor du kan falde til ro og bede om Guds lys 
over dit liv. Hans ansigts lys, der lyser over 
enhver, som dagens lys over jorden. 

 
 
Her kan du lade dig indhente af din sjæl og 
lade tankerne tænke det, de vil. 
Her kan du tage imod fortællingen om 
kærlighedens søn, der deler smerten med 
os og leder os hen til vores næste, så vi kan 
finde fred og elske. 
 
Her kan du høre eller læse ordene: ”Kom til 
mig, alle I, som slider jer trætte og bærer 
tunge byrder, og jeg vil give jer hvile!”    
Matt. 11, 28. 
 
MÅ DIN JUL GÅ DIG I MØDE – 
sognepræsten i Svenstrup 
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Kirkebil 
Kirkebilen bestilles hos GF-Taxi på telefon 
74 45 95 45 senest dagen før 
gudstjenesten. "Kirkebil" er til rådighed for 
enhver, der er dårligt gående. 
 

Kirkegården 
Graver og kirketjener Torben Nielsen 
træffes i arbejdstiden 8-14 på kirkegården 
og på telefon 74 45 63 02. 
 
Kirkens hjemmeside 
På: www.svenstrupkirke.dk finder man alle 
relevante oplysninger om kirken, 
menighedsrådet, gudstjenestetider, møder 
osv. Her kan du tillige hente dig en relevant 
prædiken eller en lille meditativ bøn at slide 
på.  
I øvrigt henvises til ”Nyt fra Kirken” i de 
lokale blade ”E’Svenstruppe´” og ”Rundt om 
Stevning” samt en ”Kirke-seddel”, der altid 
ligger fremme i våbenhuset. 

Sognepræst 
Bo Scharff 
Der er altid mulighed for at træffe 
sognepræsten enten ved at henvende sig 
på præstegårdens kontor (den nye 
sydindgang) eller ved at træffe aftale over 
telefonen - dog undtagen mandag. Giv 
endelig sognepræsten besked, hvis der 
er viden om, at der på grund af sygdom 
eller lignende er brug for et ekstra besøg. 
Tlf.: 74 45 62 05 – e-mail: BOSC@km.dk 
 

Menighedsrådet 
Der afholdes møder 19. jan., 9. feb., 16. 
mar., 20. apr., 18. maj., 15. jun. 
Der er tale om den 3. tirsdag i hver måned 
undtagen i februar af hensyn til vinterferien i 
uge 7. 
Den 16. marts er der offentligt 
regnskabsmøde kl. 1930. 
Den 18. maj er der offentligt budgetmøde kl. 
1930. 
Det årlige syn afholdes lørdag den 16. jan 
kl. 10.00. 
Møderne holdes kl. 19 i mødelokalet ved 
præstegården. 
Menighedsrådets møder er offentlige, og 
alle interesserede er velkomne. Referater 
fra menighedsrådsmødet er fremlagt i 
kirkens våbenhus. 
Menighedsrådets medlemmer er 
(nykonstitueret 13. november): Thomas 
Damgaard (formand), Asta Broesby-Olsen 
(næstformand), Bente Purup (kasserer i 
rådet), Maja Jørgensen (kontaktperson), 
Ruth Good, Gert Sommerlund (kirkeværge), 
Bo Scharff (præst, født medlem). 
Uden for rådet: Ole Andersen (medarb. 
repr.), Ole Rasmussen (kasserer).  

Dåb 

Ingen 

Døde og begravede 

12. november: Irene Christine Junker  
25. november: 
 Anne Marie Hansen født Bonde 

Viede 
Ingen 

http://www.svenstrupkirke.dk
mailto:BOSC@km.dk
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E SvenstruPPe 
 
Giv et lille bidrag til E’ SvenstruPPe’ - Du kan nå det endnu! 
 

