
 

 

 

Antenne, parabol eller fibernet ??????? 

Ja man ved næsten ikke hvad der mere skal til. 
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           Eller hvad de nu alle sammen hedder !!!!!!!  
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Kommentar 

 
Kære læsere! 
 
Vi er nu godt i gang med et nyt år 2012, den første måned er allerede 

gået, i sidder nu med første nr. af E SvenstruPPe`s  36. årgang. 

For E SvenstruPPe’ er der mange udfordringer i dette år, hvordan får 

vi fremstillet bladet? - økonomi  - bestyrelse. 

Vi bruger i dag lokaler på Nørreskovskolen og har i kompagniskab 

leaset en kopimaskine. 

Det er besluttet at Svenstrup afdelingen af Nørreskovskolen 

nedlægges til sommerferien 2012. 

På nuværende tidspunkt ved vi ikke om der bliver startet en ny skole. 

Vi har kontakt med gruppen  der  arbejder med friskolen, om en 

samarbejdsaftale.  Det er eleverne på skolen der bringer bladet ud, 

hvis ikke der bliver skole, eller eleverne fra friskolen ikke vil bringe 

bladet ud, skal den situation også løses.  

Vi har igennem årene haft en god økonomi. De senere år har vi ikke 

modtaget så mange bidrag ved vores årlige indsamling fra 

læserkredsen. Hvert år i oktober måned beder vi om et bidrag til 

bladets drift. Det var et skuffende resultat, der var kun bidrag 

fra ca. 30 % af hustandende. Det skyldes måske forglemmelse, 

eller en helt anden årsag. Er der ikke behov, eller 

interesse for E SvenstruPPe`? Hvis det skyldes 

forglemmelse, modtager vi stadig bidrag. Konsekvensen af mangel 

på penge bliver, at bladet stopper når kassen er tom. 

Den årlige generalforsamling afholdes i marts måned, mød op og vær 

med til at føre bladet videre. Der skal findes en person til bestyrelsen 

som skal vælges på generalforsamlingen. 

Bestyrelsen håber at få løst problemerne, således at vi stadig har et 

lokalblad i Svenstrup.    

Godt nytår  
På bestyrelsens vegne 

Lasse Andersen. 

 

PS! 

Bidrag kan betales på følgende måder: 

Giro konto nr.: 988-1468 Foreningen ” E SvenstruPPe” 

Bankkonto nr.: 8011 1028371 Syd Bank 

Blomsterbutikken Nordborgvej nr. 50. 

Kasserer Christian, Nordborgvej 70   

Redaktion 
 Lasse Andersen 74 45 62 73 

 Gert Wonsyld 74 45 63 00 

   

Kontaktudvalg 
Brandværn 

 Anker Thy 74 45 62 99 

E’ Svenstruplaug 

 Agnes Nielsen 74 45 63 46 

  e-mail:  nielsen@moisen.net 

„E -Si- Skå“ 

  Ole Rasmussen 74456193 

e-mail else.ole@bbsyd.dk 

Folkedansere  

Ib.Jensen 74456433 

e-mail i.jensen@post3.tele.dk 

Nørreskovskolen, Svenstrup afdeling 

 Henrik Christensen  23408434 
e-mail      henrik@dreier-christensen.dk  
Nørreskovskolen, Guderup afdeling 

 Ejvind Bojsen 74 45 82 06 

  e-mail:  ejvind@sonderborg.dk 

Hjortspring Børnehus  

 Ulla Christensen 74 45 86 37 

 e-mail uchs@sonderborg.dk 

Jagtforeningen 

 Hans Jakob Møller  74 45 63 01 

KFUM Spejderne Hjortspring Gruppe  

  Carsten Davidsen 74 45 95 50 

Lokalhistorisk Forening 

  Jørgen Valentin 74 45 61 65 

Menighedsrådet 

 Asta Broesby-Olsen 74456192 

  astabroesby@gmail.com 

Riecks Arkæologiske samling 
 Anni Thy 74 45 61 23 

Ringriderforening 

 Dorthe Johansen 74 45 62 50 

  e-mail:  Skovgaard@johansen.mail.dk 

Skolebestyrelsen 

Henrik Christensen 23408434 

  henrik@dreier-christensen.dk  
Skytteforeningen 

 Torsten Larsen 74 45 95 07 

Svenstrup Cykelklub 

  Ole Tagesen 2614 57 71 

  e-mail:  tagesen21@bbsyd.dk 

Svenstrup Vandværk  

 Gert Johansen 22 16 29 01 

  e-mail:  Skovgaard@johansen.mail.dk 
“Trævlerne” 

 Jonny Mathiesen 74 45 63 71 

Ungdomsforeningen 

 Karin Frost Jensen 22531887 

   e-mail:  karin_frostjensen@sport.dk 

   

Tekst & layout:  

 Dorthe Hoffland, Eva Tagesen   

 Gert Wonsyld 

Trykning 

 Lasse Andersen, John Dahl,  

 Peter  Meier.  

