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Kommentar 
 
 
 

Gang i Svenstrup 
 
Endnu en gang sidder jeg her i slutningen af august og skal lave 
september nummeret af E SvenstruPPe’ og endnu en gang 
glædes jeg over alle de aktiviteter, som masser af frivillige folk i 
Svenstrup arrangerer for os alle. Så kan jeg godt synes, at der 
er alt for få timer i ugen – for hvordan skal jeg dog nå alle de 
spændende ting. 
 
Nu er det nu, hvis du vil have indflydelse på, hvordan friskolen 
skal dannes og opbygges og det er nu, du skal tilmelde dig 
gratis bal/høstfest og købe billet til koncerten med Drones and 
Bellows, hvis du gerne vil have en festlig aften sammen med 
naboer, venner og bekendte og det er nu, du skal begynde til 
gymnastik, så du er fit-for-fight til julefrokosten og det er nu, du 
skal ud og kigge i haven om der er nogle stauder, der er lidt for 
store, så du kan bytte med de andre og det er nu…. 
 
Så bare se at komme ud af sofaen og afsted – vi er aktive i 
Svenstrup 
 
 Dorthe 
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Nyt fra kirken
 
Særlige begivenheder i Svenstrup Kirke 
og Sogn sept. – nov. 2011: 
 
Søndag d. 4. september kl. 10.30 
Gudstjeneste med deltagelse af 
konfirmander og efterfølgende indskrivning. 
Eftersommerens nye konfirmandhold 
inviteres til en ”ung gudstjeneste” med 
ekstra musik og efterfølgende let frokost 
med en prøve på årets undervisning. 
 
Torsdag d. 8. september kl. 19.00 er der 
møde i Menighedsrådets undervisnings- og 
liturgiudvalg. Til dette møde inviterer vi 
denne aften særligt enhver, der har 
interesse for, at der afholdes arrangementer 
i kirken for børnefamilier eventuelt 
kombineret med fælles spisning. 
 
Torsdag d. 29. sept. kl. 19.00  
Filmaften i Konfirmandladen. Vi viser filmen 
”Koncerten” - en film af Radu Mihaileanu om 
den verdensberømte leder af Bolsjoj-
operaen Andrej Filipov, der trodsede 
Bresjnevs ordre om at fyre de jødiske 
musikere i orkestret. I denne film går musik 
og filmoplevelse virkelig op i en højere 
enhed. Filmen fortæller noget om, hvordan 
musik kan genbeskrive vores verden, så 
den bliver fuld af håb, menneskelig identitet 
og kærlighed. Efter filmen har vi en samtale 
om det, vi oplevede. Og måske om, hvad en 
sådan oplevelse kan betyde for vores tro. 
 
Søndag d. 2. oktober kl. 10.30  
Jagt- og høstgudstjeneste. Vi skal fejre 
efteråret og takke for Guds mangfoldige 
gaver til os gennem naturens underfulde 
vækst. Det bliver med dygtige jagtblæsere 
og et feststemt kor. Efter gudstjenesten 
bytter vi stauder. Tag et par af dine 
udtyndinger med og byt dig til nye 
spændende vækster. Vi stiller et bord frem 
ved flagstangen og kombinerer det med 
kirkekaffen. 
 

Fredag d. 14. oktober kl. 19.00 
”Børnenatkirke” – for børn og barnlige sjæle: 
Oplev kirkens nathygge i klokketårn, spir og 
loftshvælvinger med efterfølgende ”Bamse-
gudstjeneste”. Husk at medbringe barn 
og/eller bamse. 
 
Tirsdag d. 25. oktober kl. 19.30 
”Tilgivelsens ord” – koncert med Henrik 
Soelmark på fagot, Svenstrup kirkes børne- 
og ungdomskor og kirkens præst. 
Tilgivelsens ord fra bibelen fortolkes i musik 
og bøn af musiker, kor og præst.  
 
Onsdag d. 2. november kl. 17.00  
Andagt i kirken samt fællesspisning og film i 
Konfirmandladen. Vi begynder i kirken med 
en stille stund omkring et lille evangelisk 
tekststykke, meditation og moderne bønner 
og salmer. Derefter går vi i Konfirmandladen 
og spiser aftensmad sammen.  
Efter spisningen vises en film af Ole Kåre 
Føli om det dybe åndedrag og om vores 
”indre rum”. Ole Kåre Føli har sammen med 
sin søn udviklet behandlingssystemet ”Body 
Self Development”. Filmen tager 
udgangspunkt i hans bog ”Børns indre rum 
– giv børn et godt liv”. Aftenen krydres med 
samtale og hygge. Tilmelding til 
bosc@km.dk/74456205 senest fredag den 
28. oktober – middagen koster 50 kr. per 
person, som medbringes. 
 
Tænd et lys for én, du savner 
Søndag d. 6. november kl. 16.00:  
Alle-Helgens-gudstjeneste. Vi mindes de 
kære, som vi har mistet. Det er lige meget, 
hvor længe det er siden. Der vil blive tændt 
lys med navns nævnelse for dem, der er 
døde i sognet siden sidste Allehelgen. I 
forbindelse med sidste lystænding vil der 
være mulighed for at få tændt lys for andre 
døde, hvis man lægger en seddel med 
afdødes navn i døbefonten eller giver den til 
præsten inden gudstjenesten begynder. 
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Annonce: 
Til dig, der godt kunne tænke dig at komme 
til en gudstjeneste, hvor du er med til at 
bestemme form og indhold: 
Meld dig til gruppen af kirkeværter, der leder 
gudstjenesten sammen med præsten og 
vælger en del af bønnerne til den enkelte 
gudstjeneste. Kirkeværterne har fokus på at 
være med til at formidle glæden og 
fællesskabet under gudstjenesten. Vær i 
denne gruppe også med til at udvikle og 
eventuelt stå for nye og anderledes indslag i 
gudstjenesten. 
 
Eller: 
Meld dig til gruppen af aktive omkring 
”Menighedsgudstjenester” – gudstjenester, 
hvor menigheden selv leder gudstjenesten 
og fordeler forskellige opgaver mellem sig 
fra en lille oplæsning til en kort prædiken, et 
musisk indslag eller andet, der understreger 
fællesskabet om at have noget og nogen at 
tro på. 
 
Send en mail eller ring til Asta (formand – 
74456192), Thomas (næstformand – 
74491574) eller Bo (præst – 74456205) – 
eller find os på hjemmesiden: 
www.svenstrupkirke.dk 

 
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: 
 

Jesus talte til dem og sagde: »Jeg er 
verdens lys. Den, der følger mig, skal 
aldrig vandre i mørket, men have livets 
lys.« 
                                                 Joh. 8, 11 
 
Når vi læser og hører disse ord fra Jesus, 
kan vi meditere over deres indhold ved 
følgende bøn: 

”Tak, Far i Himlen, fordi du har tændt lyset i 
mit hjerte. Tak fordi du, også når jeg tvivler 
og føler mig forladt, følger mig og viser mig 
din vej – kærlighedens vej. Tak fordi, du er i 
nærheden mellem os.” 
 
