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Kommentar 
 
 
Så er sommeren slut og kalenderen siger efterår. Hvis du 
ellers skulle have problemer med at få fyldt kalenderen op, 
er der inspiration at hente i de mange annoncer og 
aktivitetslister som fylder dette nummer af E Svenstruppé – 
foredrag, kortspil, høstfest, folkedans, gymnastik og meget 
mere. Der er ingen, som behøver at kede sig i Svenstrup om 
vinteren. 
 
Nu er det også høsttid og personlig glæder jeg mig over 
blommerne, der er modne nu og jeg har stadig kartofler og 
squash at hente i køkkenhaven. Snart bliver æblerne modne 
og hvad er bedre end at sætte tænderne i et nyplukket 
æble?  
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Nyt fra kirken 
 
Særlige begivenheder i Svenstrup Kirke 
september-oktober 2010: 
Søndag d. 3. oktober kl. 10.30 Jagt- og 
høstgudstjeneste. Denne dag får vi besøg af 
en flok gæve jagthornsblæsere, der vil 
blæse os et ordentligt stykke foran kirken og 
give os en god start på en festlig og 
traditionsrig gudstjeneste. 

 
Min yndlingssalme - af Thomas Damgaard 
Stafetten er endnu engang kommet til mig, 
og igen vil jeg vælge en af min barndoms 
yndlingssalmer. Barndommens indtryk står 
jo stærkt, og da salmer og sange blev 
sunget meget i min barndom, hjemme, i 
kirke og i forsamlingshus, føler jeg, at jeg 
altid har dem med mig.  
 
For mig er melodi og tekst knyttet uløseligt 
sammen, jeg vil endda sige, at det vigtigste 
for mig næsten er melodien. Melodien gør 
næsten, at salmen synger sig selv. I min 
barndom og ungdom blev der tit anvendt 
meget romantiske melodier, som jeg holdt 
meget af. Den salme, jeg har valgt denne 
gang, er salmebogens nr. 567: ”Jeg er 
fremmed, jeg er en pilgrim.”  
 
Da jeg var barn i Ketting, havde vi altid en 
nytårsaftensgudstjeneste kl. 1530, og ved 
den gudstjeneste blev ”Jeg er fremmed, jeg 
er en pilgrim” altid sunget. Salmen har et 
vist vækkelsespræg. En del af den er 
oprindelig skrevet af Mary Shindler i 1841. 
Senere har ikke færre end 4 andre 
salmedigtere dels oversat og dels tilføjet nye 
vers, så den nu fremstår i den endelige 
version på 6 vers. Melodien er svensk.  
 

Salmen tager sit udgangspunkt i den første 
påske, da israelitterne drog ud af Egypten 
efter de 10 plager. Den er meget 
følelsesfuld. Ligesom israelitterne måtte 
drage af sted, er vi også på rejse. Vi er 
fremmede i denne verden og bor her kun 
kort tid på rejse mod vort egentlige hjem, 
som er, hvor Gud er.  
 
Vers 1 lyder: Jeg er fremmed,/jeg er en 
pilgrim,/kun en aften,/kun en aften bor jeg 
her./O, stands mig ikke, thi jeg vil følge/ 
Guds folk til strid gennem ørk og bølge./Jeg 
er fremmed,/jeg er en pilgrim,/kun en 
aften,/kun en aften bor jeg her./  
 
I vers 5 står der: Jorden har ej/den ro jeg 
søger,/nej jeg længes,/nej jeg længes mod 
Guds stad;/dér græder ingen, dér ender 
nøden,/dér bor ej sorgen, did når ej 
døden./Jorden har ej/den ro, jeg søger,/nej, 
jeg længes,/ nej, jeg længes mod Guds 
stad./ Nytårsaften tænker man ofte over, at 
endnu et år er gået, Og da synes jeg 
salmens stemning, om at man er fremmed 
og en pilgrim på jorden, passer godt.  
 
Pilgrimsmotivet findes i øvrigt også i den 
langt mere kendte ”Dejlig er jorden”, hvor 
det i vers 1 bl. a. hedder: Skøn er sjælenes 
pilgrimsgang!/ Gennem de favre/riger på 
jorden/gå vi til Paradis med sang. 
 
”Jeg er fremmed, jeg er en pilgrim” kan 
forekomme naiv og ikke særlig indholdsrig, 
den er måske lidt forældet, jeg har faktisk 
ikke sunget den i en kirke, siden jeg var 
barn og ung i Ketting, men for mig rummer 
den stadigvæk en helt speciel stemning, 
ikke midst pga. melodien. 
 
Jeg vil gerne give stafetten videre til Ruth 
Good. 
 
Thomas Damgaard  
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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: 
” Og folk kom til ham med én, der var døv 
og havde svært ved at tale, og de bad ham 
om at lægge hånden på ham. Jesus tog 
ham afsides, væk fra skaren, stak sine 
fingre i hans ører, spyttede og rørte ved 
hans tunge; og han så op mod himlen, 
sukkede og sagde til ham: Effatha!” – det 
betyder: ”Luk dig op!” Og straks lukkede 
hans ører sig op, og det bånd, der bandt 
hans tunge, blev løst, og han kunne tale 
rigtigt.”   Markus 7, 32-35 
 
Hvad er det, der får en blomst til at åbne 
sig? 
Hvad er det, der får et vildt dyr til at snige 
sig ud af krattet og drikke sammen med de 
andre af søens vand? 
Hvad er det, der får mennesker til at nærme 
sig hinanden? 
Er det mon ikke lyset, der tryller blomsten 
åben – i hvert fald er det da ikke truende 
mørke og haglende uvejr. 
Er det ikke fred og ingen truende fare, der 
henter det ængstelige dyr ud af sit skjul. 
Er det ikke tilliden og mulighed for at blive 
set med åbne og kærlige øjne, der bringer 
mennesker sammen? 
Hvem har nogensinde kunnet bygge et 
positivt og livsbefordrende fællesskab på 
kontrollerende regler og trusler om 
ødelæggende straf? 
 
”Effatha! – lad dig åbne!” lyder det i dagens 
evangelium – og det lyder midt i det græsk 
romerske samfunds forvirrende væld af 
guder og kejsermagt. Midt i den farisæiske 
lovtros jødedom. 
Det lyder midt ind i tiden – midt på Vor 
Herres mark – dér, hvor vi alle er kastet ud i 
tilværelsens udfordringer. Dér, hvor vi skal 
dø – før eller siden. Dér, hvor sorg og 
kærlighed trækker og slider i os med de 
samme kræfter. 