Distribution  

 Peter Møller 74 45 63 01 

Udbringning 

 Elever fra Hjortspringskolen 
 

Svenstrup Hjemmeside 

www.svenstrup-als.dk 
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Nyt fra Kirken 

 

Særlige begivenheder i Svenstrup Kirke og Sogn februar – april 2012: 

 
 
 

 
Søndag d. 5. februar kl. 14.30 Café-
gudstjeneste i søndagscaféen i Stevning 
Kulturhus. Den sædvanlige søndagscafé i 

Kulturhuset indledes med en afslappet 
gudstjeneste, hvor Svenstrup Kirkes Kor, 
organist og præst skaber en stemning af 
gospel og blide rytmiske toner – i dagens 

anledning erhverves kaffe og kage for en 
tier.   
 
Søndag d. 19. februar kl. 19.30 

Stillegudstjeneste med indledning til 
fasten. Fagottist Henrik Soelmark fletter 
tonerne til en meditativ gudstjeneste, 

hvor temaet er at høre og se livets 

virkelighed tværs gennem overfladiskhed og 
materialisme. 
 
Tirsdag d. 28. februar kl. 17-20 Mød unge 

mennesker, der beretter om kampen mod 
sult – Det er et multimediepræget 

arrangement af unge for unge med 
afsluttende billed-gudstjeneste kl. 19.30 
 
Søndag d. 26. februar kl. 10.30 
Gudstjeneste med temaet 
”Pilgrimsvandring”. De kommende 

konfirmander har været på pilgrimsvandring, 
og vi holder en gudstjeneste, hvor vi får 
deres bud på, hvor man møder Gud i livet. 

Søndag d. 4. marts kl. 9.00 Gudstjeneste 
og sogneindsamling. Traditionen tro 

indleder vi indsamlingen mod sult blandt 

vores medmennesker med en lille 
koncentreret gudstjeneste – åndelig føde til 
sognets indsamlere. 
 
Torsdag d. 22. marts kl. 19.00 I 
konfirmandladen, Den nye Gud - 
debataften om, hvad vi tror på. Hvad kan 

vi bruge trosbekendelsen til i dag – er det 

muligt at tro som moderne menneske?  Der 
vil være to oplæg om, hvordan vi kan forstå 
Gud i dag, og hvad vi kan bruge ham til. 
Kom og vær med i den efterfølgende 

samtale, som krydres med moderne salmer, 
bønner og digte om emnet. 
 
Søndag d. 25. marts kl. 19.00 Maria-

gudstjeneste – Vi fejrer Marias Bebudelse 

og søger efter kvindelig hjælp til vores tro. Vi 
inviterer alle, der har en Maria-ikon til at 
møde op kl. 18.30, så vi inden 

gudstjenesten kan tale lidt om ikonerne og 
den hjælp, de repræsenterer. Dette vil så 
indgå i prædiken og oplæg til stilhed. 
Sammen bærer vi ikonerne ind i kirken ved 

gudstjenestens begyndelse. 
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torsdag den 29.marts kl. 19.00 Fælles 
arrangement for de 5 nordalsiske kirker 

på Hotel Nørherredhus: 

Biskop Erik Norman Svendsen, kgl. 
konfessionarius og forfatter kommer til 
Nordals torsdag den 29. marts, hvor han vil 

fortælle os noget om sit liv, sin tro, arbejdet 
med udgivelsen af den nye salmebog og om 
de tildragelser, som han har været ude for. 
Erik Norman Svendsen er kendt - ikke blot 

gennem sit virke for kongehuset - men også 

senest som forfatter til bogen: Fra Nørrebro 
til Nørregade. Det skal her tilføjes, at Vor 

Frue Kirke, hvor han havde sit virke, ligger i 
Nørregade i København, mens Nørrebro er 
et af yderkvartererne, nok væsentligt et 
arbejderkvarter, Hans livsvej har således 

bragt ham vidt omkring i alle henseender. 
De fem nordalsiske sogne inviterer 
sognenes beboere til dette arrangement – 
der er gratis adgang. 

 
 
 

 
 
 

Årets Konfirmation 2011: 

 
Robin Schmüser Thy - Egebjergvej 2 

Sine Leander Junk - Sandvej  5 
Stinna Nielsen Bonde - Dalvej 1 

Patrick Lorentzen - Kløvertoften  26 
Rikke Bak Frølund - Stevning Gade  18 
Louise Rod  Nørholt - Ugebjergvej  39 

Marisa Louise Avalon Marchant – Vestertoften 30 

 Mikkel Wulf Hansen - Kastanievej  12 
Sebastian Albeck Jonas - Voldgade  19A 
Cecilie Lind Pallumblad - Egebjergvej   6 
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Påskens gudstjenester handler om at 
rykke tættere på hinanden og på lyset: 

 

Vi begynder den 5. april med en 
skærtorsdagsnadvergudstjeneste kl. 
19.00, hvor vi bogstaveligt nærmer os 

hinanden i et bordfællesskab i kirken. Vi 
prøver at indleve os i den forsonede 
mangfoldighed, som Jesus fællesskab med 
disciplene rummede. 