Evangelisk kvarter i kirken – hvis du gerne 
vil have en stille stund med øvelse i at tro 
kærligt om Gud, dig og din næste, holder vi 
de fleste hverdage kl. 17 et evangelisk 
kvarter i kirken med et lille evangelisk 
tekststykke, meditation og moderne bønner 
og salmer.  
 
Skulle der enkelte gange ikke være nogen 
andre til stede, ligger der en liturgi for et 
”Evangelisk kvarter” på reolen under 
Mariabebudelses-ikonen. Her er der også 
fyrfadslys, som kan tændes ved 
”Betlehemslyset” i døbefonten, der altid står 
tændt i vores kirke. 
Der vil de fleste dage være mulighed for en 
samtale med præsten bagefter. 
 
Nyt fra Menighedsrådet: 
Rådet glæder sig over, at vores sommerfest 
i præstegårdshaven 1. juli havde så stor 
tilslutning og et fint forløb. På rådsmødet i 
august evaluerede vi aftenen og besluttede 
at gøre festen til en årlig tradition for hele 
menigheden i sognet. Så snart vi har 
fastlagt datoen for 2012, vil vi melde den ud, 
så der kan blive sat kryds i kalenderen. Vi 
opfordrer alle til at komme med ideer til 
festens forløb. Gerne forslag til aktiviteter for 
børn, så flere børnefamilier vil få lyst til at 
deltage. 
 
Det er også en glæde for os at erfare, at 
mange turister her i sommer har besøgt 
vores kirke og kirkegård her og har haft 
glæde af vores åbne kirke. Vi er jo – vist nok 
– den eneste kirke i landet, hvor der altid er 
åbent. Besøgene har bl.a. kunnet aflæses 
af, at der har været flere tændte lys på 
døbefonten end normalt.  
Så husk, at kirkens dør altid er åben. I 
kirkerummet er der mulighed for at finde ro 
og fred og for at tænde et lys ved 
døbefonten. 

17. august 2011 / Asta Broesby-Olsen 

http://www.svenstrupkirke.dk/
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Dåb 
Den 30. juli: Johannes Jordt-Henningsen 
 
Døde 
Den 23. juli: Frede Johannes Rasmussen 
Den 4. august: Lovise (Lise) Sørine Nissen 
(født Andersen) 
Den 7. august: Ove Kurt Peters 
 
Viede 
Ingen 

 
Kirkebil 
Kirkebilen bestilles hos GF-Taxi på telefon 
74 45 95 45 senest dagen før 
gudstjenesten. "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.  
 

 
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. Det er 
som regel også muligt at træffe præsten i 
forbindelse med en stille stund i kirken på 
hverdage kl. 17.00. 
Tlf.: 74 45 62 05 – e-mail: BOSC@km.dk 
 
Menighedsrådet 
Der holdes ordinære møder: 20. september, 
11. oktober og 15. november 
Der er tale om den 3. tirsdag i måneden (på 
nær i oktober). 
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: Asta 
Broesby-Olsen (formand og kontaktperson), 
Thomas Damgaard (næstformand, sekretær 
og kirkeværge), Bente Purup (kasserer i 
rådet), Mona Boysen, Ruth Good, Klaus 
Nørrelykke; Bo Scharff (præst, født 
medlem). 
Uden for rådet: Torben Nielsen/Maja 
Jørgensen (medarb. repr.), Ole Rasmussen 
(kasserer). Bygningskyndig: Hans Jensen. 

 

http://www.svenstrupkirke.dk/


September 2011 Side 6 af 27 E SvenstruPPe’ 

Line dance 2011
 
Så er sommeren snart forbi, og vi starter 
igen med line dance på Svenstrup 
Forsamlingshus hver tirsdag formiddag. 
Første gang 6/9 kl. 10.  
 
Kurt har lovet at lære os nogle nye danse i 
år, og hvis der er tilslutning nok, vil der blive 

lavet et begynderhold og et hold for let 
øvede. For 200 kr. kan man danse på eet 
eller begge hold hele sæsonen. Nærmere 
oplysning fås hos: 
Lissie Wonsyld tlf.24 63 63 93.  
 
Jeg glæder mig til at se eller gense jer. 

 
 

Kom og dans – gratis bal
 

 
 
 
  



September 2011 Side 7 af 27 E SvenstruPPe’ 

  



September 2011 Side 8 af 27 E SvenstruPPe’ 

Spejder nyt
 
I maj havde vi en hyggelig tur med kanoer 
fra Lillenor over til den lille skov i Stolbro, 
hvor der ligger en gammel primitiv hytte godt 
gemt væk. Dvs. – kanotur var det nu ikke 
rigtigt, for det var så lavvandet, at vi måtte 
trække kanoerne gennem vandet. Men det 
var rigtig hyggeligt omkring bålet med 
kartoffelmos og kødsovs. 
 
Sommerens tur gik til Dybbøls spejderhytte, 
hvor der var natløb i øsende regnvejr, men 
det blev taget i stiv arm. En god travetur 
forbi Historiecentret og Dybbøl Mølle og 
med gendarmstien til Sønderborg, hvor vi 
sejlede i vores kanoer under den gamle bro 
og hen til Alsion og retur. Det gav et 10 km 
skilt til ulvene. 
 
I juni var der så sommerafslutning i 
Nørreskoven ved shelteren ved vandet. Vi 
var rigtig mange og hyggede med medbragt 
grillmad og gps-løb. De var godt nok svære 
at finde de poster! Her blev der også taget 
afsked med Mona, der er stoppet som 
spejderleder. 
 
Så er et nyt spejderår i gang og for at vise 
hvad spejdere går og laver, har vi flyttet 3 
møder til Guderup. 
 
Alle børn og voksne som har lyst til at 
deltage er velkommende, man skal bare 
møde op. 
 

Vi vil være på torvet i Guderup disse 3 dage, 
alle dage fra kl. 18.00 til 19.30: 
Tirsdag d. 30. aug. Stjerneløb 
Tirsdag d. 13. sep. Vi tager dolke og økse 
bevis. 
Tirsdag d. 27 sep. GPS løb, findeposter 
med GPS udstyr. 
 
Har du lyst til at være spejder i Hjortspring-
gruppen, kan du kontakte: 
 
Carsten Davidsen – tlf. 29 49 50 51 eller 
mail cd@stg2b.dk 
Karl-Arne Jeppesen – tlf. 51 43 99 30 eller 
kajeppesen@live.dk 
Hans Jørgen Petersen – tlf. 74 45 60 77 / 22 
77 60 77 eller mail hjp@hjpetersen.com 
 Spejderhilsen fra KFUM-spejderne 
          Hjortspring 
 
---------------------------------------------- 
 
Jeg har valgt at stoppe som spejderleder 
efter 20 år i Hjortspring-gruppen. 
Her vil jeg gerne sige tak for mange gode år 
med gode oplevelser med rigtig mange 
spejderbørn i alle aldre. Og ikke mindst tak 
til alle mine gode spejder-kollegaer – I har 
været med til at give lyst til stort 
engagement i spejderlivet. Vi har haft 
mange skønne oplevelser sammen, som vil 
være et minde for livet. 
Jeg har ikke været spejder som barn, så der 
er håb for alle forældre/voksne med lyst til at 
arbejde med børn og gode spejder-
kollegaer, så manglende spejdererfaring er 
ingen hindring. Det kan jeg skrive under på 
 
De bedste ønsker for KFUM-spejderne 
Hjortspring. 
 Stor spejderhilsen fra Mona Boysen 

 

mailto:cd@stg2b.dk
mailto:kajeppesen@live.dk
mailto:hjp@hjpetersen.com
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Svenstrup Friskole
 

Nyt fra Borgergruppen bag Friskolen i Svenstrup 
 

Der har været travlhed i gruppen, da der skal være mange ting klar, bl.a. er der indsendt en 
anmeldelse om oprettelse af Friskolen til undervisningsministeriet og der skulle skolens navn 
på, så der er besluttet at skolen, kommer til at hedde: 

 
Svenstrup Friskole 

 

Der er også arbejdet med en struktur til skolen, hvor der har været flere modeller oppe. Vi er 
blevet enige om, at der skal oprettes en skolekreds, med en tilhørende forældrekreds og derfra 
vælges en bestyrelse. 
 