 
Her i denne tilværelse har vi brug for at 
åbne os. Åbne os for hinanden - for vi bærer 
nøglen til hinandens lykke i vores hånd.  
     Bo Scharff 
 
 
Dåb 
25. juli: Maja von Qualen Bonde 
1. august: Tristan Alexander Elkjær 
Pustelnik 
8. august: Sebastian Jung Davidsen 
29. august: Laust Kristoffer Malle 
 
Døde og begravede 
15. maj: Peter Nissen 
14. juli: Marie Sahlmann 
21. juli: Steen Vielhelm Christensen 
29. juli: Jens Kristian Mogensen 
13. august: Peter Møller, Stevning – bisat 
fra Christianskirken i Sønderborg 
21. august: Tommy Holm 
 
Viede 
14. august: Anette Faber og René Iversen 
 
 
Kirkebil 
Kirkebilen bestilles hos GF-Taxi på telefon 
74 45 95 45 senest dagen før gudstjene-
sten. "Kirkebil" er til rådighed for enhver, der 
ellers har svært ved at komme i kirke. 
 
Kirkegården 
Graver og kirketjener Torben Nielsen 
træffes i arbejdstiden 8-14 på kirkegården 
og på telefon 74 45 63 02 og mobil 29 36 04 
08. 
 
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 til 
inspiration.  
 
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. 
 

http://www.svenstrupkirke.dk
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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 holdes ordinære møder: 21. september, 
26. oktober, 16. november. 
Alle datoer (undtagen 26. oktober) er 3. 
tirsdag i måneden. 
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: Torben Nielsen (medarb. 
repr.), Ole Rasmussen (kasserer).  

 
 

Nyt fra menighedsrådet 
 
Organistembedet ved Svenstrup Kirke 
 
Farvel til Ole Andersen  
Ole Andersen fratrådte 1. maj 2010 sin 
stilling som organist ved Svenstrup Kirke 
efter mere end 20 års virke. Menighedsrådet 
vil gerne her sige Ole stor tak for den 
fantastiske indsats, han har ydet i jobbet, 
ikke mindst som korleder for kirkens 
børnekor og som kontaktperson for de unge 
kirkesangere.  
 
Sammen med Peter Ruge skabte han en let 
og lys gudstjeneste, hvor musikken spillede 
en central rolle. De sarte lyse børnestemmer 
har været (og er fortsat) et skattet element 
af alle kirkegængere. Under Oles ledelse 
har gennem årene mange små piger og 
drenge udviklet sig til at blive gode – i nogle 
tilfælde – særdeles gode sangere. 
 
Også Oles musikintervaller – på orgel eller 
fløjte – har været noget, menigheden har sat 
stor pris på. 
 
Herudover har Ole beriget sognets kulturliv 
ved at stå for utallige musikarrangementer i 
kirken præget af mangfoldighed og kvalitet. 

Vi ønsker Ole et aktivt og musikalsk 
pensionistliv. 
 
Yderligere kan vi fortælle, at menigheden vil 
kunne glæde sig over ind imellem fremover 
at møde Ole i Svenstrup Kirke, idet Ole har 
sagt ja til fremover at træde til som vikar for 
organisten. 
 
Maja Jørgensen vikar i organistjobbet 
Fra 1. maj har Maja som vikarieret som 
organist. For menighedsrådet har det været 
en stor glæde, at Maja straks påtog sig 
ledelsen af børnekoret, som vi ville være 
meget kede af at miste, da det er et vigtigt 
særkende for kirken. 
 
Nye stærkt forhøjede takster for grav-
steder fra 2010 – yderligere stigning kan 
forventes 
 
Kirkeministeriet har besluttet, at 
kirkegårdenes drift fra 2012 skal hvile i sig 
selv, således at prisen for vedligeholdelse af 
et gravsted skal svare til de faktiske udgifter. 
Samt at provstierne skal fastlægge ens-
artede takster i deres område. 
 

mailto:BOSC@km.dk
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Hidtil har praksis været, at taksterne har 
været forskellige både provstierne imellem 
og mellem sognene i det enkelte provsti. 
Som eksempel kan nævnes prisen for 
vedligehold, gran og blomster for et dobbelt 
kistegravsted i en brugsperiode (30 år) – et 
såkaldt legat - har svinget fra Sønderborg: 
ca. kr. 18.600, Aabenraa: ca. kr. 27.800 til 
Fredericia: ca. kr. ca. 44.200. 
 
Sønderborg Provsti har altid ligget i den lave 
ende takstmæssigt, så provstiudvalget har 
besluttet, at en stigning der svarer 
nogenlunde til det reelle omkostningsniveau 
ville være for stor på en gang. Så man har 
derfor fastlagt takster for 2010, der er stærkt 
forhøjede, men endnu ikke dækker de 
faktiske udgifter. Det betyder, at vi må 
forvente yderligere prisstigninger fremover. 
 
Her i Svenstrup betyder takststigningen i 
2010 f.eks. at vedligehold pr. år for 1 
kistegravplads stiger fra 281 kr. til 450 
kr.(hertil skal lægges moms). 
 
De nye takster kan findes på informations-
tavlen på kirkegården eller på kirkens 
hjemmeside. Interesserede kan få en folder 
hos graveren. 
 
 

Brug din kirke – som en helle i hver-
dagen 
 
Vidste du, at du altid er velkommen til at 
bruge kirken / kirkerummet, hvis du har 
behov for et sted, hvor du kan fordybe dig i 
stilheden – bede en bøn – være alene med 
dig selv i et trygt rum. 
 
I Svenstrup har du denne mulighed – 
døgnet rundt. Kirkens dør er altid åben. Er 
du klar over, at Svenstrup Kirke er en af de 
få kirker i landet, hvor du har denne 
mulighed? Det er vi i Menighedsrådet stolte 
over og lægger vægt på at give menigheden 
/ enhver denne unikke mulighed. 
 
I kirkerummet er der mulighed for at tænde 
et lys. Det kan tændes ved Bethlehemslyset, 
som altid står tændt i døbefonten.  
Der er også mulighed for at medbringe en 
nedskrevet bøn og lægge den i døbefonten 
– eller skrive den på stedet. 
 
Vores åbne kirke er baseret på tillid til, at 
alle vil tage vare på kirkerummet og 
respektere stedets højtid og ro. 
 
 
På menighedsrådets vegne 
Asta Broesby-Olsen 

 
 
 

Barnepige tilbydes 
 
Heeij Svenstrup! J 
 
Jeg er en pige på 14½ år, som gerne vil 
være barnepige.  
 
Jeg har prøvet det et par gange før, og 
syntes rigtig godt om det. 
Jeg har også meget tit fået at vide at jeg er 
god til børn, og så kan jeg også rigtig godt 
lide at passe børn. 
 
Så hvis i mangler nogen til at passe jeres 
børn, kan i bare ringe eller sende en sms til 
mig på tlf.: 26296484. 
 

De aller venligste barnepige-hilsner fra 
Serena  J 
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Engelske flyvere over Als 

under 
2. verdenskrig 

 
 

 
Gunnar Hounsgaard, Sønderborg fortæller om luftkrigen over Als 1940-45. 

 
Desuden medvirker tidligere gårdejer Peter Rasmussen, Broballe 

 
 

Hvornår:  Tirsdag 14. september kl. 19.00 
 

Hvor:  Den tidligere skovfogedbolig Nygård i Nørreskoven  
 

Entre:  30 kr. 
 