 
Langfredagsgudstjenesten den 6. april kl. 
10.30 bliver en meditativ gudstjeneste over 

korsordene. Korsordene læses af frivillige 

og sættes i et nutidigt lys. Ved 
gudstjenestens slutning bærer vi alterets lys 
og stage ud, således at vi Påskesøndag d. 
8. april kl. 10.30 kan bære lyset ind igen og 

holde en rigtig ”Svenstrup-højmesse”, der 
fejrer opstandelsens og tilgivelsens lys. 

 
 

 
2. påskedag Mandag den 9. april mødes vi 

ved stensætningen foran Nygård i 
Nørreskoven kl. 11.00. Med udgangspunkt i 

de to disciples flugt væk fra Jerusalem – 
Emmausvandringen -, hvor den opstandne 
Jesus møder dem og får dem til at genvinde 
håbet, foretager vi en vandring med 

oplevelser af det guddommeliges nærvær i 
naturen. Vi slutter med en kort 
nadvergudstjeneste i Svenstrup Kirke kl. ca. 
14.00. Medbring selv drikke og lidt spiseligt. 
 
Dåbslørdage 

Lørdag den 14. april og den 2. juni er der 
derfor afsat mulighed for få sit barn døbt ved 
en særlig lørdagsgudstjeneste. Der 

henvises i øvrigt til søndagsgudstjenesterne. 
 

 
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: 
 
 
 

” I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.  
Han (Guds ord og Guds ånd - Jesus) var i begyndelsen hos Gud.  
Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. 
I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det 

ikke. 
 

                                                Johannesevangeliet 1, 1-5 

 

Her er dét, som vi kan søge ind til i vores liv: 
Lyden af Guds skaberord, som åbner os og 
viser os, hvad vi er skabt af - det lys, som 
mørket ikke kan gribe og det liv, som døden 
ikke kan få bugt med. 

Det er dét lys, som vi kan bede om at få lov 
til at møde hinanden med, og det er dét liv, 
som vi må give hinanden, hvis vi vil leve i 
glæde og uden bitterhed. 

Men det er ofte så svært. Vi møder 
situationer, hvor vi bliver vrede. Mennesker 
– både dem tæt på og dem, vi tilfældigt 

møder - kan hidse os op, så vi tænker eller 
handler med krybdyrhjernen – går i forsvar 
eller angriber – dæmoniserer og udråber 
syndebukke. 
Hjertet og vejrtrækningen kan ryge helt op i 

halsen, men vi kan få hjertet på rette plads 
og finde fredens åndedrag, hvis vi prøver at 
stoppe op midt i skænderiet eller de 
dæmoniske tanker og gøre lige som Frans 

af Assisi: Gå i os selv og be til Gud indtil 
freden og glæden indfinder sig. Man kan 
f.eks. be eller synge nedenstående: 
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Du, skaber mild, min Far, lys 
vejen op for mig! 

Min bror, min søster må  
jeg nærme mig med dig. 
Vend bort mit sind 
fra vreden blind! 

Kald på mig med din ånd. 
 

Kom lysets Gud lad ikke 
mørket gribe mig! 

Luk hjertet op for mig, lad 
freden finde vej. 
Giv tid – giv tro 
og sindet ro 

med livets åndedrag! 

 

Evangelisk kvarter i kirken – de fleste torsdage kl. 17 holder vi et evangelisk kvarter i 

kirken med et lille evangelisk tekststykke, meditation og moderne bønner og salmer.  
Der vil altid være mulighed for en samtale med præsten bagefter. 

 

 

 

 

 

 

 

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 lille gudstjeneste i 
kirken de fleste torsdage kl. 17.00. 

Tlf.: 74 45 62 05 – e-mail: BOSC@km.dk 

 

Menighedsrådet 

Der holdes ordinære møder: 21. februar; 20. 
marts inkl. offentligt regnskabsmøde; 17. 
april; 15. maj inkl. offentligt budgetmøde; 

samt 19. juni 
Det årlige syn afholdes lørdag 18. februar kl. 
10-12   
Der er tale om den 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: 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.  

Dåb 

Ingen 

Døde 

16. november: Heidi Elneff Johnson 

Viede 

Ingen 

 

http://www.svenstrupkirke.dk/
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Salmestafet fra Poul Larsen - Gud, du, som lyset og dagen oplod  
 
I salmebogen er rigtig mange salmer jeg 

holder meget af. Når jeg nu er bedt om at 
skrive om en, jeg holder meget af, kan det 
være svært at vælge.  
 

Jeg har valgt 753 ”Gud, du, som lyset og 
dagen oplod”. Denne salme vækker gode 
minder fra min skoletid. Vi sang den fra 
”Den danske sang” nr. 354 og der er kun fire 

vers og det er de fire vers jeg vil holde mig 
til. 
 