Derfor indkaldes der nu til stiftende generalforsamling. 

 
Stiftende Generalforsamling for Svenstrup Friskole 

7. sep. 2011, kl.19.00 i gymnastiksalen på Svenstrup skole 
 

Strukturen for Svenstrup Friskole er illustreret nedenfor (forældrekredsen udgøres pt. af alle 
forældre der har skrevet deres børn ind). 

 

Skolekredsen for Svenstrup Friskole. 
Der vælges 7 medlemmer, hvor af minimum de 4 medlemmer skal komme fra forældrekredsen 

Medlemmer af friskolen 
Alle kan meldes sig ind i skolekredsen, ved at 

indbetale et kontingent på 150 kr. 

Forældrekreds 
Alle forældre til børn i Svenstrup Friskole er 

automatisk med i forældrekredsen. 

 

Bestyrelse bestående af 7 pers. samt 2 suppleanter 

 

Udvalg 
 
Alle kan melde sig til disse udvalg og referer til bestyrelsen, dvs. hvert af disse udvalg har min. 
en repræsentant fra bestyrelsen. 
 
Der kan også komme flere udvalg, men dette er hvad gruppen mener der bør være som 
minimum: 
· Bygningsudvalg 
· Markedsføring 
· Universefonden 
· Arrangementer 
· Fonde 
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Høstfest 
 

På Svenstrup Forsamlingshus 

 

lørdag d.17. september 2011 kl. 18.00. 

 

Vi indbyder til en festlig aften, med dejlig mad og musikken leveres igen i år  

 

af Kim Jensen fra Dyndved. 

 

Musik for alle !!! 

 

Underholdning !!!!!!!!!!! 

 

Menu: Røget Hellefisk med guacamole og stenbiderrogn 

 

Sennepsmarineret svinefilet – Farsbrød - Oksefilet 

 

Flødekartofler – Små ristede krydderkartofler 

 

Spidskålsalat – Bønnesalat – Tzatziki 

 

Kaffe chokolade. 

 

Pris pr. person kr. 175,- 

 

Tilmelding senest lørdag d. 10. september til 

Arne Buch tlf. 74456150  eller Anni Rasmussen  tlf. 27522904.  

 

Tag venner og naboer med til en festlig aften. 
 

 

Med venlig hilsen 

 Svenstrup høstfestudvalg. 
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SUF/BIF fodbold
 
 
Igen i år har vi afviklet fodboldskole i de 
sidste 3 dage i sommerferien, vi prøvede 
noget helt nyt i år nemlig at tilbyde vores 
fodboldskole i gennem aktiv sommerferie 
som er noget kommunen laver hvert år. 
Der var god tilslutning fra børn over hele 
øen, vi havde ca. 40 børn hver dag. 
 
Hver dag startede vi med fælles opvarmning 
sådan bare lige for at komme ordentligt i 
gang, derefter blev børnene delt op i 3 
grupper efter alder. 
 
De mindste var omkring 10 mand og se de 
små fodboldspille løbe rundt og lave de 
forskellige øvelser som deres træner nu 
have forberedt til dem var et sandt fryd for 
øjet, de gik til den med krum hals og var ved 
at være godt trætte når vi nåede til frokost. 
Efter at have spist deres madpakker var de 
fulde af energi igen og knoklede videre i de 
sidste 2 timer, halv 2 var der en tiltrængt 
pause hvor der blev serveret kage og 
saftevand. 
 
Den mellemste årgang var også godt i gang, 
her var de omkring 15 fodboldspiller der blev 
trænet i forskellige små og store fodbold 
øvelser. 
 
Der blev skudt mod mål og spillet småspil til 
den store guldmedalje så mon ikke der løber 
nogle nye landsholdsspiller rundt blandt 
dem. 
 

Den største årgang var repræsenteret med 
ca. 17 fodboldspiller, som prøvede kræfter 
med alt lige fra løbe øvelser til fodbold 
kamp. 
 
Torsdag var den helt store fodbold dag hvor 
vi spiller Arla cup, børnene bliver blandet 
små og store på samme hold go så bliver 
der spillet kamp på livet løs. 
 
Fredag er som det plejer at være en meget 
underholdende dag hvor vi spiller fodbold 
rundbold og slutter af med at grille, og der 
var vejret ikke helt med os det begyndte 
nemlig at regne. 
 
Men for at hele sådan et arrangement kan 
finde sted kræver det en masse frivillige 
hjælpere. Så fra fodboldformanden skal der 
lyde en kæmpe stor tak til alle de træner 
som ville være med til at gør vores 
fodboldskole til noget helt specielt, for uden 
jeres kompetence kunne det ikke lade sig 
gøre. 
 
En særlig tak skal lyde til de forældre der 
sagde ja til at bage kage til fodboldskolen 
tusinde tak endnu en gang. 
 
Husk at støtte op om vores lille fantastiske 
klub der sker en masse ting i den så kom 
bare hen og se, det er faktisk kun om fredag 
der ikke er nogen der. 
 
Sportslig hilsen 
Fodboldformanden. 
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Opstart i uge 38 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. 
Mette Behrendtz , Gitte Hansen og Helle 
Jørgensen 
Tirsdag kl. 16.45-17.45 
 
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;  
Kenn Lykke, Katrine Voigt, Christine 
Andersen og 2 voksne 
Så kom mandag kl. 16.45 – 17.45 
 
Krudtuglerne (1-2kl.) 
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 leger. 
Vi glæder os, til at se Jer; 
Line Rasmussen, Johanne Andersen og en 
voksen.  
Hver onsdag kl. 16.45- 18.00  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 The Free Spirits (3 - ca.6 kl.) 
(De frie sjæle) 
Vi lærer dig springgymnastik, le parkour og 
c-walk. 
Vi lærer dig ikke kun basis-spring, men også 
lidt avancerede spring. Den ugentlige 
træning starter med lidt opvarmning på 5-15 
min - efter behov, hvorefter der er en lille 
udstrækning inden træning og så en lille en, 
når vi ved at være færdige.  
Robin Maron og Emmanuel Sharff  
Hver torsdag kl. 17.30-18.45  
 
 
 
 
 
Ungdommelige Damer 
Motionsgymnastik for damer i alle aldre. Jeg 
bruger "hæng på metoden" så alle kan være 
med. Der arbejdes med alle muskelgrupper i 
opvarmning, styrke, små lette serier, 
gulvøvelser på måtte, kondi og udstrækning. 
NYT i år: Pilates med bred træningselastik. 
Kom og find en muskel du slet ikke vidste du 
havde!  :-) 
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 

Nyhed 

Gymnastik M/K 
med Anja Vogt 
holder pause, da 
Anja døjer med 
ledsmerter. 