Traktement:  Kaffe og kage kan købes 
 

Arrangør:  Foreningen Nygård 
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Afholdes d. 25/9 2010 kl. 18:00  
i Svenstrup Forsamlingshus 

 
Kim Jensen spiller festligt musik og den dejlige  
buffet leveres i år af Svenstrup Forsamlingshus 

 
Underholdning af Paul Gambell fra Sønderborg 

 
Prisen er kun 175,- pr. snude! 

 
Tilmeldingen sker senest den 18/9 hos:  
Anni 74 45 63 64 eller Arne 74 45 61 50 

 
Vi ses til en hyggelig aften,  

tag gerne venner og naboer med! 
 
 

Svenstrup Høstfestudvalg 
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Nyt fra skolen 
 

 
Nye elever til Nørreskov-Skolen 
Tirsdag d. 10. august startede der 48 nye 
elever fordelt på 3 børnehaveklasser på 
Nørreskov-Skolen. To i Guderup – 0.a med 
17 elever og 0.b med 18 elever og 1 i 
Svenstrup – 0.h med 13. Selv om det 
samlede elevtal kun kunne udløse 2 klasser, 
valgte skolebestyrelsen at oprette 3 klasser 
og betale den tredje klasse inden for eget 
budget.  
 
Der er et faldende elevtal i stort set hele 
kommunen, og skolebestyrelsen afventer 
den kommende skolestrukturdebat for at 
kunne planlægge lidt længere end ét år ad 
gangen. 
 
Elevrådsrepræsentanter forhandlede sig 
til 37.000 kr.  
1 million kr. til kommunens elevråd – sådan 
lød overskriften på et projekt, hvor 
kommunalbestyrelsen ville sætte elevrådene 
ind i de demokratiske processer i en 
kommune. 
 

 
 
Efter en orientering om beslutnings-
processer og økonomi skulle elevråds-
repræsentanterne iværksætte en proces på 

egen skole, hvor man skulle finde projekter/ 
ting man gerne ville have penge til. Der 
skulle findes og vælges projekter, og der 
skulle udarbejdes ansøgningsmateriale. 
 
På ”elevbyrådsmødet” skulle repræsen-
tanterne fremlægge deres ansøgninger og 
argumentere herfor. Herefter kom den 
svære forhandlingsproces, for der var 
nemlig ønsker for langt mere end 1 million 
kr. 
 
Elevrådsrepræsentanterne fra Nørreskov-
Skolen havde 3 projekter med: 
2 vandkølere til Guderup 
Renovering af cykelbanen i Svenstrup 
Ny sandkasse til indskolingen i Svenstrup 
 
De har gjort deres arbejde godt, for de kom 
hjem med penge til alle 3 projekter, og 
skolens elever kan nu nyde gavn af deres 
indsats. 
 
Nyt lys og ny trappe til skolen i 
Svenstrup 
Knap havde vi sendt eleverne på sommer-
ferie, så rykkede der en stor flok elektrikere 
ind på skolen. Afdelingen i Svenstrup havde 
søgt energisparepuljen om midler til ny og 
mere energikorrekt belysning. 
Hele skolen har nu fået sat nye lamper op. 
Overalt er der bevægelsesmålere, så lyset 
tænder og slukker automatisk. Desuden er 
der lux-følere, der måler, hvor kraftigt hver 
enkelt lampe skal lyse i forhold til det 
dagslys, der kommer ind. Vi håber 
selvfølgelig at denne investering giver nogle 
pænere tal på EL-regningen.  
 
Vi har også fået repareret den store trappe 
ned til skolegården. Den trængte voldsomt, 
men nu står den ny-oppudset og med flot 
grå skiffer på.  
                                        Margit Wandahl 

 



September 2010 Side 11 af 28 E SvenstruPPe’ 

Fra klubberne 
 
Klubberne lukker     
Klubberne kommer ikke i gang i år, da der 
ikke er nok nøglepersoner, og min energi for 
klubben er brugt op. Så har du lyst til 
at starte den op så ring til mig på 28 80 03 
96. 

Klublokalerne er stadigvæk åbne for 
børnefødselsdage og kan lejes til en 
fordelagtig pris. Henvendelse efter kl. 17.00 
på ovenstående tlf. nr.  
 
Med venlig hilsen 
Susanne Zimmermann 

 
 

Forsamlingshus Støtteforening 
 
Som tidligere år vil vi bede om hjælp til vedligeholdelse af arealerne omkring forsamlingshuset, 
arbejdet består af : Fortov og fliser fejes, bed foran huset luges og rives, areal ved bagindgang 
renholdes og rives.  
Jeg har lavet en turnusliste og håber I vil afse tid. Hvis I ikke ønsker at medvirke vil jeg gerne 
have besked.  
 
Arbejdskalender for resten af året 2010. 
Uge 36, september  familien Henrik Schmidt  tlf. 74456057 
Uge 38, september  familien Bent Rasmussen   tlf. 74456526 
Uge 40, oktober  Hans Henrik Bay    tlf. 74456444 
Uge 42, oktober  familien Helmuth Buss   tlf. 74456284 
Uge 44, november  familien Lasse Andersen   tlf. 74456273 
Uge 48, november   (julepynte) familien Arne Buch  tlf. 74456150 
 
På forhånd tak og god fornøjelse med årets oprydningsdage 
 
På bestyrelsens vegne 
Lasse Andersen 
Tlf.74 45 62 73.    
 
 
 
 

Salg – cykel og gasflaske 
 
Velholdt damecykel af mærket DBS til salg 
Pris 300 kr. 

 
 

 
11 kg. Gasflaske 50 kr. 
 
 
Edith Buch 
Kirketoften 17, tlf. 74 45 61 50
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Opstart i uge 37 for alle Børnehold 
og i uge 40 for alle Voksenhold 
 
 
Børnehold 220 kr./Voksenhold 250 kr. 
(Betales inden den 1. november). 
 
 
Forældre/Barn(1-3 år) 
Vi skal lege og have det sjovt med en 
masse redskaber. 
Vi kravler, triller, løber og hopper. 
Så kom og vær aktiv med dit barn. Vi ses. 
 