Vi brugte salmen som flagsang. Når flaget 

steg til tops kunne vi samtidig takke Gud for 
den dejlige dag han gav os. Hele salmen er 
en stor tak for alt det Gud har skabt og givet 
os. Salmen slutter med ”Frelser og fører, du 

æren skal få, nu og evindelig siden”. 
 

Vers 4 i salmebogen er valgt fra i min 

omtale, for havde den været i sangbogen, 
havde jeg aldrig valgt den som flagsang, 
men det er måske en fejl af mig.  
 

Når jeg læser salmen i dag, ser jeg den 
også som en dejlig salme for livet. Når vi 
mennesker ikke kan forstå det, som vi 
udsættes for, giver den et håb. I 1. vers ”nat 

sig ej nærmer din kongestols fod, sol er der 
årle og silde”. Gud har givet os et liv her på 
jorden, men der venter os også et liv efter 
døden. 

 
Salmen er måske nok en lidt banal salme, 
men den er nem at forstå og forholde sig til 
– derfor har jeg valgt den. 

 
Poul Larsen. 

 

Svenstrup vandværk 

 
Svenstrup vandværk afholder generalforsamling 
torsdag d. 15. marts  
klokken 19.30 på Svenstrup forsamlingshus. 
 
Dagsorden følger i næste nr. af E' SvenstruPPe. 
 
Mvh. Bestyrelsen         Mvh. Gert Johansen 
 

På sporet af en alsinger. 

 
Opfølgningen og afslutningen på foredraget, af Johannes Diedrichsen. 
  
I november måned havde jeg fornøjelsen af 
at holde et foredrag i Svenstrup 

forsamlingshus vedrørende Christian 
Jørgensen, som i 1895 fik et specialjob i 
Rusland.   Efter foredraget har flere spurgt 
om, hvad der siden skete med de tyske 

indvandrere i Azerbaijan.   

 At historien ikke er gået i glemmebogen, 
kan vi takke lokalhistorikeren Chr. Knudsen 

for. Han skrev o. år 1898 en krønike om alle 
bøndergårdene i Havnbjerg sogn, hvorfra 
jeg har hentet historien, som bringes i næste 
nr. af E SvenstruPPe´ 
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Lokalhistorisk forening 
 

 

Generalforsamling i Lokalhistorisk forening 
 

Afholdes d. 22. marts kl. 19.00 i Stevning Kulturhus – Cafeen. 

I forbindelse med generalforsamlingen, der afholdes i henhold til vedtægterne, er der kaffebord 

og underholdning. Alle er velkomne. 
 

Næste bogprojekt: 

Svenstrup – vi og vor kirke – fra tid til anden. 
 

 
 

I bøgerne om Stevning og Svenstrup har vi 

kun lidt om de seneste præster, så der 
mangler resten om Svenstrup kirke og hvad 
der er sket gennem tiderne.  
Det vil vi prøve, om vi kan skrive en bog om.  

Der går nok igen en 2 – 3 år med det, da 
bogen godt kan blive lige så omfattende 
som de 2 foregående. 
 

Vi vil bl. a. prøve at lave en fortegnelse over 

de kirkelige handlinger – dåb – konfirmation 
– vielse og begravelse, så langt tilbage i 
tiden, som vi kan komme. 
Her vil vi selvfølgelig gerne have hjælp: 

Billede fra barnedåb 
Har du et konfirmationsbillede - 
guldkonfirmationsbillede. 
Billede af brudepar viet i Kirken 

 

Foredragsforeningen 

 
 

23. feb. 2012: Bent Jensen, Linak. Fortæller om Linaks udvikling. 

 
Foredraget foregår i Svenstrup forsamlingshus kl. 14 til ca. 16.  

Pris 50 kr. inkl. kaffe og kage. 
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Spejderne 

 
 KFUM spejderne Hjortspring gruppe.  
 
 
Så er vores spejder sæson startet igen. 
Vi havde det første arrangement i 

weekenden d. 7-8. januar, hvor vi samlede 
juletræer ind for at tjene en skilling til 
spejderne. 
Tak til spejder, grupperådet og forældre som 

mødte op for at hjælpe. 
 
Vi har i denne sæson valgt at holde fri en 
del tirsdage, som ellers er vores faste møde 
dag. 

Vi vælger i stedet for at lave nogle 
heldagsture, typisk en lørdag. 
 
Grunden til at vi har taget den beslutning, er 

at vi nu kun er 3 ledere tilbage, til at lede 
børnene og for ikke at slide os selv helt op, 
prøver vi nu denne fremgangsmåde. 
Når det bliver sommerferien har børnene 

haft det samme antal spejder timer som, før 
men bare fordelt anderledes. 
 
Traditionen tro holdt vi d. 29. januar vores 

nytårs appel samt bedsteforældre 
gudtjeneste i Svenstrup kirke. 
 
NYT!! Familie spejd 

Hjortspring gruppen vil i foråret tilbyde en 
helt ny måde at gå til spejder på. 