Nyt hold! 

http://images.google.dk/imgres?imgurl=http://www.dansk-mensendieck.dk/gmedia/556dam2gifpagesappstandardenglishimagerecipenoscaleITM252791110341795.gif&imgrefurl=http://www.dansk-mensendieck.dk/helium.dll?ID=556&h=225&w=200&sz=8&tbnid=gWkH_mG_KSoJ:&tbnh=102&tbnw=90&hl=da&start=127&prev=/images?q=gymnastik&start=120&svnum=10&hl=da&lr=&sa=N
http://images.google.dk/imgres?imgurl=http://www.dansk-mensendieck.dk/gmedia/556dam2gifpagesappstandardenglishimagerecipenoscaleITM252791110341795.gif&imgrefurl=http://www.dansk-mensendieck.dk/helium.dll?ID=556&h=225&w=200&sz=8&tbnid=gWkH_mG_KSoJ:&tbnh=102&tbnw=90&hl=da&start=127&prev=/images?q=gymnastik&start=120&svnum=10&hl=da&lr=&sa=N
javascript:window.close()
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Foredragsforeningen
 
13. okt 2011: De 3 dage ALS var republik. 
Christian Bo Bojsen. Normalt kalder vi 
kasernen i Sønderborg for Sergentskolen i 
Sønderborg, men oprindeligt hed den: 
Artillerieschule Sonderburg. Men hvad er 
baggrunden for, at den ligger i Sønderborg? 
Og da det hele brød sammen, var Als da en 
regulær republik i 3 dage i 1918 under 
Bruno Topff? 
 
10. nov. 2011: På sporet af en alsinger. 
Johannes Diederichsen vil bl.a fortælle om 
en person fra Lunden der i 1890erne 
arbejdede for en tysk baron i Rusland, ingen 
vidste hvor han havde været, men efter 10 
års søgning i bl. a Rusland, Armenien, 
Georgien og flere lande gav det resultat. 
 

2012: 
26. jan. 2012: Filt Jensen, fhv. forstander 
på Gråsten Landbrugsskole. Udviklingen i 
landbruget især påvirket af den grå 
Ferguson. 
 
23. feb. 2012: Bent Jensen, Linak. 
Fortæller om Linaks udvikling. 
 

 
 

 
 

Støtteforeningen
 
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 2011. 
 
Uge 37, september måned  familien Bent Rasmussen   tlf. 74456526 
Uge 40, oktober måned  Hans Henrik Bay    tlf. 74456444 
Uge 42, oktober måned  familien Helmuth Buss   tlf. 74456284 
Uge 44, november måned  familien Lasse Andersen   tlf. 74456273 
Uge 48, november måned   (julepynte) familien Arne Buch  tlf. 74456150 
 
 
På forhånd tak og god fornøjelse. 
 
På bestyrelsens vegne 
Lasse Andersen 
Tlf. 74 45 62 73. 
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SVENSTRUP SKYTTEFORENING 

FEJRER 

90 ÅRS JUBILÆUM 

 

Lørdag, den 17. september 2011 

 

DAGENS PROGRAM 
Kl. 10.00 
Velkomst  

v/Stephan Kleinschmidt 
  
 

Herefter: 
Jubilæumsskydningen   

Der serveres 
pølser, øl og vand 

kaffe og the  
  
 

Kl. 17.00 
Tak for i dag 

 

 

Alle er velkommen 
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Aktiviteter for vintersæsonen 2011/2012 i "E SI-SKÅ" 
15.09.11     Div.kortspil/dart/andre aktiviteter 

22.09.11 Mini lotto 

29.09.11 Div.kortspil / dart / andre aktiviteter 

  06.10.11 Div.kortspil / dart / andre aktiviteter 

13.10.11 Foredrag: De 3 dage Als var republik v/Christian Bo Bojsen 

20.10.11 Efterårsferie 

27.10.11 Mini lotto 

  03.11.11 Div.kortspil / dart / andre aktiviteter 

10.11.11 Foredrag: På sporet af en alsinger v/Johannes Diederichsen 

17.11.11 Mini lotto 

24.11.11 Div.kortspil / dart / andre aktiviteter 

  01.12.11 Juleafslutning  

                              2012                                                 2012 

  05.01.12 Opstart  2011/ Div. kortspil / dart / andre aktiviteter         

12.01.12 Mini lotto 

19.01.12 Div.kortspil / dart / andre aktiviteter 

26.01.12 Foredrag: Udviklingen i landbruget især påvirket af den grå 
Ferguson v/Filt Jensen tidl. Gråsten Landbrugsskole 

  02.02.12 Div.kortspil / dart / andre aktiviteter 

09.02.12 Mini lotto 

16.02.12 Vinterferie 

23.02.12 Foredrag: Bent Jensen fortæller om Linaks udvikling 

  01.03.12 Div.kortspil / dart / andre aktiviteter 

08.03.12 Mini lotto 

15.03.12 Div.kortspil / dart / andre aktiviteter 

22.03.12 Sæsonafslutning 
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Nørreskov-Skolen
 

 
www.norreskov-skolen.dk 

 
Velkommen til et nyt skoleår 
Så er vi i gang igen efter en dejlig lang 
sommerferie. 
57 nye elever er startet på Nørreskov-
Skolen i de nye børnehaveklasser. To 
klasser med 24 elever i hver i Guderup og i 
Svenstrup én klasse med 9 elever. 
Vi er startet på et nyt skoleår, som for 
Svenstrupafdelingens vedkommende vil 
være det sidste – desværre.  
Siden vi lavede Nørreskov-Skolen i 2003 
har vi været klar over, at en konstruktion 
med 2 afdelinger måske var på lånt tid og at 
man fra politisk side ville gå ind og ændre 
på strukturen på et eller andet tidspunkt.  At 
det var et faldende elevtal, der skulle vise 
sig at blive et problem, havde vi ikke 
forventet.  

Afdelingen lukker som bekendt til 
sommerferien 2012. Så det nye skoleår 
kommer til at indeholde en del udfordringer. 
Men dem klarer vi og hele personalet på 
Nørreskov-Skolen er opsat på at gøre 
sammenlægningen så tryg for elever og 
forældre som muligt. 
 

Steffen Fog er stoppet 
Skolens serviceleder gennem mange år 
Steffen Fog har valgt at gå på efterløn til 
den 1. august. Steffen har været med hele 
vejen – fra Stevning skole til 
Hjortspringskolen og sidst på Nørreskov-
Skolen. Det har været en lang vej, og det er 
fuldt forståeligt, at Steffen nu har valgt at 
tilbringe sin tid sammen med Rita, som gik 
på efterløn sidste år. Jeg er også helt sikker 
på, at Kulturhuset i Stevning får rigtig meget 
gavn af, at Steffen nu får mere tid til 
rådighed. 