Vi har allerede 
modtaget en del 
bidrag til driften af 
vores allesammens 
lokalavis  
E SvenstruPPe’, 

men du kan stadig nå at komme med 
bidrag. 
Et bidrag på 60 kr. eller mere pr. husstand 
vil være os en gevaldig hjælp. 
Du kan vælge enten at overføre dit bidrag til 
E SvenstruPPe’s bankkonto nr. 8011 
1028371, du kan bruge det indlagte girokort 

fra sidste udgave, eller du kan bruge 
kuverten, der også var med sidst. 
Kuverten med dit bidrag kan afleveres i 
kassen i Lissie’s blomsterbutik (Nordborgvej 
50), ved formand Lasse (Kirketoften 4) eller 
ved mig selv, kasserer Christian 
(Nordborgvej 70 ved siden af 
forsamlingshuset). 
                
 
På forhånd mange tak! 
m.v.h. 
Kasserer Christian Christensen 

 
 

 
 
 
 

Dobbeltrettet cykelsti…… 
 
 
Aldrig er der lavet noget så åndssvagt 
gennem Svenstrup som den dobbeltrettede 
cykelsti. Nu er jeg da som fodgænger helt 
lost, og det gælder vel også skolebørn. Der 
er vel ingen, der er så dumme at tro på, at 
cyklister krydser vejen ved Ugebjergvej for 
at cykle på den rigtige side til Danfoss. Til 
gengæld er det ikke til at se cyklister, der 
cykler tæt på en høj hæk, når man som bilist 
skal ud på vejen. Så har ingen en chance. 
En situation, der er oplevet: To 

dagplejemødre kommer gående side om 
side, hver med en barnevogn. Fra den ene 
side kommer en knallert, fra den anden side 
en cykel, hvordan forholder man sig????? 
Kører op i den høje kant med chance for at 
falde eller hvad?????? Hvornår får vi 
lysreguleringen trafikreguleret ??? Jeg har 
to gange oplevet, at bilister kører over for 
rødt, fordi der skiftes til rødt, når man 
kommer kørende. Det var bare det.

Lissie Wonsyld 
Frustreret fodgænger. 
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            JULESKYDNING 
 For klubbens medlemmer og familie 
 
                D. 12. DECEMBER KL. 13.30 
 

Juleskydning foregår på specielle skiver, der er lavet til 
formålet. 

 
      Der skydes i tre forskellige klasser (ikke luft). 3 Prøveskud og 5 skud til 
hver skive. 
 

Børn (gevær)  30 kr. 
Voksne (gevær)  30 kr. 
Voksne (pistol)  30 kr. 

 
Til voksne serveres kaffe, gløgg og æbleskiver              kr. 25,00 

        Til børn serveres 1 sodavand, æbleskiver og en slikpose    kr. 20,00 
 
       Sidste frist for tilmelding er d. 4. december. 
 
 
 
 

S
p
e
j

dernyt. 
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Der blev samlet kr. 700 ind til 
spejderhjælpen af 4 ulve. De er videresendt 
til et ungdomscenter i Panyagor i Sudan. 
 
Vi har været i Valhalla og oplevet de 
nordiske guder og deres verden. 
 
Vi har haft middelalder-weekend i 
spejderhytten, hvor vi havde besøg af 
middelaldermanden Peter, der fremviste 
drabelige våben og tunge rustninger. Og jo 
– han var farlig at kæmpe imod.  
Vi fik også lavet middelaldermad på bål: 
kylling – man spiste nemlig meget fjerkræ, 
pandekager  - man var nemlig vild med 
søde sager og desserter, ristet honningbrød 
med pinjekerner, hjemmebagt brød – 
skonrogger, grønsagssuppe og mere 
dessert – afdryppet tykmælk med bær. Og 
selvfølgelig grød til morgenmad! 

Vi skal have besøg af vores præst Bo 
Scharff til en bedsteforældreaften, og så 
skal vi deltage i bedsteforældre-
gudstjeneste og 350 klokkeslag for klimaet 
den 13. december 2009 i kirken. 
 
Husk at besøge os i julecaféen i 
kulturhuset den 6. dec. Kom og støt 
spejderne. Vi sælger bl.a. 
juledekorationer. 
 
Vi er rigtig glade J Vi har nemlig fået besøg 
af 3 nye bævere og 1 ny ulv på prøve – og 
der er plads til flere i alle aldre – børn og 
voksne! 
Så har du også lyst til at være med, så kom 
og besøg os tirsdage kl. 18-19.30 i vores 
dejlige spejderhytte på Dalvej. 