Det kommer til at hedde Familie spejd og 
går ud på at man som familie kan kommer 
og være med i vores spejder aktiviteter. 
Familie spejd er normalt for børn fra 3 – 6 år 

sammen med deres forældre. 
Men vi lader os ikke begrænse, så hos 
Hjortspring gruppe er det for alle lige fra 0 – 
109 år, bare mor og far er med. Formålet er, 
at man som familie skal have nogle gode 

sjove oplevelser sammen.  
Vi vil på disse møder lave tema-projekter 
eller udflugter, hvor alle vil kunne bidrage 
med noget, både børn og voksne.  

Vores motto er learning by doing, så der er 
ingen forventninger om, at man skal kunne 
binde knob, løbe hurtig eller være god til at 
læse og regne, den eneste forventning vi 

har, det skal være sjovt at være spejder. 
Det første Familie spejd møde vil være 
lørdag d. 24 marts fra kl. 10.00 – 15.00. 
 

Læs mere om dette arrangement på vores 
hjemmeside og hvordan i tilmelder jer. 
www.spejdernet.dk/hjortspring 

 

 

Fra Spejdernes Juletræs-indsamling 

Den 7. og 8. januar samlede spejderne 

juletræer ind i Svenstrup og Stevning. 

For 20 kr. tog vi de juletræer med, som var sat 

ud vil vejen. Vi fik samlet en hel del træer. 

Vi vil gerne takke alle dem, som har støttet 

spejderne, ved at vi fik lov, at afhente deres 

juletræ. 

Vi kommer igen næste år i starten af januar. Vi vil annoncere her i bladet og lægge en 
seddel i postkasserne kort før jul om hvornår det bliver. 

http://www.spejdernet.dk/hjortspring
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Skytteforening                   

 

Svenstrup skytteforening  
 

Jeg er riffelskytte !  

… er du? 
 
Hvis ikke…… 
Så kom og prøv på en af vore 
træningsaftener 
 
Vi træner følgende tider: 
Tirsdag og Torsdag kl. 18-20  

I Skytteforeningens hus Sandbjergvej 1 
Svenstrup 
 

19 21
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Brandværnet 

 

 

Svenstrup friv. Brandværn ønsker jer alle et Godt og lykkebringende nytår. 
 
Vi slap dejlig nemt over nytårsaften uden udrykninger. 
Årets første opgave kom den 5 januar hvor vi blev kaldt ud til en pumpeopgave på Egebjergvej, 

dette var jo kun en såkaldt serviceopgave, men det er helt fint med os bare ring vi er der for at 
hjælpe  

Øvelser i den kommende måned: 
13/2   Øvelse på Danfoss. 

27/2 Øvelse Havnbjerg og Svenstrup i Svenstrup 
 
Har du lyst til at være med kan du kontakte en brandmand eller vores kaptajn  
Anker Thy 

Tlf.: 74456299 / 20629133 
 
 Leif Petersen lps@bbsyd.dk  

Med venlig hilsen 

Svenstrup Skytteforening 
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E`Svenstruplaug 

 
Referat af Laug`s møde afholdt den 
19.01.2012 på Svenstrup Forsamlingshus 

inden mødet med alle foreningerne kl. 19.30 
samme dag og sted. 
Deltager: Henrik, Børge, Agnes, Hanne og 
Mia 

Fraværende: John 
 
Evaluering af sidste arrangement: 
 Juletræstænding den 26.11.2011 (lørdag 

op til 1. søndag i advent ) 
træet var rigtig flot, lysene kunne ikke rigtig 
klare hele sæsonen, måtte ud og købe ny 
kæde igen til toppen. Det skal der laves om 
på i år, måske med 2 adskilte kæder. 

Der undersøges også hvor vi kan købe en 
stjerne til toppen, da den efterspørges af 

børnene. 
De tiloversblevne poser, fik Svenstrup 

Skole. 

Lys blev taget ned den 30. januar 2011. 
 

Emnerne til mødet i Foreningsforum blev 
gennemgået. 
Der blev nedsat arbejdsgrupper til 
opgaverne. 

Lavet en kontaktliste . 
Vurderet om emnerne er relevante og givet 
forslag til nye ideer til kommende 
arrangementer. 

 
Rejste spørgsmål som tages med til 
mødet efterfølgende : 

Er der brug for 2 møder pr. i år i 
Foreningsforum. Stedet hvor vi orienterer / 

koordinerer aktiviteter for det kommende år. 
 
NÆSTE MØDE I LAUGET:                                                                          

Uge 9 torsdag den 1. marts kl. 19.00 hos 

Agnes         
           Ref. 2012.01.19 MB 

 
 

 
Referat af mødet i Foreningsforum den 19.januar kl.19.30 på Svenstrup Forsamlingshus 
 

Fremmødte til mødet incl. bestyrelsen ca. 20 personer. 

  
Velkommen v/ Agnes 
      Dagsorden blev læst op 
 Ingen kommentarer til referat fra     

mødet i 2011 
 
GRØN ENERGI:  Hvor interesseret er 

borgerne i at værre CO2 venlige. Der 

afholdes et møde i nærmeste fremtid i 
Augustenborg. Måske et møde i 
Nordborg kunne få interessen til at stige. 
 