Udvalget arbejder på at finde en leder 
og forbeholder sig ret til ændringer vedr. 
tidspunktet. Men mødt op; 
tirsdag kl. 16.30 - 17.30 
 
Drenge fræs og vilde piger (ca. 4-6 år) 
Vi vil forsøge, at have fart over feltet. 
Lege med højt aktivitetsniveau, 
Klatre/svinge i torve, stafetter og 
redskabsbaner – kort sagt; 
Det bliver leg og gymnastik på drengenes 
præmisser, men piger er selvfølgelig 
velkomne. 
Vi glæder os til at se Jer;  
Camilla Rasmussen, Mette Steffensen og 
Jonas Vig  
Så kom mandag kl. 16.45 – 17.45 
 
Krudtuglerne (1-4 kl.) 
Vil I med til søs og møde kaptajn Klo, kravle 
i masterne og springe fra "vippen", mens 
bomberne springer? 
Vi laver sjov og ballade, mens I lærer 
gymnastik og spring. 
Vi glæder os, til at se Jer;  
Dorthe Johannsen, Gert Johannsen, Torben 
Petersen og Thordis 
Hver onsdag kl. 16.45 – 18.00  

 
 
 
 
 
 
Gymnastik M/K  
Kom i form. 
Kom og prøv at træne med store bolde. 
Kom og træn med stepbrætter. 
Kom og få trænet mave, ryg, baller og lår. 
Så kom onsdag kl. 18.30-20.00 
Jeg glæder mig til at se Dig 
Hilsen Anja Voigt 
 
Ungdommelige Damer 
Motionsgymnastik for alle aldre ... med sved 
på panden og et smil på læben. 
Vel mødt. 
Hanne Krenzen 
Hver mandag kl. 18.30 – 19.45 
 
”Supermænd” 
Svenstrup- og Omegns Supermænd kaldes 
til gymnastik og hygge.Vi er jo mange der 
har godt af at få løsnet de stive lemmer, - da 
vi nok ikke er 15 år længre. 
Kom og vær med - det skal nok blive sjovt 
ellers gør vi det sjovt.  
Finn Lehmann.  
Hver torsdag kl. 19.00-20.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voksenhold: 

Vi har en 
Team 
Track 

Opstart i 
uge 40 
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E-SI-SKÅ 
 
Aktiviteter for vintersæsonen 2010/2011 i "E- SI- SKÅ" 
 
16.09.10     Div.kortspil/dart/andre aktiviteter 
23.09.10 Mini lotto 
30.09.10 Div.kortspil / dart / andre aktiviteter 
   
07.10.10 Chr. Smidt " Den danske sangskats top 20 " 
14.10.10 Div.kortspil / dart / andre aktiviteter 
21.10.10 Efterårsferie 
28.10.10 Syng Dansk dag m. Nordborg sangforening 
   
04.11.10 Div.kortspil / dart / andre aktiviteter 
11.11.10 Sogne og sygehuspræst Anette Hedensted " Livet er ikke det værste man har" 
18.11.10 Mini lotto 
25.11.10 Div.kortspil / dart / andre aktiviteter 
   
02.12.10 Juleafslutning  
 
-------------------   2011  --------------------------------     2011     --------------------------------------- 
 
06.01.11 Opstart  2011/ Div. kortspil / dart / andre aktiviteter         
13.01.11 Mini lotto 
20.01.11 Div.kortspil / dart / andre aktiviteter 
27.01.11 Leo Randløv " Skærslipperopl. og mødet med børn og forældre som skoleinsp. 
   
03.02.11 Div.kortspil / dart / andre aktiviteter 
10.02.11 Jørgen Mads Clausen "min verden - inden jeg kom på Danfoss lønningslisten" 
17.02.11 Vinterferie 
24.02.11 Mini lotto 
   
03.03.11 Div.kortspil / dart / andre aktiviteter 
10.03.11 Er forsamlingshuset optaget til anden side 
17.03.11 Mini lotto 
24.03.11 Div.kortspil / dart / andre aktiviteter 
31.03.11 Sæsonafslutning 
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Lokalhistorisk forening 
 
Så er sommerpausen slut og vi har igen:  
Åbent 1. og 3. mandag i hver måned fra 15 til 18. 
I er altid velkomne. 
 
 

Sognets foredragsforening 
 
Foredrag 2010/2011 
Alle foredrag er i Svenstrup forsamlingshus 
kl. 14 til ca. 16 (undtagen 4. nov. 19.30 til 
22) 
 
2010: 
Torsdag d. 7. okt. 2010 kl. 14:00:  
Chr. Schmidt 
”Den danske sangskats top 20” 
 
Torsdag d. 4. nov. 2010 kl. 19:30 til 22:00: 
Hans Schultz Hansen og Inge Adriansen 
Skurke og Helte i Sønderjyllands historie 
  
Torsdag d. 11. nov. 2010 kl. 14:00: 
Annette Vinter Hedensted 
"Livet er ikke det værste, man har, og om 
lidt er kaffen klar" 
Underholdning ved sogne- og sygehuspræst 
Annette Hedensted. 
Kan det passe at mænd og kvinder er så 

forskellige, at der ikke er noget og gøre ved 
det? Og kan det passe, at livet ikke er lutter 
lagkage, men også byder på besvær og 
modgang, så vi lige så godt kan beholde det 
besvær, vi har, for det kender vi dog!  
Det bliver forhåbentligt sjovt og spændende, 
og også medrivende og alvorligt, når 
Annette Hedensted deler sine erfaringer og 
synspunkter med os. 
 
2011: 
Torsdag d. 27. jan. 2011 kl. 14:00:  
Leo Randløv 
Skærslipperoplevelser og mødet med børn 
og forældre som skoleinspektør 
 
Torsdag d. 10. feb. 2011 kl. 14:00:  
Jørgen Mads Clausen 
”Min verden - inden jeg kom på Danfoss 
lønningsliste” 

 
 

Dance in Lines 
 

 
 
Jeg kunne tænke mig at oprette et 
formiddagshold ”Dance in Lines” og Kurt 
Weber har lovet at hjælpe med at lære os 
motion på en sjov og hyggelig måde.  
Ingen hat og støvler (det er dog tilladt) 

Vi begynder tirsdag d. 14 sept. Kl. 10 på 
Svenstrup Forsamlingshus 
 
De første 2 gange er gratis og jeg forventer 
at sæsonen vil koste ca. 200kr.pr. person. 
Mød op og se om det er noget for dig. 
 

Lissie Wonsyld 
24636393 
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Nyt fra spejderne 
 
En dejlig sommer er overstået og lige nu 
starter vi op på et nyt spejderår. 
 
Den sidste weekend i maj havde vi mini-
sommerlejr ved vores spejderhytte sammen 
med Dybbøls bævere og ulve. Og det havde 
alle både store og små og voksne stor 
fornøjelse af. Dejligt vejr, ulve sov i telt, 
kanotur, strandtur, lejrbåls-hygge og 
rengørings-OL. 
 
Vores sommerafslutning var igen i år med 
dejligt vejr og kano-sejlads i Dyvig. Og hele 
familien var med, så vi var rigtig mange – 
endnu en god spejderoplevelse! 
 
Og en rigtig stor oplevelse, da nogen af os 
var på den store korpslejr i Skive i uge 30 
med 15.000 spejdere. Vi boede sammen 
med Dybbøl-gruppe og deres venskabs-
gruppe fra Hammam Lif i Tunesien. Så vi 
var rigtig mange – ca. 45 spejdere – og det 
var en stor og dejlig oplevelse at være 
sammen med både Dybbøl og tuneserne og 
lære om deres kultur og meget anderledes 
spejderliv. De kender ikke at bygge med 
rafter, men det fik de lært! 
Og mad over bål tager tid – fandt de også 
ud af. 
 