Fra skolen skal lyde en kæmpe stor tak for 
det arbejde, som Steffen har udført igennem 
de mange år. Det har været mangeartet og 
med skiftende chefer, men alligevel har 
Steffen forstået at holde sin personlige stil 
hele vejen igennem.

 

 

Cykel til salg
 
 
Meget velholdt cykel sælges: 
18 gear – 400 kr. 
 
Arne Buch 
Kirketoften 17, Svenstrup 
Tlf. 74 45 61 50  
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Svenstrup Forsamlingshus 

Lørdag den 19. november 2011 kl. 20.00 

 

Life with Brian. En irsk-skotsk aften med Brian McNeill og Drone and Bellows.  

En irsk-skotsk aften med: 

Brian McNeill– født i Falkirk i Skotland i 1950 – spiller medrivende og dybfølt violin, 

bratsch, mandolin, cittern, bouzouki, guitar, concertina, bas og drejelire, men det er 

specielt hans evner som sangskriver der længe har været anerkendt.  

Sønderjysk baserede men internationale Drones & Bellows har gennem snart en del år 

markeret sig først og fremmest med traditionel irsk og specielt skotsk musik.  

Brian McNeill and Drones & Bellows er pladeaktuelle med: ”The Crew O´ The Copenhagen” 

 

 

Billetpris  kr.120,00 

 

Der vil blive arrangeret spisning fra kl.18,00 pris 100,00kr. 

 

Billetbestilling ved Gert Wonsyld 74456202 

  

Olferts venners salgssteder eller hjemmeside 

 

Koncerten er et samarbejde mellem Olferts Venner, Svenstrup 

Forsamlingshus  

 

  

http://www.kulturfokus.dk/
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Gilbæk
 
Gilbæk – på vej tilbage til livet 
 
Gilbæk, der har sit ”udspring” i Himmark 
Renseanlæg og med udløb på østkysten af 
Als, har igennem mange år været anvendt 
som en bæk til afskaffelse af mere eller 
mindre renset spildevand. At Gilbæk har sit 
”udspring” i Himmark Renseanlæg er ikke 
den hele sandhed, for bækken modtager 
vand fra et rigtigt stort område. Men udløbet 
fra Himmark Renseanlæg en stor kilde til det 
vand der løber igennem Gilbæk, og 
rensningen at dette vand, er selvfølgelig 
meget afgørende for mulighederne for liv i 
bækken. 
 
Under en besigtigelse udført af Vandplejen 
A.N.A.* ved bækken i december 2008, blev 
der observeret havørreder i Gilbæk, altså 
havørreder der fra havet var gået op i 
bækken for at gyde. Det var en meget 
overraskende og glædelig observation der 
naturligvis tydede på, at vandkvaliteten i 
bækken var forbedret. I september 2009 
blev der af A.N.A. udført en såkaldt 
monitering, dvs. el-fiskeri, og stor var 
overraskelsen og glæden over, at finde 
både ørredyngel og ål. Endvidere var der 
masser af fødeemner, specielt tanglopper. 
Beretningen fra moniteringen blev sendt til 
DTU Aqua, og Gilbæk blev igen ført på 
listen over bække på Als, der skulle laves 
bestandsanalyse i. Det efter at være fjernet 
fra den liste på grund af tidligere negative 
resultater ved bestandsanalyser. Ved 
bestandsanalysen el-fiskes der, men også 
vandløbenes økosystem vurderes. 
 
Ved bestandsanalysen i 2010 fik vi ikke et 
helt så positivt resultat i forhold til 
moniteringen i 2009. Biologen fra DTU Aqua 
vurderede dog, at økosystemet nu var 
kommet på et sådant stadie, at udsætning af 
ørredyngel ville blive tænkeligt. I rapporten 
fra bestandsanalysen blev konklusionen da 
ogsåder udsættes 2.000 stk. ørredyngel og 
1.500 stk. 1 års yngel pr. år, frem til næste 
bestandsanalyse om ca. 4 år. 

I rapporten peges der på forbedringer der 
kan foretages i og ved Gilbæk, og ikke 
mindst peges der på vigtigheden af en 
fortsat forbedring af vandkvaliteten. 
Forhåbentlig vil den forsatte separering af 
spildevand og overfladevand der løber til 
Himmark Renseanlæg til sidst medføre, at 
kun spildevand kommer til anlægget, så 
overbelastning og evt. overløb med urenset 
spildevand i perioder med store 
nedbørsmængder undgås. Et enkelt overløb 
af urenset spildevand, kan ødelægge hele 
økosystemet igen! 
A.N.A. vil fortsætte og intensivere 
besigtigelsen ved bækken, og i samarbejde 
med Kommunen, arbejde på de forhold der 

kan forbedres i og ved bækken. Målet i den 
sidste ende er naturligvis, at få en 
selvproducerende ørredbestand i Gilbæk. 
 
*Vandplejen A.N.A., et vandplejeudvalg 
etableret af Sportsfiskerforeningen Als, 
Sportsfiskerforeningen Nordborg og Alsiske 
Kystfiskere, holder opsyn med vandløb på 
Als og Sundved siden, og gennemfører, ofte 
i samarbejde med Kommunen, 
genopretningsprojekter hvor det er 
nødvendigt. Endvidere står A.N.A. for 
udsætning af ørred yngel i bække hvor det 
er formålstjenligt og fremadrettet. 
Udsætninger fastlægges af DTU Aqua i 
Silkeborg, men med A.N.A. som den 
udgørende part, og den part der sørger for 
opdræt af den yngel der udsættes. Ud over 
yngel udsætninger, laves der også 
mundingsudsætninger hvor det er 
formålstjenligt og fremadrettet. Se mere på 
http://vandplejen-ana.dk/  

http://vandplejen-ana.dk/
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Cykelferie
 
Dag 1 – 32 km. 
Mandag 
D. 27.07.2011 
 
Der er igen tid til Svenstrup cykelklub`s årlige 
ferietur, som denne gang går til Haderslev. Vi er 
20 medlemmer, der starter fra p.pladsen med 6 
biler og 3 trailere godt pakket ( det vigtigste er 
alle vores hjemmebagte kager, 8 i alt ). Alle 
mødte op i vores cykeltrøjer og godt humør. 
Som vi plejer, sang vi vores traditionelle 
morgensang, ( I østen stiger solen op )  derefter 
var vi klar til at hoppe i bilerne, en del af 
klubbens medlemmer var mødt op for at vinke 
farvel til os, det er altid en speciel stemning 
denne årlige mandag morgen. Præcis kl.9.00 
kørte vi fra p.pladsen, med kurs mod Haderslev i 
det flotteste solskinsvejr.  
 