INFO TAVLER PÅ P-PLADSEN: En 

opslags- og infotavle . Hvordan skal den 
se ud og placering. Arbejdsgruppe af 
Henrik og Børge  nedsat, som kommer 

med et forslag. 
 
 
 

 
TRÆER v. ALSINGERGÅRDEN: Fået 

plantet 16 træer, hvor der skal laves en 

oversigt over hvilke træer. Arbejdsgruppe  
af Hanne og Mia er nedsat, som laver 
oversigt. Træerne er skænket i.f.m. 
Bittens 90 års fødselsdag. 

 
SIDDEPLADSER I OMRÅDET: Ved 

hjørnet Himmark og landevejen er der 
foreslået opsat bord  og endnu en bænk, 

da den bruges flittigt. 
Der blev også foreslået et bord og bænk 
ved ringriderpladsen. 
 
CYKELBANE v. SKOLEN: er stillet i 

bero indtil vi kender skolens fremtid. 
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SVENSTRUP SKOLE: Der er møde vedr. 

overtagelse den 18.februar, prisen er 
fastsat, men der er problemer med 
finansieringen. Bankerne er ikke så villige 
uden kautionister. Bankerne lægger 

meget vægt på opbakningen til skolen i 
området.Så derfor er det vigtigt at alle 
hjælper hvor man kan.Men bestyrelsen 
prøver med en masse ideer til at skaffe 

kapital til inventar osv. 
Indskrivning til skoleåret 2012 / 2013 
starter den 1. februar. Derfor er der 
omdelt løbesedler i weekenden 21. og 22. 

januar for at skaffe flere elever til 
skoleåret. 
 
MULTIHUS PÅ FORSAMLINGSHUSET ( 

LOFTET ):  

En gruppe har været på Sandbjerg Slot til 
Project Zero, hvor ideen blev født til 
multihus. Karin viste slides fra projektet . 

Byen mangler et fristed for alle unge så 
vel som gamle. Aktiviteterne kunne være 
tæppecurling, computerrum, hygge og 
samvær etc. Aktiviteterne kunne 

kombineres med skolen måske. Er 
projektet en god ide, skal der søges 
fonde og ved kommunen som har afsat 
penge til lignende projekter. Kravene til 

multihuset på loftet er egen indgang  ( 
trappe , elevator ). 
 
RINGRIDNING OG LØRDAGSFEST:  

Afholdes den 2. og 3. juni som tidligere 
år. I.f.m. lørdagsfest kunne aktiviteten 
være spil uden grænser eller  
cykelsponsorløb for at samle penge ind til 

skolen. 
 
De fremmødte var repræsentanter fra de 
forskellige foreninger, de fortalte kort om 
hvad der var sket og skulle ske af ting i 

nærmeste fremtid. 
 
SUF: 100 års jubilæum , som markeres 

skærtorsdag. 
 
 
 

 

 
 
 
Cykelklubben: Går fint og har mange 

trofaste medlemmer. 
Forsamlingshuset: Har fået nye vinduer 

og har fået lavet en del renoveringer.  
Arrangementerne med foredrag , musik 

og lign. har det svært med økonomien. 
Hvis ikke støtteforeningen var der kunne 
det slet ikke gå. 
Folkedanserne: 17.marts er der 

forårsopvisning på Svenstrup 
Forsamlingshus. 
E`Svenstruppe: Bladets videre fremtid 

kendes ikke. Skolens kopimaskine 

benyttes og forsvinder til sommer. 
Økonomien er dårlig, kun 25 % af bladets 
husstande indbetaler bidrag.  
Brandværn: Består fremover.  

Jagtforening: har afholdt ” Aktion Dådyr 

” for at holde bestanden nede og jage 
dem retur i skoven igen. 
KFUM spejderne: Har indsamlet 

juletræer , som noget nyt, for at få en 
indtægt. Vil prøve med emnet ” Familie 
spejder ” en dag hvor alle i familien kan 
være spejder. Mangler også flere spejder, 

alle er velkommen om tirsdagen. Spejder 
nytårsgudstjeneste sidste weekend i 
januar. 
E`Svenstruplaug: Uge 42 aktiviteter, 

juletræstænding, tage badebro op og ned 
igen, lørdagsspisning og aktiviteter. 
 
Lauget nævnte at der var kommet en 

påmindelse om at ” Parkering på de 
dobbelte cykelstier ikke er tilladt ” 
 
Man gjorde også opmærksom på at 

græsset er meget langt på hjørnet v. 
Himmark / landevejen. 
 
Hvor mange møder skal der afholdes i 
året med foreningsforum.? 

Der var et møde i 2011. 
På nuværende tidspunkt ved man ikke 
om et møde er nok med de forandringer 
der venter med skolen. Ellers vil der 

afholdes endnu et i september. 
 