 
        GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR 
        Fra Kfum-spejderne Hjortspring 
 
 

Brandværn 
Her er hvad vi har haft af udkald/aktiviteter siden sidst.  
2.nov kl 12.27  Skorst.brand-Stråtag  
 
Vi vil løbende skrive i E SvenstruPPe hvad vi har kørt til af alarmer og samtidig vil vi nævne 
hvornår vi har vores øvelser. Hvis der sidder nogle som har lyst til at se hvad vi laver på 
øvelserne er i velkomne til at kigge ned, Vi mødes på stationen klokken 18.30 under selve 
øvelsen vil i kunne se hvorledes det hele foregår og hvad der sker, 
både hvad holdlederen, røgdykkerne og resten af mandskabet laver og 
efterfølgende er der hygge og snakken på stationen. 
 
Øvelser i den kommende måned:  
6. December JULETRÆSFEST   
14. December Teori på brandstationen.   
Ved interesse tage kontakt til en brandmand eller vores kaptajn  
Kenneth G. Svendsen  Tlf.: 20 76 12 16 
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FRA NØRRESKOV-SKOLEN 
 

 . 

Fysisk aktivitet 
 

 
 
Fysisk aktivitet er mere end at gå til fodbold eller en anden sport i 

fritiden. Fysisk aktivitet er blandt andet fange-leg i frikvarteret, at 

bevæge sig i matematiktimerne, cykle eller gå til og fra skole, 

lege med andre børn efter skole, klatre i træer, lege pudekamp, 

lufte hunden, spille rollespil, løbe en tur med mor og far m.v. 

 

Alt dette tæller, når vi hjælper børn og unge til at leve op til 

Sundhedsstyrelsens anbefaling: At børn og unge under 18 år er 

fysisk aktive mindst 60 minutter om dagen. Samt at de er fysisk 

aktive, hvor de bliver meget forpustet, mindst to gange om ugen i 

20-30 minutter. Det fremmer deres kondition, muskelstyrke, 

bevægelighed og knoglesundhed. 

 
 
Nye telefonnumre 
Nørreskov-Skolen har fået nye telefonnumre.  
Hovednummeret til Guderupafdelingen er: 88 72 43 95 og  
hovednummeret til Svenstrupafdelingen er 88 72 43 96 
 
Se en fuldstændig liste på www.norreskov-skolen.dk 
 
 

 

 

 

http://www.norreskov-skolen.dk
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FRA NØRRESKOV-SKOLEN 
 
JULEFEST 

 
 
 
 
 
 
 

 
Hermed inviteres elever og forældre til 
skolens julefest: 
 
Torsdag den 3. december 2009 kl. 18.00-
20.00 på Nørreskov-Skolen i Svenstrup. 
 
Program for skolens julearrangement: 
I år vil alle klasser byde ind med en eller 

anden form for aktivitet. Det kunne være 

modeshow, nisseteater, dåsekast, fiskedam 

og meget andet. Lad jer overraske. 

Alle aktiviteter foregår i klasselokalerne 

rundt på skolen. Endelig plan og oversigt vil 

hænge rundt på gangene 

Skolens lille nissebørnebande vil gå rundt 

på skolen og dele juleposer ud til artige 

børn, og Forældreforeningen sørger for, at 

de voksne kan nyde en kop kaffe i cafeerne.  

Vi beder forældrene holde opsyn med egne 

børn 

. 

Med venlig hilsen Nissegruppen 
 
 

 

Julegudstjenesten for skolen i Svenstrup. 

Fredag den 18. december er sidste 

skoledag før jul. Og traditionen tro så slutter 

dagen med at vi alle går til julegudstjeneste i 

kirken kl. 11.30. Forældre og andre er 

meget velkommen til at være med.  

 

Trafikken omkring skolen glider snart 
igen. 
Det ser ud til at arbejdet med den 

dobbeltrettede cykelsti er ved at nærme sig 

sin afslutning. Det er dejligt at eleverne nu 

kan komme til skole og kun behøver at 

krydse hovedvejen ved lyskurven.  