Kl. ca. 10 nåede vi til vandrehjemmet hvor vi 
skulle bo, vi kunne dog ikke komme ind før kl. 
15, men det var vi forberedte på , så  Ole havde 
lavet en (lille) tur. Vi fik cyklerne gjort klar, 
køletaskerne pakket, regntøj og ekstra trøjer 
blev i bilerne, så det var bare en lille hygge tur vi 
skulle på, (troede vi) det startede da også nok 
så fint, vi skulle cykle igennem dyrehaven, det 
lyder da hyggeligt, ikke? Men vi fik andet at 
opleve, det var nærmest en forhindringsbane vi 
kom ud på, bakke op og bakke ned i løst grus og 
sand, vi oksede af sted, og ikke et eneste dyr så 
vi, selvom der stod på skiltene der var ca. 200 
rådyr i haven, da denne cykeltur havde stået på i 
ca. 1 times tid, viste det sig vi havde cyklet i ring 
og stod nu ikke længere fra vores udgangspunkt 
end at vi kunne se derover, øv og atter øv. Nå vi 
skulle videre, (Ole havde nemlig en aftale med 
sin værelseskammerat Hans Oluf fra hospitalet, 
om at vi endelig skulle besøge ham og hans 
fam. når vi kom på disse kanter, Hans Oluf er 
også medlem af en cykelklub,) vi fortsatte langs 
med landevejen, en lise efter strabadserne i 
dyrehaven, til Pamhule skov, langt om længe, 
med en times forsinkelse, nåede vi målet, jeg 
tror nok Ole blev guidet det sidste stykke 
telefonisk af Hans Oluf, ellers havde vi vel stadig 
cyklet rundt derude.  
 
Trætte og svedige og sultne nåede vi frem, og 
sikken en modtagelse vi fik, de havde dækket op 
i deres kæmpestore have, med kaffe, saft, kage 
og chokolade til os 20 pers. det var da flot, de 

havde to af deres tre sønner hjemme på ferie fra 
udlandet og de var vakse til at beværte os, et 
kæmpe plaster på såret, efter alle de strabadser. 
Ole blev tilgivet.  
 
Ved 13 tiden drog vi videre til Christiansdal, ca. 
en ½ times cykeltur, og der fik vi så vores 
medbragte frokost i hyggelige omgivelser, alt var 
fryd og gammen,( troede vi),  for der kom endnu 
flere forhindringer, vi skulle følge rød rute og 
sikken en, gennem skov og krat, endnu flere 
bakker, ikke nok med det, der var stejle 
jordtrapper med store trin, både op og ned, vi 
skulle være flere om at holde cyklerne, jeg ville 
hjælpe Agnes, hvad der skete ved jeg ikke, men 
pludselig faldt Agnes, jeg ville hjælpe for at 
afbøde på faldet, men jeg faldt også og der lå vi 
så, i en stor stak, det må have været et festligt 
syn, Agnes forvred sin ankel, men ellers gik det 
godt. Vi fortsatte videre langs med dammen og 
videre ud forbi sygehuset, og endelig kunne vi 

se vandrehjemmet, dette var vores første (lille) 
cykeltur i og omkring Haderslev. Ole stod til 
mobning resten af dagen, ind imellem vi fik 
pakket ud og tildelt værelserne, og dejlig 
aftensmad, ja så var der alligevel overskud til 
aftenhygge med div. spil, sang, en lille 
konkurrence  og snak. 
 (en lille tur, hvad mon der venter os de næste 
dage?)  
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Dag 2 – 43 km. 
Tirsdag d. 28.06. 
I dag var målet Kalvø. 
 
Vi fik en dejlig morgenmad, madpakkerne smurt, 
cyklerne gjort klar, sunget morgensang, og så 
var det ellers derudaf med retning mod Marstrup 
videre til Hoptrup kirke, med en lille afstikker til 
Lille mølle, ren idyl. Derefter videre til Genner 
over landevejen og videre ud til Kalvø, ankom 
ved middagstid og sulten var begyndt at melde 
sig, vi fandt hurtig en plads i græsset, og nød 
maden, og efter som madkassen blev tømt og 
en øl fortæret, var der tid til en lille lur i det fri, 
senere kom der en mand forbi og spurgte hvor vi 
kom fra, han fik så lidt historie om vores 
cykelklub, hvor han meddelte at han da også 
havde lidt at fortælle, hvis vi var interesseret, det 
var nemlig en mand fra museet, så han 
inviterede os  på en rundvisning og fortælling om 
Kalvø`s historie og det enorme, store både 
byggeri på øen i midten af 1800 tallet, det var 
spændende, en flot gestus fra mandens side.  
 
Derefter var der nogle der cyklede en tur rundt 
om øen, ca. 10 min. flot tur. Tiden var nu inde til 
at forlade øen med retning mod Sønderballe 
strand / Diernæs strand, (vi havde nær ikke fået 
mændene videre med, der var jo mange flotte 
piger på strandene, så de ville holde pause hele 
tiden) men det var bare afgang videre til Sønder 
Vilstrup hvor vi handlede is og vand, alle vores 
vandflasker var tomme, så det var hårdt 
tiltrængt, derefter gik det direkte til 
vandrehjemmet, i bad og så smøres godt ind i 
solcreme, der var mange røde rygge, lår og 
arme efter 43 km i bagende sol hele dagen.  
Eftermiddagskaffe med hjemmebag i haven, 
hvor alle var enige om at turen i dag var mere 
afslappet, end dagen før, Ole fik et plus. Chefen 
på vandrehjemmet havde hørt os synge 
morgensang, så han ville gerne hvis vi ville være 
med til at synge flaget op om morgenen og ned 
igen til aften, det var rigtig højtideligt. 
 
Dag 3 – 37 km. 
Onsdag d. 29.06. 
I dag er højdepunktet Vojens Is arena. 
 
Efter morgenmaden og madpakke smøring, 
gjorde vi klar ved cyklerne, men inden afgang 
var der morgensang med flaghejsning. Kl. 9.00 
var vi klar, solen skinnede fra en skyfri himmel, 
alle var i godt humør, vi cyklede fra 
vandrehjemmet med retning mod Styding, ind 
over små veje med Maugstrup kirke som mål, 
det var rigtig hyggeligt at cykle på disse små 
veje med kun lidt trafik, så kunne vi cykle ved 

siden af hinanden og snakke, men ind imellem 
snakken blev vi afbrudt af en råben, BiiiI---  ind 
på en række,  det er vi efterhånden blevet rigtig 
gode til, det sker jo  mange gange i løbet dagen.  
 
Vi nåede Maugstrup, hvor vi fik en rundvisning 
af Ole, da en stor del af hans familie ligger 
begravet der, og hans bedsteforældre boede i 
nærheden af kirken, så der var mange ting han 
kunne fortælle, vi kom bl.a. forbi et stort familie 
gravsted hvor stenene stod i en ring, pludselig er 
der en der sagde,  de kan da få mange gode 
slag kort, (god alsisk humor). Vi forlod kirken tog 
en lille tur rundt i Maugstrup by, forsatte så ud 
på landevejene med kurs mod Vojens. 
 
 Vi nåede vores mål: Is arenaen, og der var vi 
bare heldige, vi havde jo ikke meldt vores 
ankomst, men der var en dame der tilbød os en 
guidet tur rundt i arenaen. Det var imponerende 
at se og høre om det enorme byggeri, vi kom 
oveni købet ind af Vipindgangen, det oplever vi 
nok aldrig igen, den er jo for særlig udvalgte, 
rigtig spændende rundvisning. Efter denne tur 
var det madpakke tid, denne blev indtaget i et 
grønt område omkring arenaen, madpakken 
smager nu bare skønt i Guds fri natur, sammen 
med alle de kommentarer der fyger gennem 
luften, det er da tegn på velvære. Imens vi spiste 
kom der et par cyklister hen og snakkede med 
os, det viste sig at de havde boet i Nordborg, 
arbejdet på Nørherredhus, og var nu flyttet til 
Vojens.  
 