REF.2012.01.19 MB 
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Svenstrup Friskole – Borgerlån 

Svenstrup Friskole er en realitet ,  men vi  har brug for  hjælp 

Kære borgere i lokalområdet i og omkring Svenstrup og Stevning, det er med stor glæde at bestyrelsen 
for Svenstrup Friskole kan meddele at friskolen bliver en realitet. Vi har afsluttet forhandlinger med 
kommunen angående skolebygningerne og fået en aftale der også bevarer det lokale foreningsliv på 
skolen. Vi afventer dog endelig godkendelse af købsaftalen i økonomiudvalget d. 22/2 -12. 
 
Købsaftalen i korte træk: 

 Købsaftalen omfatter skolebygningerne samt de 2 boldbaner der er tilknyttet skolen i dag. Prise n 

er aftalt til 2 millioner kr. 

 Alle foreningerne der har til huse i skolebygningerne i dag vil have samme brugsret som de har i 

dag, friskolens undervisning osv. skal dog tilgodeses og har første prioritet.  

 Kommunen dækker 1/3 af forbruget på vand, gas og el. Herved overholdes reglerne for 

statstilskud for friskoler, da friskolens økonomi ikke belastes af det lokale foreningsliv.  

 Kommunen plejer de 2 boldbaner som de har gjort hidtil.  

Finansieringen – det er her vi har brug for jeres hjælp:  

 Da der ikke er nogen kreditforeninger der ønsker at hjælpe med finansieringen, skal hele 

købsbeløbet finansieres via pengeinstitutter.  

 Vi overtager en tom skole, men en skole har dog også brug for inventar, derfor vil vi gøre 2 ting 

for at rejse startkapital: 

o Indskud: Hver familie betaler et indskud på 5000 kr. 

o Borgerlån: Vi håber at du/i vil låne os penge. Ideen er et rentefrit lån, hvor 

tilbagebetalingen påbegyndes efter 5 år. Tilbagebetalingen vil ske over en årrække ved 

lodtrækning da vi formoder at vi ikke vil være i stand til at betale hele beløbet på én gang. 

o Risikoen: Pengene vil være tabt såfremt skolen mod forventning skulle gå konkurs.   

Borgerlån -  Trods ovennævnte risiko håber vi på jeres støtte  

Repræsentanter fra bestyrelsen eller forældrekredsen vil besøge jer i sidste halvdel af februar, som 
opfølgning på denne anmodning. Repræsentanterne vil kunne svare på evt. spørgsmål og medbringer 
en bindende låneaftale, så vi håber at I jeres familier har haft lejlighed til at drøfte om i ønsker at støtte 
friskolen og dermed lokalsamfundet. Ønsker du/i ikke at hjælpe friskolen med et lån kan i give besked på 
kasserer@svenstrupfriskole.dk eller på SMS til 22916250, hvor du/i angiver adressen.   
 

 

100 års Jubilæum 

Svenstrup Forsamlingshus har bestået i 100 år. 
D. 10. marts 1912 blev huset indviet, det vil vi gerne fejre med en reception, som afholdes 

Søndag  d. 11. marts 
 

Endelig program følger i marts nr. af 
E`SvenstruPPé. 

 
p.b.v. 

Gert Wonsyld   

mailto:kasserer@svenstrupfriskole.dk
http://www.google.dk/imgres?q=dannebrog&um=1&hl=da&sa=N&rlz=1G1SMSN_DADK451&biw=1366&bih=528&tbm=isch&tbnid=jM6sxITabKrJeM:&imgrefurl=http://www.engvang.info/Keeshond_opdatering.html&docid=RCe8ga1EGUlNqM&imgurl=http://www.engvang.info/images/Dannebrog.png&w=320&h=287&ei=FMofT7iZApGk-gac0Y3EBA&zoom=1
http://www.google.dk/imgres?q=dannebrog&um=1&hl=da&sa=N&rlz=1G1SMSN_DADK451&biw=1366&bih=528&tbm=isch&tbnid=jM6sxITabKrJeM:&imgrefurl=http://www.engvang.info/Keeshond_opdatering.html&docid=RCe8ga1EGUlNqM&imgurl=http://www.engvang.info/images/Dannebrog.png&w=320&h=287&ei=FMofT7iZApGk-gac0Y3EBA&zoom=1
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Nygård 

 

SYNG EN SANG I NØRRESKOVEN 

 

Sangmaraton 24. marts 2012 
 

Tid og sted: 24. marts kl. 8.00 – kl. 18.00 på Nygård i 
Nørreskoven på Als 

 

Program: Vi synger fra den danske Folkehøjskolesangbog  
 

Medvirkende: Et forhåbentlig stort og velsyngende publikum 
akkompagneret af lokale pianister. 