Skolens parkeringsplads har fået ny 

belægning, så de daglige 

parkeringsproblemer er overstået. Dog vil vi 

gerne gøre opmærksom på, at der er mange 

biler om morgenen, som både skal ud og 

ind. Det ville være rart om man kunne bruge 

P-pladsen på den anden side til aflevering af 

børn. Eleverne skal jo bare hen til lyskurven 

og gå over. Så har 

lærerne mulighed for at 

komme ind og parkere 

og være her til tiden. 
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DET FOREGÅR 
I 

 
Skolevænget 14 

 
2009 / 2010 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Aktiviteter: 
December 2009 
Søndag 06.dec. kl. 14.30 jule - Caféen Caféen Kom og hyg med alle de andre i jule – Caféen. 
     Jule - Caféen har åben til kl. 16.30. 
Tirsdag 08.dec. kl. 19.30 Stevning Vandværk Caféen Vandværkets årlige Generalforsamling. 
Torsdag 10.dec. kl. 18.00 Madklubben Køkken Julemiddag (tilmelding tlf. 74 45 92 78). 
Mandag 16.nov.   kl. 15.00  Lokalhistorisk forening     Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00. 
 
Januar 2010 
Søndag 03.jan. kl. 14.30 Søndags-Caféen Caféen Kom og hyg med alle de andre i 
Søndags Caféen. 
     Søndagscaféen har åben til kl. 16.30. 
Mandag 04.jan.    kl. 15.00  Lokalhistorisk forening     Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00. 
Tirsdag 05. jan. kl. 22.00 Kulturhuset Caféen Hellig Tre Konger – afsløring – fest og hygge. 
     Der er kåring og afsløring kl. 22.30. 
Onsdag 06.jan.     kl. 09.00   Kulturhuset        Caféen      PC kursus – hold 3 starter. 
Onsdag 06.jan.     kl. 19.00  Kulturhuset Caféen   PC kursus – hold 4 starter. 
      
Tirsdag 12.jan. kl. 18.00 Madklubben Køkken Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 92 78). 
Mandag 18.jan.    kl. 15.00  Lokalhistorisk forening     Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00. 
 
Februar 2010 
Mandag 01.feb.   kl. 15.00  Lokalhistorisk forening     Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00. 
Torsdag 4. feb.    Kl. 19.00  Stevning Lokalråd Caféen        Det årlige borgermøde i Stevning. 
Søndag 07.feb. kl. 14.30 Søndags-Caféen Caféen Kom og hyg med alle de andre i 
Søndags Caféen. 
     Søndagscaféen har åben til kl. 16.30. 
Torsdag 11.feb kl. 18.00 Madklubben Køkken Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 92 78). 
Mandag 15.feb.    kl. 15.00  Lokalhistorisk forening     Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00. 
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Marts 2010 
Mandag 01.mar.  kl. 15.00  Lokalhistorisk forening     Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00. 
Tirsdag 02.mar. kl. 18.00 Madklubben Køkken Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 92 78). 
Søndag 07.mar. kl. 14.30 Søndags-Caféen Caféen Kom og hyg med alle de andre i 
Søndags Caféen. 
       Søndagscaféen har åben til kl. 16.30. 
Tirsdag 09.mar. kl. 18.00 Skolen Sal+Café Skolefest for 00.H + 0.H + 1.H.  
Onsdag 10.mar.   kl. 18.00 Skolen Sal+Café Skolefest for   2.H + 3.H + 4.H.  
Torsdag 11.mar. kl. 18.00 Skolen Sal+Café Skolefest for   5.H + 6.H. 
Mandag 15.mar.  kl. 15.00  Lokalhistorisk forening     Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00. 
Fredag 19.mar.    kl. 18.30 Kulturhuset        Salen     Vin – ost – god musik – kom og vær med ???? 
                                                                                                   ( flere oplysninger i næste udgave af 
kalenderen) 
 
 
April 2010 
Torsdag 08.apr. kl. 18.00 Madklubben Køkken Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 92 78). 
Mandag 19.apr.   kl. 15.00  Lokalhistorisk forening     Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00. 
 