Vores indgangsportal var selvfølgelig 
Dybbøl Mølle bygget i 4 meter rafter, og der 
var dejlig sommer og også regnskyl. Så en 
gravemaskine måtte grave grøfter omkring 
vores lejrplads, og så havde vi pludselig 
også fået Alssund med til Skive J 
 
Næste lejr er i weekenden den 10.-12. 
september 2010, hvor Hjortspring Gruppe er 
på lejr på Stevninggade overfor maskin-
handlen. Kom  forbi og få en snak og for-
nemmelse af spejderlivet for alle aldre. 
 
I uge 38 – den 18.-26. sept. - er der igen 
Spejderhjælpsuge, hvor I måske får besøg 
af spejdere, der gerne vil gøre et lille stykke 
arbejde for lidt penge, som går ubeskåret til 
skoleprojekter for burmesiske børn og unge, 
der bor i grænseområdet mellem Burma og 
Thailand. 
 
Vi mødes hver tirsdag kl. 18.00 til kl. 19.30 i 
vores dejlige spejderhytte på Dalvej, hvor I 
er velkomne til at besøge os. Vi vil gerne 
have spejdere i alle aldre – store og små og 
voksne.  
 
Ring evt. til Mona Boysen 74 45 83 61. 
 

Spejderhilsen fra  
KFUM-spejderne Hjortspring 
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Svenstrup Cykelklub 
 
Vores årlige sommertur  til Ringkøbing 
 
Mandag d. 16.8. 2010 
Dag 1   
Kl. 9.00 afgang fra Parkeringspladsen, efter 
endt morgensang, med næsen mod 
Ringkøbing vandrehjem, som vi skal bo på. 
 
Første stop havde vi ved Gram slot, hvor vi 
lige var ude at strække ben og få en kop 
kaffe. Videre gik det til Vorbasse krigshavn 
hvor vi fik vores medbragte frokost, derefter 
kikkede vi på alle de guldfisk der var i 
”Havnen” og tænk der var nogle der havde 
smidt en plastpose med rundstykker ud i 
vandet, fiskene havde bidt hul i posen, og 
en del fisk var kommet ind i posen, da var 
Else lige frisk og kunne nå posen med sin 
ene træsko, fik den hevet i land og reddede 
så lige fiskene, de blev glade og spiste løs 
af rundstykkerne, og Else smed posen væk, 
dages gode gerning. 
 
Vi fortsatte videre til Tarm, endnu en 
strække ben pause, for så at tage det sidste 
stræk til Rofi - centeret i Ringkøbing. Vi  fik 
vores nøgler udleveret, kunne så begynde 
udpakning af tasker og kufferter, + 
sengeredning, der normalt foregår med grin 
og fnis i den store stil, det er jo et helt 
kommen til rette inden alle finder deres 
pladser, men det gik fint. Kl. 16.oo var der 
rundvisning. Vandrehjemmet er i forbindelse 
med idrætscentret, så det var et kæmpe 
område at finde rundt i.  
 
Efter aftensmaden, fik vi et lokale stillet til 
rådighed vi kunne hygge os i, Arne og 
Gundhild have haft bryllupsdag, så de 
serverede bondepige med slør til 
aftenkaffen, smagte dejligt. Vi sang en 
masse sange fra vores sanghæfte, 
snakkede og grinte, og mange minder fra 
tidligere cykelture dukkede frem, det var 
rigtig hyggeligt.  Kl. 22.00 var det godnat og 
tak for dag 1. 
 

Tirsdag d. 17.8. 
Dag 2    
Morgenmad kl. 7.30, madpakkerne blev 
smurt, og kl. 9.00 var vi klar til morgensang 
og så var det afgang i bilerne med retning 
mod  Lønborg hvor bilerne blev parkeret, vi 
forsatte derefter på en utrolig flot  cykeltur, 
først ud til Lønborg gård, videre ud til Skjern 
å, hvor vi to steder sejlede med en 
trækfærge, dvs. vi skulle selv trække færgen 
over til den modsatte bred, der måtte max. 
være 12 personer med, det var en speciel 
oplevelse.  

 
Da alle var kommet vel over cyklede vi langs 
med åen, i det fineste vejr, ikke en vind rørte 
sig, der var et fugleliv af store flokke af 
svaner, grågæs osv. osv. 
 
Videre til Skjern bådehavn, over  Skjern 
enge, der rummer mange spor fra Ådalens 
spændende historie. I ældre tider var det 
vanskeligt at passere åen og de våde enge. 
Den nuværende Kong Hans Bro er bygget 
nær det sted, hvor den af flere broer over 
Skjern Å lå. For Kong Hans blev stedet 
skæbnesvangert. Han døde kort efter et fald 
fra sin hest, da han var på vej over den 
tilfrosne ådal i 1513. 
 
Derefter ud til Tarm over Borris, for så at 
lande ved et meget flot natur center, hvor 
der var plancher og infotavler over livet i 
åen, Skjern å laksen har gjort åen meget 
berømt, det karakteristiske ved laksen er at 
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den kan blive 130 cm. Lang, og den har en 
meget farvestrålende gydedragt. Kl. var 
efterhånden blevet 15.00 og vi havde langt 
endnu inden vi nåede frem til vores biler. 
Herfra skulle vi samme lange og smukke vej 
tilbage, men-men-men, nu regnede det 
temmelig kraftigt og rimelig meget modvind, 
hvor vi nød turen om formiddagen, var det 
med sammenbidte miner vi stred os frem 
langs den tunge våde sandsti.  
 

 
 
Endelig var vi fremme ved bilerne, fik pakket 
cyklerne på og så var det hjemad til 
vandrehjemmet, rigtig god trætte efter en 
cykeltur på 42 km. ( Nej tro nu ikke det om 
Svenstrup cykelklubs medlemmer, selvom 
den ældste er et godt stykke over 80 år)  for 
da vi havde spist aftensmad, var alle klar til 
en omgang bowling, vi havde booket hele 
bowlingcenteret, og vi gik rigtig til kuglerne, 
det var sjovt, for så til slut at synge en 
masse sange, samtidig med vi nød vores 
aftenskaffe og dejlig hjemmebag.  Kl. 22.00 
var det godnat og tak for en hård men dejlig 
dag. 
 
Onsdag d. 18.8. 
Dag 3   
En regnvejrsdag der bare ville noget. Som vi 
plejer sang vi vores morgensang ude ved 
cyklerne (I østen stiger solen op), men lige 
meget hvor meget vi sang, bød det kun på 
regn og atter regn, men vi er jo optimister, 
så det var bare på jernhesten og af sted 
med retning mod Vesterhavet.  
 
Det gik rimeligt i starten af turen, vi kunne 
da køre slalom uden om vandpytterne, og 
lidt ophold i regnen var der da trods alt, vi 
fortsatte mod Kloster videre over Røjklit ud 
til Hovvig hvor vi fik vores frokost i læ af en 

toiletbygning og en stor halmballe, ja man 
må jo indordne sig efter forholdene.  
 