Efter endt middagslur gik turen over Hammelev 
op på motorvejsbroen, hvor vi stod og kikkede 
på den voldsomme trafik under os, det var der 
også en politibil der gjorde, de fotograferede til 
begge sider, og pludselig tog f….. ved dem, 
bilen kort omkring  ned på motorvejen, da har de 
da sikkert opdaget noget de har været på jagt 
efter. Vi cyklede videre mod Haderslev, i samlet 
trop med god fart, pludselig var der en der råbte, 
STOP!!!! Æ truè æ æ platse, jeg siger ikke 
hvem, men Arne O gav et skænk da vi kom 
hjem til vandrehjemmet, hvor eftermiddagen og 
aftenen igen bød på ren råhygge med det hele, 
værten grillede for os i haven. 

 
Dag 4 – 42 km. 
Torsdag d. 30.06. 
Dagen i dag er målet Årø 
 
Efter vores morgen sysler, skulle vi igen ud for 
at hejse flaget  og synge morgensang, en god 
start på dagen. Da  der var samling på 
tropperne, gik turen om til mindesmærket over 
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Dam katastrofen i 1959, det var flot, men 
uhyggeligt, at det kunne gå så galt, er slet ikke til 
at forstå, da føler man sig godt nok lille. Derefter 
gik turen mod Starup over Øsby til Årøsund, der 
skulle vi med færgen over til Årø, dejligt at 
opleve det hele på cykel og gåben, man er bare 
i et med naturen. Efter en lille sejltur på små 10 
min. og alle var kommet fra borde, cyklede vi 
turen rundt på øen, omkring middag nåede vi til 
den syd-østlige del af øen hvor der var en 
vinbonde vi besøgte der måtte vi spise vores 
madpakker i deres have med udsigt ud over 
vinmarkerne, smagte deres drikkevarer, ikke 
dårligt, man forstår vel at nyde det !!!! Så var det 
retur til færgen, men inden da skulle vi lige et 
smut omkring kirken (tissepause), men det 
skulle vi ikke have gjort, for da vi kom omkring 
det sidste hjørne mod færgen, kunne vi se den 
sejle fra øen, nå ja den kommer hurtigt igen 
(troede vi) men der gik 3 kvarter i stiv kuling og 

korte bukser, alt ekstra tøj kom frem af taskerne, 
det var bare så koldt, det var surt. Endelig kom 
vi over, og igen på cyklerne gik det derudaf. For 
at undgå den trafikerede vej direkte til 
Haderslev, valgte Ole turen over Flovt-Hyrup-
Hejsager – Haderslev til vandrehjemmet, men 
ude på strækningen kunne man se en hare løbe 
i 14 dage, strid modvind og en jævn stigning 
hele vejen, da kom vi igen på en hård prøve, 
men vi er jo seje, selvom vi var rimelig trætte da 
vi nåede vejs ende, men efter et bad og tøjskift, 
er alle alligevel klar til aftenens hygge, det er 
utroligt hvad pensionister kan klare, den ældste 
deltager er trods alt 84 år, os på 68 kan jo slet 
ikke tillade os at klage. 
Atter en rigtig god cykelferie, takker alle for det 
gode sammenhold. 
155 km. blev der cyklet i de 4 dage. 
 
Ref. Eva 

 
 
 
 

DET FOREGÅR I 

Skolevænget 14 

2010 

 
 
September 2011 

Mandag 5.sep. kl. 18.00  Madklubben køkken Madklubben,  fællesspisning.  
Mandag 5.sep. kl. 18.00  Kulturhuset Salen Linedance med Bente – starter sæsonen 
Mandag 5.sep. kl. 18.00 Madklubben køkken Madklubben,  fællesspisning  
Onsdag 7.sep.  kl. 09.00  Kulturhuset   caféen Vagn starter nyt PC hold (se opslag) 
Onsdag 7.sep.  kl. 19.00  Kulturhuset  caféen Vagn starter nyt PC hold (se opslag) 
 
Oktober 2011 

Søndag 2.okt.      kl. 14.30 Søndagscaféen caféen Søndagscafé for alle Stevninge m.fl. 
Tirsdag 4.okt. kl. 18.00 Madklubben køkken Madklubben,  fællesspisning 
Fredag 7. okt. Kl. 19.00 Kulturhuset salen Irsk aften med buffet og levende musik 
 
November 2011 

Onsdag 2.nov. kl. 18.00 Madklubben køkken Madklubben,  fællesspisning 
Søndag 6.nov.     kl. 14.30 Søndagscaféen caféen Søndagscafé for alle Stevninge m.fl. 
 
December 2011 

Søndag 4.dec.      kl. 14.30 Søndagscaféen caféen Søndagscafé for alle Stevninge m.fl. 
Torsdag 8.dec.. kl. 18.00 Madklubben køkken Madklubben, vi spiser julemenu 
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Faste tidspunkter: 

 
Line Dance: 
    Mandage kl. 18.00 – 19.30.             Sæsonen starter 5. september 2011 og slutter 30. april 2012 
    Alle er velkomne til at danse med. Det koster 300 kr. for at deltage i hele sæsonen. 
 
PC kurser i Stevning Kulturhus: Vagn Hesselager er instruktør 
    Hold nr. 1-2011: Onsdage kl. 09.00 – 11.00 i Caféen d. 7. september - d. 23. november 2011. 
    Hold nr. 2-2011: Onsdage kl. 19.00 – 21.00 i Caféen d. 7. september - d. 23. november 2011. 
    Hold nr. 1-2012: Onsdage kl. 09.00 – 11.00 i Caféen d. 4. januar - d. 28. marts 2012. 
    Hold nr. 2-2012: Onsdage kl. 19.00 – 21.00 i Caféen d. 4. januar – d. 28. marts 2012. 
   Tilmelding og information ved Vagn Hesselager tlf. 40 18 20 60 mail: vagn@hesselager.com 
 
Stevning Idræts Forening: Motionsgymnastik: 

     Yderligere information ved Margit Schmidt tlf. 74 45 84 93 
    Tirsdage kl. 17.00 – 18.00 i gymnastiksalen. Første gang d. 06.09.11. slut udgangen af februar 12.   
 
Stevning Idræts Forening: Zumba: 
  Yderligere information ved Margit Schmidt tlf. 74 45 84 93 

       Onsdage kl. 18.00 – 19.00 i gymnastiksalen. Første gang d. 08.09.2011 og sidste gang april 2012. 
       Onsdage kl. 19.30 – 20.30 i gymnastiksalen. Første gang d. 08.09.2011 og sidste gang april 2012. 
   