 
Maj 2010  
Mandag 03.maj.   kl. 15.00  Lokalhistorisk forening     Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00. 
Tirsdag 04.maj kl. 09.30 Kulturhuset  Petanque sæsonen starter igen. Kom og prøv. 
Tirsdag 04.maj kl. 18.30 Kulturhuset  Petanque sæsonen starter igen. Kom og prøv. 
     Se opslaget her i kalenderen 
Tirsdag 04.maj. kl. 18.30 Skolen Sal+Café Forårskoncert for 0.H + 1.H + 2.H + 
3.H. 
Onsdag 05.maj. kl. 18.30 Skolen Sal+Café Forårskoncert for 4.H + 5.H + 6.H. 
Tirsdag 11.maj. kl. 18.00 Madklubben Køkken Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 92 78). 
Mandag 17.maj.   kl. 15.00  Lokalhistorisk forening     Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00. 
 
Juni 2010 
Lørdag 05. juni kl. 12.00 Kulturhuset  Stevning Musikfestival 2010 kl. 12.00 – 24.00 
     for god amatørmusik 
Mandag 07.jun.   kl. 15.00  Lokalhistorisk forening     Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00. 
Torsdag 10.jun. kl. 18.00 Madklubben Køkken Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 92 78). 
Lørdag 05.jun kl. 12.00 Kulturhuset  Stevning Musik festival 2009 
Fredag 18.jun. kl. 18.00 Kulturhuset Caféen Kulturhusets 5 års fødselsdagsfest for alle der  
     har hjulpet Kulturhuset i denne sæson. 
Mandag 21.jun.   kl. 15.00  Lokalhistorisk forening    Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00. 
 
 

Sæt kryds i kalenderen ved fredag d. 19. marts kl. 18.30. 
Kom til Stevning kulturhus og vær med til: 

En dejlig aften med rødvin & ost – Sax Appeal vender tilbage og spiller god jazz 
 

Sæt kryds i kalenderen ved lørdag d. 5. juni 2010. fra kl. 12.00 til kl. 24.00 
Kom til Stevning Kulturhus og vær med til: 

Stevning musikfestival 2010 - for god amatørmusik. 
 
Faste tidspunkter: 
Line Dance: 
    Mandage kl. 18.00 – 19.30     Sæsonen starter 7. september 2009 og slutter 26. april 2010 
  Alle er velkomne til at danse med. Det koster 200 kr. for at deltage i hele sæsonen. 
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 PC kurser i Stevning Kulturhus: Vagn Hesselager er instruktør 
    Hold nr. 3-2010: Onsdage kl. 09.00 – 11.00 i Caféen d. 6. januar - d. 24. marts 2010. 
    Hold nr. 4-2010: Onsdage kl. 19.00 – 21.00 i Caféen d. 6. januar – d. 24. marts 2010. 
 Tilmelding og information ved Vagn Hesselager tlf. 40 18 20 60 mail: vagn@hesselager.com 
 
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) 
 
 
 
Fritidsklubberne: Klub-hygge for børn fra Stevning og Svenstrup 
  Yderligere information ved Susanne Zimmermann tlf. 74 45 98 85 
    Tirsdage kl. 14.30 – 16.30. Den Lille Klub. Første gang d. 22.08.2009 og sidste gang 30.03.2010. 
    Tirsdage kl. 18.30 – 21.00. Den Store Klub. Første gang d. 22.08.2009 og sidste gang 30.03.2010. 
    Klubberne er lukket d. 13.okt. 2009 + 22.dec. 2009 + 29.dec. 2009 + 16.feb. 2010. 
 
Stevning Idræts Forening: Basketball fra 6 til 14 år: 

     Yderligere information ved Linda Christensen tlf. 60 94 27 42 
    Tirsdage kl. 17.00 – 18.00 i gymnastiksalen. Første gang d. 15.09.09. og sidste gang udgangen af 
februar 10. 
Stevning Idræts Forening: Leg og motion: 

     Yderligere information ved Margit Schmidt tlf. 74 45 84 93 
    Tirsdage kl. 19.15 – 20.15 i gymnastiksalen. Første gang d. 08.09.09. og sidste gang udgangen af 

februar 10. 
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. 09.09.09. og sidste gang udgangen af 
februar 10. 