Trods regn og blæst var der alligevel en del 
der skulle op over klitterne for at se 
Vesterhavet vise tænder, vi var alle ved at 
være temmelig våde, men vi skulle jo videre 
i retning mod Søndervig, lidt før drejede vi 
ind på en utrolig flot natursti langs 
Ringkøbing fjor, heldigvis var der medvind, 
for det regnede bare helt vildt, og 
vandpytterne var nu så store, og vi var våde 
og snaskede, så vi drønede bare lige 
igennem alt vandet, cyklerne knaste og peb 
af blandingen af sand og vand. Vi stred os 
igennem og nåede endelig Ringkøbing by, 
hvor vores arrangører var så flinke og give 
os tid til at shoppe i gågaden ha-ha-ha, nej 
vi skulle bare hjem til vandrehjemmet 
hurtigst muligt, og gudskelov vi gjorde det, 
for 10 min. efter vi var kommet ind, kom der 
bare et skybrud der ville noget, og det blev 
ved til langt hen på aftenen. ( Det var den 
dag der faldt 140 mm. I Billund ).  
 
Efter denne dags cykeltur på 36 km. gjorde 
det godt med et varmt bad, en god kop 
kaffe, og så var vi klar til at spille kort resten 
af eftermiddagen. Efter aftensmaden, var 
der rigtig råhygge med fællessang og 
oplæsning af gamle alsiske historier, kaffe 
med dejlig hjemmebag og et par genstande, 
ved 22.00 tiden var vi efterhånden klar til at 
finde vore senge.  
 

 
 
Et par punkteringer undgik vi jo ikke, og en 
masse kommentarer fyger straks gennem 
luften. 
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Torsdag d. 19.8. 
 Dag 4   
I dag hjalp det at synge morgensang, vi 
havde solskin under hele turen, godt nok en 
strid blæst, men hvad betyder det. Vi 
pakkede cyklerne på bilerne igen, kørte op 
til Vedersø kirke, cyklede så ud derfra, mod 
Vesterhavet, vi skulle rigtig blæses 
igennem, mærke vestenvinden, stærk 
modvind ca. 10 km. men så efter en pause 
for at samle kræfter, fik vi medvind, og som 
en af medlemmerne sagde, hun følte hun 
sad i sin sofa, det gik bare derudaf, 
medvind, solskin og godt humør, kan man 
forlange mere.  
 
Tilbage til Vedersø, hvor vi så kirken og 
museet om Kaj Munk, kørte vi ud til præste-
gården hvor vi fik vores frokost i parken. 
 
Kl. 13.00 var der rundvisning i 
præstegården, hvor museumslederen  
Lisbeth Lunde Lauridsen fortalte meget 
livagtig om Kaj Munk`s liv. 
 

 
 
Kaj Munks gamle Ford på museum 
 
Hans gamle Ford var blevet restaureret og 
stod nu i foredragssalen, nok så flot, med 
original nummerplade og det hele, så den 
blev nøje studeret (især af mændene) Vi 
kunne gå rundt i hele Præstegården og se 
alle rummene, det var da lidt underligt at 
tænke på hvad der alt er sket gennem 
årene. 
 

Jægeren Kaj Munk 
 
Det var mødet med Vestjylland, der gjorde 
Kaj Munk til en inkarneret jæger og intens 
naturiagttager. Først da han blev præst i 
Vedersø, fik han sig et gevær. Det 
var førstelæreren Jan Fjelking der tog ham 
med på jagt og overlod ham et skydevåben, 
der snarere var en trussel mod Munk selv 
og de nærmeste end fasaner, agerhøns og 
harer i lyngbakkerne ved Vedersø. Og sjovt 
var det jo for nogle af os, at høre navnet 
Fjelking blive nævnt, for ham havde vi jo 
haft til lærer på Havnbjerg skole, så vi kunne 
jo også fortælle lidt. 
 
Efter dette, drog vi atter mod Ringkøbing. 
Inden aftensmaden var der tid til en gåtur i 
omgivelserne omkring Rofi – centeret. 
Spisetid som sædvanlig kl. 19.00 med dejlig 
mad og klubben sponsorerede lidt 
drikkevarer til. Formanden takkede Ulla og 
Niels for en meget flot og godt tilrettelagt tur, 
rundt i det Vestjyske. 
 
( Trods regn og slud, kom vi alle ud.) 
 
 
Fredag d. 20.8. 
Dag 5 
Sidste dag, høj sol, og 26 glade, lidt trætte 
cyklister, havde pakket alt deres 
tingeltangel, hilst af med personalet, givet 
centeret en stjerne mere end de 5 det havde 
i forvejen, der var ikke noget at klage over, 
var vi klar til vores morgensang for sidste 
gang.  
 
Så i bilerne med retning mod Brørup, for der 
var der et stort marked, og det skulle vi da 
også lige have med, vi vil jo ikke gerne gå 
glip af noget. Efter at spist vores frokost gik 
det ellers bare hjemad med næsen mod 
Svenstrup. Ude er godt, men hjemme er 
bedst. Vi takker alle for endnu en dejlig 
sommer - cykelferie. 
 

Referent: Eva Tagesen 
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Foreningsforum 
 
 
Referat fra møde i Foreningsforum 
Torsdag d. 19 kl. 19 på Svenstrup 
forsamlingshus 
Afbud fra.:   Dorth e- Ringriderf., Pia og Lis - 
SUF., John – Spejder, Lene - Rideskole. 
Deltagere.:   Karin og Eline - SUF. 
                    Gert - Forsamlingshus 
                    Bente - Menighedsråd 
                    Jørgen - Lokalhistorisk 
                    Helge - Brandværn 
                    Hanne - Laug 
                    John - Laug 
                    Børge - Laug.  
                    Agnes - Laug 
 
Opfølgning på referat fra sidste møde. 
Infotavlerne er sat op og det går desværre 
ikke så hurtig som vi havde håbet, det 
forventes at skriften er udskiftet sidst på 
året.  
 
Ringridning. Her gik både fællesspisning og 
selve ringridningen godt dejligt vejr. 
 
Lauget har haft en positiv udvikling i dag er 
vi 4 medlemmer det er Hanne Græns 
Ugebjergtoften 7, Børge Jørgensen 
Ahlmannsvej 9, John Jacobsen Skoletoften 
26 og Agnes Nielsen Mølletoften 22 og vi 
har en god fornemmelse for at vi i næste nr. 
af E Svenstruppe’ kan have en hel 
bestyrelse, men sidder der en eller anden 
der godt kunne tænke sig at være med høre 
vi gerne fra vedkommende, bare kontakt en 
af os. 
 
Flagallé op til kirken i forbindelse med bl.a. 
konfirmation arbejdes der videre med 
Bente, Dorthe, Agnes 
 
Projektet.: Omkring forsamlingshuset 
loftslokale. 
Som har ca. 90 kvadratmeter uudnyttet 
loftslokale der kan gøres brugelige til fælles 
kulturelle/ sociale aktiviteter  

Gruppens udgangspunkt var  
Et endnu mere levende hus og hvilke 
aktiviteter ville vi gerne have på stedet.                   
Her er nogle af de aktiviteter som vi gerne 
ser integreret : 
- Klublokale til børneklubben. Klubaften til 
byens unge  
- Arrangere tæppecurling for alle aldre 
- Mødelokaler til div. klubber i byen  
- Bål sted og hyggeplads i haven  
Mulighederne er mange, kun fantasien 
sætter grænser  
 
IT- for alle 
For at få dette sat i gang må vi have en 
skitse at arbejde ud fra, Karin tager kontakt 
til teknikum for at høre om det ikke kan være 
et projekt de studerende gerne vil være med 
til. 
 