Stevning Idrætsforening: Motionsbadminton i Gymnastiksalen: 

  Tildeling af tider ved Linda Christensen tlf. 60 94 27 42 
    Tirsdage kl. 16.00-17.00 + 18.00-21.00.  Første gang d. 06.09.11. Slut udgangen af februar 12. 
    Onsdage kl. 15.45-16.45    Første gang d. 07.09.11. Slut udgangen af februar 12. 
    Torsdage kl. 16.00 -19.00 Første gang d. 08.09.11. Slut udgangen af februar 12. 
 
Stevning Idrætsforening: Kortspil i klublokalet under den gule bygning: 
    Torsdage kl. 19.00 – 22.00. Første gang d. 08.09.11. Slut udgangen af marts 12. 
 
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) 
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Annoncer

HENRIETTES PRIVATE DAGPLEJE 

 

Et godt alternativ til 

den kommunale.  

Vi har endelig fået vores nye EL-ladcykel,  

så nu kan vi rigtig komme ud på udflugter.  

Her i juni måned har vi bla andet været en tur i 

Nørreskoven, været på besøg hos en kollega i 

Guderup samt besøgt Guderup børnehave, da 

Mikkel starter der efter sommerferien. 

 

Er der for langt at cykle tager vi dagpleje-bilen. 

Den skal vi bruge når vi skal på besøg i Nordborg 

børnehave, hvor Camilla starter efter 

sommerferien. 

 

Efter sommerferien starter vores nye 

dagplejegruppe op, der vil vi være 4 private 

dagplejere i og omkring Guderup, det vil vi fejre 

med en sommerudflugt, hvor forældre og 

søskende vil blive inviteret til kaffe, saftevand og 

kage. 

 

 
Den private dagplejegruppe vil mødes jævnligt 

både i legestue og vi vil også tage på udflugter 

sammen. 

 

Jeg har opdateret hjemmesiden med billeder både 

fra vores udflugter og dagligdagen, andre sider 

har ligeledes fået nye billeder.  

Hvis du gerne vil vide mere, så kig endelig ind på 

min hjemmeside. www.henriettesdagpleje.dk eller 

ring 

Hilsen Henriette

 

 
 

Goods gårdbutik Stevning Midtvej 1 
  

Gårdens grisekød 
 
Der kan købes både hele og halve grise. En 
hel gris vejer ca. 80 kg. 
 
Velhængt og færdigpakket lige til at lægge i 
fryseboksen. 
 
Tilbuds pris kun 35 kr./kg. 
 
Bestilling i butik eller mobil 21 93 43 88 - 
Johannes. 
 
Vi slagter grise hver anden mdr. derfor 
bestilling i god tid. 

Desuden i butikken: et stort udvalg i 
kyllinger og andet kød samt diverse 
slagterpølser. 
 
Alt indenfor pærer, æbler og diverse 
grøntsager. Æg, honning og hjemmelavet is. 
  
Vi lægger stor vægt på at alt er lokalt 
produceret så vi kan stå 100 % inde for 
kvaliteten. 
 
Derfor også sæsonpræget udvalg-- 
 
Åbningstider hverdage 10.00-12.00 og 
14.00-16.30 - weekend 10.00-15.00    

 

http://www.henriettesdagpleje.dk/
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Bestyrelsen:            Navne:       Tlf.:            Mailadr: 
 

Formand:      Karin Frost Jensen      2253 1887 karin_frostjensen@sport.dk 
Næstformand: Louise Andersen        2076 3407 povlsvej@mail.dk 
Fodbold:  Palle Søgaard      2253 1887 pallesg@gmail.com 
Gymnastik:  Dorith Sprenger      2096 6505 dorith@bbs.dk 
Kasserer:  Inge-Marie Lyhne      7442 5283 imlyhne@stofanet.dk 
Sekretær:  Louise Andersen      2076 3407 lize@mail.dk 

 
          
 
 

  Nyhed – Nyhed – Nyhed 
Vi har fået en fantastisk solbeskytter spray faktor 30, som indeholder Aloe Vera og vitamin E for 
at beskytte huden mod ældning og solskader. Den er ekstra vandfast og selvfølgelig rigtig go til 
børn. 

Beskytter med UVA og UVB 

 
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:dorith@bbs.dk
mailto:imlyhne@stofanet.dk
mailto:lize@mail.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… 
 

 

Nye åbningstider:             
Tirsdag 8.30 – 17.30 
Onsdag 8.30 – 17.00 
Torsdag 8.30 – 17.00 
Fredag 8.30 – 17.00 

Mandag efter aftale 
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Aktivitetskalender 
  

Tidspunkt         Aktivitet                            Mødested 

Fredag d. 2. sept. kl. 19.30 Kom og dans Forsamlingshuset 

Søndag d. 4. sept. kl. 10.30 Gudstjeneste med konfirmandindskrivning Svenstrup Kirke 

Mandag d. 5. sept. kl. 14-17 Åbent hus Lokalhistorisk forening 

Tirsdag d. 6. sept. kl. 10.00 Dance in Lines Forsamlingshuset 

Tirsdag d. 6. sept. kl. 19.30 Begynderhold – Folkedans Alsingergården 

Onsdag d. 7. sept. kl. 19.00 Generalforsamling – Friskolen Gymnastiksalen 

Torsdag d. 8 sept. kl. 19.00 Møde ang. familieaktiviteter i menigheden - 

Søndag d. 11. sept. kl. 19.30 Stillegudstjeneste Svenstrup Kirke 

Torsdag d. 15. sept. kl. 14.00 Div.kortspil/dart/andre aktiviteter Forsamlingshuset 

Fredag d. 16. sept.  kl. 18.30 Mindearrangement Englændergraven 

Lørdag d. 17. sept. kl. 10-17 90 års jubilæum Svenstrup Skytteforening 

Lørdag d. 17. sept. kl. 18.00 Høstfest Forsamlingshuset 

Søndag d. 18. sept. kl. 10.30 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 

Tirsdag d. 20. sept. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde Præstegården 

... D. 20. september … Sidste frist for indlæg til E SvenstruPPe’ oktober nummer… 

Torsdag d. 22. sept.  kl. 14.00 Mini-lotto Forsamlingshuset 

Søndag d. 25. sept.. kl. 9.00 Menighedsgudstjeneste Svenstrup Kirke 

Torsdag d. 29. sept. kl. 14.00 Div.kortspil/dart/andre aktiviteter Forsamlingshuset 

Torsdag d. 29. sept. kl. 19.00 Filmaften Konfirmandladen 

     … Udkommer næste nr. af E SvenstruPPe’ … 

Søndag d. 2. okt. kl. 10.30 Jagt- og høstgudstjeneste + staudebytte Svenstrup Kirke 

Torsdag d. 6. okt. kl. 14.00 Div.kortspil/dart/andre aktiviteter Forsamlingshuset 

Fredag d. 7. okt. kl. 19.00 Irsk aften med spisning Stevning Kulturhus 

Søndag d. 9. okt. kl. 9.00 Gudstjeneste ved Kitty Hougaard Jensen Svenstrup Kirke 

Tirsdag d. 11. okt. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde Præstegården 

Torsdag d. 13. okt. kl. 14.00P Foredrag Forsamlingshuset 

Fredag d. 14. okt. kl. 19.00 Børnenatkirke Svenstrup Kirke 

 

 
 (... ... oplysninger uden ansvar) 
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