Stevning Idrætsforening: Motionsbadminton i Gymnastiksalen: 
  Tildeling af tider ved Linda Christensen tlf. 60 94 27 42 
    Tirsdage kl. 16.00-17.00 + 18.00-19.00 + 20.30-21.30. Første gang d. 01.09.09. Slut udgangen af 
februar 10. 
    Onsdage kl. 16.00-18.00 + 19.00-21.00.                        Første gang d. 02.09.09.  Slut udgangen af 
februar 10. 
    Torsdage kl. 16.00-21.00                                                Første gang d. 03.09.09.  Slut udgangen af 
februar 10 
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. 03.09.09. Slut udgangen af 
marts 10. 
 
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, mail: 
steffenfog@bbsyd.dk.  Deadline for materiale til næste udgave er d. 13.januar. Rundt om 
Stevning nr.128 udkommer d. 23.januar og E`SvenstruPPe udkommer ca. 1. februar. 
 

 

mailto:vagn@hesselager.com
mailto:steffenfog@bbsyd.dk
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SØNDAGS-CAFÉEN OG KFUM SPEJDERNE

JULECAFÈ
i Stevning Kulturhus

Skolevænget 14, Stevning

kl. 14.30-16.30
Søndag den 6.december  

Vi serverer kaffe/te og saft
med vafler og mange dejlige julekager

Der er også mulighed for at købe juledekorationer  
i spejdernes jule-butik.

Med stor julehilsen
Søndagscafe-udvalget og KFUM Spejderne Hjortspring Gruppe.

Inviterer alle til
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PC kursus  for alle                                        2010     
i Stevning Kulturhus, Skolevænget 14  
 
Instruktør: Vagn Hesselager                                                                            
 

 
Hold nr. 3-2010: 

Onsdage kl. 09.00 – 11.00 i Caféen. Første gang d. 6. januar og sidste gang d. 24. marts 2009.  
                                                                                            (der er ikke kursus d. 17. februar og d. 10. marts) 

Hold nr. 4-2010:  
   Onsdage kl. 19.00 – 21.00 i Caféen. Første gang d. 6. januar og sidste gang d. 24. marts 2009. 

                                                                                            (der er ikke kursus d. 17. februar og d. 10. marts) 
 
 
Der undervises individuelt. Du kan for eksempel lære at skrive i Word, regne i Excel, lave en 
præsentation i Power Point, surfe på nettet eller skrive en mail. 
 

Du må gerne medbringe din egen computer. Den kan kobles til et trådløst netværk i lokalet.  
 

På hvert hold er der plads til 5 personer ved Kulturhusets computere + 2 personer med egen
computer. Der er max. 7 deltagere på hvert hold. 
 

 
Det koster 75 kr. for at deltage i et kursus. Beløbet betales den første kursusdag.  
 

 
 
Tilmelding til: 
Vagn Hesselager tlf. 40 18 20 60 eller mail: vagn@hesselager.com 
 
 
Ved tilmelding bedes du oplyse navn, adresse og  telefonnummer. 
 
 
Du bedes også oplyse om du ønsker at benytte din egen PC på kurset.  
 
 

mailto:vagn@hesselager.com
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Søndag den 6. december, kl. 14:00-16:30 

Juletræsfest for børn 
på Svenstrup Brandstation 

 
Tilmelding mht. godteposer til: 

Finn Lehmann  tlf. 7445 6061 / 4085 6061 
Tom Marek  tlf. 6137 0924 
Helge Kock      tlf. 7445 1314 / 6127 0242 

 
... ... senest den 3. december 
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JJuulleekkoonnkkuurrrreennccee  
FFoorr  bbøørrnn  

 

 

 

 

Igen i år kan du deltage i Arbejdernes Landsbank 
julekonkurrence.  Indlever din ønskeseddel i banken 
og deltag i den ugentlige lodtrækning om gavekort til 
Fætter BR. 
 