Der er rygter om at Skolen er lukningstruet, 
dette vil vi gerne have be- eller afkræftet, 
Agnes forhører sig politisk. 
 
Uge 42. 
Går Svenstruplauget i gang med i næste 
uge. Vi har tilsagn fra bl.a. Brandværn, SUF, 
Cykelklub,m.m. Menighedsrådet har luftet 
tanken om en natgudstjeneste for børn om 
fredagen i uge 41. Så vi har en god grobund 
at arbejde ud fra. 
 
Andre emner. 
Der blev forespurgt om vi ikke ville 
arrangere en tur til Alsion. Der arbejdes 
videre med ideen 
 
Der sker rigtig mange ting på 
forsamlingshuset i efteråret så hold øje med 
tilbuddene i E SvenstruPPe’ og bak op om 
de enkelte arrangementer. 
 
 

Svenstruplauget
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Sommerfodbold 2010 
 
 
Traditionen tro havde vi i uge 31 tre dage 
med sommerfodbold i SUF/BIF. Vi var 
heldige med vejret, det regnede først efter 
kl. 14, hvor vi var færdige, hvor heldig kan 
man være.  
 
Igen i år havde vi god tilslutning til de tre 
dage, med masse af træning og der var 
også plads til lidt sjov, bl.a. vandkamp den 
sidste dag, det gik vist mest ud over Palle.  
 
Vi havde igen i år været så heldige at kunne 
låne NB´s fodbold trailer, det er fyldt med en 
masse remedier til al mulige forskellige 
øvelser, bl.a. hockey, basket og ikke mindst 
en oppustelig fodbold bane, som altid er 
populær blandt børn. Så der skal lyder en 
kæmpe tak til NB for lån af traileren.  
 

Som afslutning var grillen tændt den sidste 
dag og det var dejligt at se så mange 
forældre og familie til spillerne møde op og 
hygge et par timer sammen med os.  
 
Tak til alle deltagere for 3 gode dage, det 
var rigtig dejlig at være sammen med jer 
også en stor tak til alle træner og hjælpe 
træner for i ville bruge noget af jeres ferie på 
det. Samt en tak til alle kage bagerne, det 
var lige noget både for de store og de små 
J  
 
Med sportslig hilsen og på gensyn til næste 
år på SUF/BIF´s vegne  
 

Karin Frost Jensen  
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DET FOREGÅR I 
Skolevænget 14 
2010 
 
 
September 2010 
Onsdag 1.sep.     kl. 09.00 Kulturhuset Caféen  PR kurset starter i dag  
Onsdag 1.sep.     kl. 19.00 Kulturhuset Caféen  PR kurset starter i dag 
Torsdag 2.sept. kl. 19.00 SIF Klublokalet Kortspil starter i dag kl. 19.00 – 22.00 
Mandag 6.sep.  kl. 15.00 Lokalhistorisk forening Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00. 
Mandag 6.sep. kl. 18.00 Madklubben Køkken Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 92 78). 
Mandag 6. sept.  kl. 18.00  Bene Philipsen Salen Linedance for begyndere og let øvede starter 
Mandag 6. sep.   kl. 18.00  Bene Philipsen Salen Linedance for øvede starter i dag. 
Tirsdag 7.sept.  kl. 19.00 SIF Salen Leg og motion starter i dag. Kl. 19.00 – 20.00. 
Tirsdag 7.sept.  SIF Salen Motionsbadminton. Se tider i ”Faste tidspunkter” 
Onsdag 7. sept. Kl. 16.45 SIF Salen Basketball 8 – 14 år starter i dag kl. 16.45 – 17.45  
Onsdag 8.sept. kl. 18.00 SIF Salen Zumba fra 18 – 25 år starter i dag  kl. 18.00 – 19.00  
Onsdag 8.sept.  SIF Salen Motionsbadminton. Se tider i ”Faste tidspunkter” 
Torsdag 9.sept.  SIF Salen Motionsbadminton. Se tider i ”Faste tidspunkter” 
Mandag 20.sep.  kl. 15.00 Lokalhistorisk forening Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00. 
 
Oktober 2010 
Søndag 3.okt.  kl. 14.30 Søndags-Caféen Caféen Sælger kaffe/te med dejlige hjemmebagte kager.   
Mandag 4.okt.  kl. 15.00 Lokalhistorisk forening Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00. 
Tirsdag 5.okt. kl. 18.00 Madklubben Køkken Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 92 78). 
Mandag 18.okt. kl. 15.00 Lokalhistorisk forening Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00. 
 
November 2010 
Mandag 1.nov.    kl. 15.00 Lokalhistorisk forening Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00. 
Onsdag 3.nov.    kl. 18.00 Madklubben  Køkken Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 92 78). 
Søndag 7.nov. kl. 14.30 Søndags-Caféen Caféen Sælger kaffe/te med dejlige hjemmebagte kager.   
Mandag 16.nov. kl. 15.00 Lokalhistorisk forening Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00. 
 
December 2010  
Søndag 5.dec. kl. 14.30 Søndags-Caféen Caféen Sælger kaffe/te med dejlige hjemmebagte kager 
     og varme vafler i samarbejde med spejderne. 
Torsdag 9.dec. kl. 18.00 Madklubben Køkken Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 92 78). 
 
Januar 1011 
Mandag 3.jan.    kl. 15.00 Lokalhistorisk forening Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00. 
Onsdag 5. jan. kl. 22.00 Kulturhuset Caféen Hellig Tre Konger – afsløring – fest og hygge. 
     Der er kåring og afsløring kl. 22.30. 
Torsdag 6.jan. kl. 18.00 Madklubben Køkken Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 92 78). 
Søndag 9.jan. kl. 14.30 Søndags-Caféen Caféen Sælger kaffe/te med dejlige hjemmebagte kager.   
Mandag 17.jan.  kl. 15.00 Lokalhistorisk forening Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00. 
 

Sæt kryds i kalenderen ved lørdag d. 4. juni 2011. fra kl. 12.00 til kl. 24.00 
Kom til Stevning Kulturhus og vær med til: 

Stevning musikfestival 2010 - for god amatørmusik. 
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Faste tidspunkter: 
 
Bente Philipsen: Linedance  
 Mandage kl. 18.00 – 19.20. Start mandag d. 6. september i salen – sæsonen slutter til april. 
 Mandage kl. 19.30 – 20.50. Start mandag d. 6. september i salen – sæsonen slutter til april. 
 - Har du lyst til at have det sjovt og få dig rørt – så kom og vær med til Linedance. 