 

 
------------"---------------"------------------"------------------------"---------------------"------------- 
 
 Ønskeseddel:  
   

 

1.________________________________________________________ 
 
2.________________________________________________________ 
 
3.________________________________________________________ 
 
4.________________________________________________________ 
 
5.________________________________________________________ 
 

Navn: _____________________________Adresse:_________________________________ 
 
By/Postnr.:________________________________Tlf.nr.______________Alder:_______ 
 
Kuponen skal indleveres i banken. Der trækkes lod hver torsdag, frem til jul. 
 
 
 

 

Arbejdernes Landsbank 
Nordborgvej 24, 6430 Nordborg 
Tlf. 38483054 Email: nordals@al-bank.dk  

 

mailto:nordals@al-bank.dk
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Budbringer
Grønkål 
 
Kogt, hakket grønkål og hvidkål      
kr. 25,- pr. kg 
 
Kontakt 
Helle og Jørgen Jørgensen 
 
74450497 eller 40884237 
 
Sandvej 15, Svenstrup 
 
 Venlig hilsen  
Helle Jørgensen 
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Bestyrelsen:            Navne:                               Tlf.:             Mailadr: 
   
Formand:   Bibi Andersen   30207483 bib@andersen.mail.dk 
Næstformand: Karsten Abrahamsen 25632711 kab@sdbg-fornikling.dk 
Kasserer:  Inge-Marie Lyhne  74425283 imlyhne@stofanet.dk 
Sekretær:  Louise Andersen  20763407 lize@mail.dk 
Fodbold:  Karin Frost Jensen  22531887 karin_frostjensen@sport.dk 
Gymnastik:  Dorith Sprenger  20966505 dorith@bbs.dk 
Badminton:  Jan Jørgensen  61602238     
 

 
 
 
 

Fantastisk – Fantastisk – Fantastisk 
Hvad forever kvalitets Aloe Vera kan gøre for os mennesker og dyr 

 

Eksklusive julegaver til enhver smag. 
 

Med 90 dages fuld retur ret kan du kun være tilfreds, hvis det mod alt forventning ikke skulle 
leve op til jeres forventninger. 

Der er produkter til a drikke og til at smøre på. (husk forårssolen nemt kan overraske os) 
 

Der er en gave til de 10 første ordre 
     Forever kvalitets Aloe Vera: 

Nordborgvej 113 Svenstrup 
Ring til 61 67 09 50.  

eller Skriv Sms. 61 67 09 50  
Skriv en E. mail: agove@mail.tele.dk 

  Hjemmeside: www.myaloevera.dk/ove  
 
 
 
 
      

 

mailto:bib@andersen.mail.dk
mailto:kab@sdbg-fornikling.dk
mailto:imlyhne@stofanet.dk
mailto:lize@mail.dk
mailto:karin_frostjensen@sport.dk
mailto:dorith@bbs.dk
mailto:agove@mail.tele.dk
http://www.myaloevera.dk/ove
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• 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… 
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udgivelser i år 2010 
 

Nummer 
Sidste frist 
for indlæg Trykning 

af bladet 
Samling af bladet 

på skolen kl. 19:00 
E 
SvenstruPPe’ 
udgives 

Internet 
(pdf – 

format) 

1 
(februar) 

Onsdag 
den 

20. januar 

Mandag 
den 

1. februar 

Tirsdag den 2. februar 
E- SI- SKÅ 

Onsdag den 
3. februar 2010 

 

 

2 
(marts) 

 

Lørdag den 
20. februar 

Mandag 
den 

1. marts 

Tirsdag den 2. marts 

Jagtforeningen 

Onsdag den 
3. marts 2010 

 

3 
(april) 

 

Lørdag den 
20. marts 

Mandag 
den 

29. Marts 

Tirsdag den 30. marts 
Svenstrup 
Ungdomsforening 

 

Onsdag den 
31. marts 2010 

 

         4 
(maj) 

 

Tirsdag den 
20. april 

Tirsdag den 
27. april Onsdag den 28. april 

Svenstrup-
Cykelklub  

Torsdag den 
29. april 2010 

 

5 
(juni) 

 

Torsdag 
den 

20. maj 

Mandag 
den 

31. maj 

Tirsdag den 1. juni 

Trævlerne 

Onsdag den 
2. juni 2010 

 

6 
(juli / aug.) 