 
Stevning Idræts Forening: Leg og motion: 

  Yderligere information ved Margit Schmidt tlf. 74 45 84 93 
  Tirsdage kl. 19.00 – 20.00 i gymnastiksalen. Første gang d. 07.09.09. og sidste gang udgangen af februar 
 
Stevning Idræts Forening: Zumba fra 18 – 25 år 
 Yderligere information ved Margit Schmidt tlf. 74 45 84 93 

     Onsdage kl. 18.00 – 19.00 i gymnastiksalen. Første gang d. 06.09.09. og sidste gang udgangen af februar  
 

Stevning Idræts Forening: Basketball fra 8 til 14 år: 
 Yderligere information ved Linda Christensen tlf. 60 94 27 42 
  Onsdage kl. 16.45 – 17.45 i gymnastiksalen. Første gang d. 08.09.09. og sidste gang udgangen af februar 

 
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 + 20.00-21.00. Første gang d. 07.09.09. Slut udgangen af februar 

Onsdage kl. 19.00-20.00 + 20.00-21.00.                        Første gang d. 08.09.09.  Slut udgangen af februar 
Torsdage kl. 16.00-19.00                                                Første gang d. 09.09.09.  Slut udgangen af februar 

 
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. 02.09.09. Slut udgangen af marts 

 
PC kurser i Stevning Kulturhus: Vagn Hesselager er instruktør 

Hold nr. 1-2010: Onsdage kl. 09.00 – 11.00 i Caféen d. 1. september - d. 10. november 2010. 
Hold nr. 1-2010: Onsdage kl. 19.00 – 21.00 i Caféen d. 1. september – d. 24. november 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) 

 
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. september. Rundt om Stevning nr.132 udkommer d. 29. september og E`SvenstruPPe udkommer 
d. 30. september. 
 
 
 
 

mailto:vagn@hesselager.com
mailto:steffenfog@bbsyd.dk
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Linedance
Stevning Kulturhus

Lyst til at ha’ det sjovt og få dig rørt
- så kom og vær med til Linedance!

Start mandag 6. september 2010
Kl. 18.00-19.20 Begyndere/Let øvede

Kl. 19.30-20.50 Øvede

Sæson september til april 250 kr.
Instruktør er Bente Philipsen
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Søn
dag

s-

caf
éen

Søndagscaféen er for alle!

Tag familien, venner og naboer 
med  til friskbrygget kaffe - te -
saftevand og et stort udvalg af 

dejlige hjemmebagte kager.
Alt fås til meget rimelige priser

Søndag d. 3. oktober     kl. 14.30 – 16.30
Søndag d. 7. november  kl. 14.30 – 16.30
Søndag d. 5. december  kl. 14.30 – 16.30
Søndag d. 9. januar      kl. 14.30 – 16.30
Søndag d. 6. februar     kl. 14.30 – 16.30
Søndag d. 6. marts       kl. 14.30 – 16.30

I
Stevning

Kulturhus
Skolevænget 14

Søndags-caféen har åben:

Søndags - Caféen bestyres af : Connie Vogt, Magdalene Jespersen,
Brigitte Fogt, Rita Hansen, Mary Jensen  og Helene Bonde.

Det er her vi mødes
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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 
Tlf.: 74 45 64 58 
Og bestil en tid… 
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Bestyrelsen:            Navne:       Tlf.:            Mailadr: 
 

Formand:   Karin Frost Jensen       22531887 karin_frostjensen@sport.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:  Palle Søgaard       22531887  
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 

Hvorfor ik` prøve, jeg er sikker på det Aloe kunne gøre noget godt 
for jer også 

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

Jeg har Aloe varmecreme til muskler, gelly, propoliscreme til tør hud, tandpasta, deo stik, aloe 
lips, og vores enestående drikke gel i 3 smags varianter og mange flere produkter. 
       

 
 
 

Forever kvalitets Aloe Vera: 
Nordborgvej 113 Svenstrup 

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

  Hjemmeside: www.myaloevera.dk/ove  
 

 

 

mailto:karin_frostjensen@sport.dk
mailto:kab@sdbg-fornikling.dk
mailto:imlyhne@stofanet.dk
mailto:lize@mail.dk
mailto:dorith@bbs.dk
mailto:agove@mail.tele.dk
http://www.myaloevera.dk/ove
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Aktivitetskalender 
… september 2010 

Tidspunkt  Aktivitet Mødested 
 

Torsdag d. 2. sept. Kl. 17 Folkedans børn 0.-2. klasse Alsingergården 

       - do - Kl. 18 Folkedans børn og unge fra. 3. klasse Alsingergården 

Søndag d. 5. sept. Kl. 10.30 Menighedsgudstjeneste Svenstrup Kirke 

Mandag d. 6. sept. Kl. 15-18 Åbent hus Lokalhistorisk forening 

       - do - kl. 18/19.30 Line dance begyndere/øvede Stevning Kulturhus 

Tirsdag d. 7. sept. Kl. 19.30 Folkedans voksne Alsingergården  

Fre-søn 10-12. sept. - Spejderlejr Stevninggade 

Søndag d. 12. sept. Kl. 10.30 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 

Mandag d. 13. sept. Kl. 16.45 Gymnastik – Drenge fræs og vilde piger Nørreskovskolen 

Tirsdag d. 14. sept. Kl. 16.30 Gymnastik – Forældre/barn Nørreskovskolen 

Tirsdag d. 14. sept. Kl. 19.00 Foredrag - Luftkrigen over Als 1940-45 Nygård 

Onsdag d. 15. sept. Kl. 14-16 Folkedans ældre Langesøgården 

Onsdag d. 15. sept. Kl. 16.45 Gymnastik – Krudtuglerne Nørreskovskolen 

Søndag d. 19. sept. Kl. 10.30 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 

Mandag d. 20 sept. … … sidste frist for indlæg til E SvenstruPPe’ oktober nummer 

       - do - Kl. 15-18 Åbent hus Lokalhistorisk forening 

Tirsdag d. 21. sept. Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde Præstegården 

Lørdag d. 25. sept. Kl. 18.00 Høstfest Forsamlingshuset 

Søndag d. 26. sept. Kl. 19.30 Stillegudstjeneste Svenstrup Kirke  

Fredag d. 1. okt. … … udkommer E SvenstruPPe’ oktober udgave 

Søndag d. 3. okt.. Kl. 10.30 Jagt- og høstgudstjeneste Svenstrup Kirke  

Mandag d. 4. okt. Kl. 15-18 Åbent hus Lokalhistorisk forening 

Mandag d. 4. okt. Kl. 18.30 Gymnastik – Ungdommelige damer Nørreskovskolen 

Onsdag d. 6. okt. Kl. 18.30 Gymnastik M/K Nørreskovskolen 

Torsdag d. 7. okt. kl. 14-16 Chr. Schmidt – Den danske sangskats top 20 Forsamlinghuset 

Torsdag d. 7. okt. Kl. 19.00 Gymnastik – ”Supermænd” Nørreskovskolen 

 

(... ... oplysninger uden ansvar) 

 