 

Søndag 
den 

20. juni 

Mandag 
den 

28. juni 

Tirsdag den 29. juni 

Svenstrup frivillige 
Brandværn 

Onsdag den 
30. juni 2010 

 

Sommerferie 
7 

(september) 
 

Fredag den 
20. august 

Mandag 
den 

30. august 

Tirsdag den 31. august 

Svenstrup 
Vandværk 

Onsdag den 
1. september 

2010 

 

8 
(oktober) 

 

Mandag 
den 
20. 

september 

Onsdag den 
29. 

september 

Torsdag den 30. 
september 

Skytteforeningen 

Fredag den 
1. oktober 

2010 

 

9 
(november) 

 

Onsdag 
den 

20.oktober 

Mandag 
den 
1. 

november 

Tirsdag den 2. 
november 

Svenstrup 
Ringriderforening 

Onsdag den 
3. november 

2010 

 

10 
(dec./ jan.) 

Lørdag den 
20. 

november 

Onsdag den 
1. 

december 

Torsdag den 2. 
december 

ESvenstruppe’ 

Fredag den 
3. december 

2010 
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Aktivitetskalender 
  

Tidspunkt       Aktivitet   Mødested 

Søndag  d. 29. Nov. kl.10.30 1. søndag i advent Svenstrup Kirke 
  ( tema: Lysets magt over mørket ) 
 
Torsdag  d. 3. Dec. Kl.18.00-20.00 Juletræsfest Nørreskovskolen 
 
Søndag   d. 6. Dec. kl.10.30 2. Søndag i advent med Nordborgkoret Svenstrup Kirke 
  ( tema: Kærlighedens lys ) 
 
Søndag  d. 6. Dec. kl.14.00-16.30 Brandværnet`s juletræsfest Brandstationen 
 
Søndag  d. 6. Dec. Kl.14.30-16.30 Julecafé  Stevning kulturhus 
 
Lørdag   d.12. Dec. Kl. 13.00 Juleskydning  
 
Søndag d. 13. Dec kl.14.00 3. søndag i advent Bedstegudstjeneste Svenstrup kirk 
  ( tema: Børnenes jord ) 
 
Søndag d. 20. Dec. Kl.16.00 4. søndag i advent. Vi synger julen ind Svenstrup kirke 
   ( tema: Overvældende glæde ) 
Juleaftensdag 
Torsdag d. 24. Dec. Kl.14.00  ( tema: Da kærligheden kom til jorden ) Svenstrup kirke 
                Og kl. 15.30 ( tema: Da kærligheden kom til jorden ) Svenstrup kirke 
Midnatsgudstjeneste  kl. 23.30 ( tema: De tusind engles nat)  Svenstrup kirke  
 
Fredag  d. 25. Dec. Kl. 10.30 Fødselsdagsgudstjeneste Svenstrup kirke 
 
Søndag d. 27. Dec. Kl. 10.30 Nordalsisk fællesgudstjeneste 
  Ved Kitty Hovgaard Jensen Egen kirke 
 
 2010…..2010…..2010…..2010 
 
Fredag  d.    1. jan. Kl. 16.00 Nytårsgudstjeneste Svenstrup kirke 
 
Søndag d.   3. Jan. Kl. 10.30 Helligtrekongers søndag Svenstrup kirke 
 
Søndag d. 10. Jan. Kl. 10.30 Gudstjeneste Svenstrup kirke 
 
Søndag d. 17. Jan. Kl. 10.30 Menighedsgudstjeneste Svenstrup kirke 
 
Onsdag d.20 Januar..… … Sidste frist for indlæg til E`SvenstruPPe`s  Feb. nummer. 
 
Søndag d.24. Jan. Kl. 10.30 Spejdernes nytårsappel – familiegudstjeneste Svenstrup kirke  
 
Onsdag d. 3. Februar 2010 … … Udkommer næste nr. af E`SvenstruPPe … …  
 

 
(... ... oplysninger uden ansvar)  

December 2009 /Januar 2010 