 

Alle er velkomne til være med hele dagen, men man må også gerne  
komme og gå. Der kan købes, drikke og let traktement hele dagen 

Arrangør: Foreningen Nygård www.nygaard-als.dk 

 

 
  

http://www.nygaard-als.dk/
http://www.google.dk/imgres?q=nyg%C3%A5rd+n%C3%B8rreskoven+als&um=1&hl=da&sa=N&rlz=1G1SMSN_DADK451&biw=1366&bih=556&tbm=isch&tbnid=rA3zIdgvnnkYeM:&imgrefurl=http://nygaard-als.dk/nygaard/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=15:nygard&Itemid=99&docid=JGQ430n3tCTgaM&imgurl=http://nygaard-als.dk/nygaard/images/phocagallery/asta-nyhgard-2a92/thumbs/phoca_thumb_l_Image1.jpg&w=393&h=380&ei=540aT7KyFY6F-wbyvd31CQ&zoom=1&iact=rc&dur=0&sig=105955691987744145555&page=2&tbnh=166&tbnw=172&start=24&ndsp=15&ved=1t:429,r:6,s:24&tx=77&ty=85
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De Glücksborgske Hertuger 

 

Foredrag med museumsinspektør Inge Adriansen Sønderborg Slot 

 

 

 

Tid og sted: Mandag 12. marts kl. 19 – 21 i den gamle skovfogedbolig 

Nygård i Nørreskoven 

 

Entre:  Entre vil være 80 kr. 

 

Kaffe/The/Kage: Der er mulighed for at købe kaffe, the, kage a 25 kr. 

 
 

 

ARRANGØR: 

FOF-Sønderborg i samarbejde med Foreningen Nygård 

 www.nygaard-als.dk  

 

http://www.nygaard-als.dk/
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OPLEV NØRRESKOVEN I FEBRUAR 
  

Naturvandring med skovfoged Leo Vindahl Olsen 
 
Tid og mødested: Lørdag 25. februar kl. 13.00 – ca. 15.00 ved Nygård 

den gamle skovfogedbolig i Nørreskoven. 
 
Deltagerpris: Voksne 20 kr. børn fri deltagelse. Der er ingen tilmelding, 

man møder blot op. 

 
Kaffe/te/ kage: Efter naturvandringen er der mulighed for at købe 

 kaffe, te og kage på Nygård. Pris 25 kr.  

 
 

ARRANGØR: Foreningen Nygård: www.nygaard-als.dk 

  

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

 

Godt nytår 
Godt nytår til elever og forældre på Nørreskov-Skolen. Godt at 

erfare, at ingen er kommet til skade ved nytårsfyrværkeriet, og 

dejligt at se, at der heller ikke i år er sket hærværk på nogen af 

skolerne.  

 

Det bliver et spændende år på godt og ondt. Vi sætter gang i vores 

omfattende udviklingsplan, som gerne skulle komme eleverne på 

Nørreskov-Skolen rigtig meget til gavn. 

 Vi skal arbejde med positiv psykologi, som handler om: Vi er alle 

gode til noget og det er vigtigt, at vi husker at fokusere på det, 

specielt når der er andre ting, vi har svært ved! 

 

Så er det også i år, hvor vi desværre må lukke Svenstrupafdelingen ned. Det er skidt, men der 

var ingen vej udenom. Hvis vi skal udnytte de ressourcer, som vi får stillet til rådighed, optimalt, 

er det nødvendigt at prioritere om. Det har været en svær beslutning både for skolebestyrelse 

og ledelse. Men vi er her for at give vores elever de optimale betingelser med antal af 

undervisningerstimer, undervisningsmaterialer osv.  

 

Vi glæder os i hvert fald til at tage imod eleverne fra Svenstrupafdelingen efter sommerferien.  

      Frugtordning 
Mandag den 23. januar startede vi igen en frugtordning 
med støtte fra EU, hvor vi får halvdelen af vore udgifter 
betalt. Resten betaler skolen selv. Frugtordningen betyder, 
at alle elever hver dag i en periode på 60 skoledage 
modtager 1 stk. frugt.. 
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Nye køreplaner fra næste skoleår 
I forbindelse med nedlæggelsen af Svenstrupafdelingen til sommer, har vi i samarbejde med 

Sydbus fået lavet nye køreplaner for skolebusserne. De træder i kraft til næste skoleår. Vi synes 

selv, at de er nærmest optimale for eleverne, idet der ikke er ret meget 

ventetid på at komme hjem efter skoletid. 

Der bliver 2 ruter for Nørreskov-Skolen: 

 

 

Rute 725 
Stolbro-Stevning-Svenstrup-Guderup og retur 
 

Afg.    
Stolbro 07.31 13.07 14.12 14.57 

Dyndved 07.34 13.13 14.08 14.53 

Stevning Skolevænget 07.39 13.08 14.03 14.48 

Stevning Oksbølvej 07.40 13.07 14.02 14.47 

Svenstrup Nordborgvej v/skolen 07.46 13.01 13.56 14.41 

Nørreskov-Skolen Guderup 07.52 12.55 13.50 14.35 

 
 

Rute 726 
Egen-Østerholm-Elstrup-Sjellerup-Guderup og retur 

 
Afg.    

Nordborgvej v/Egen kirke 07.26 13.21 14.16 15.01 

Nyled Holmskovvej 07.30 13.17 14.12 14.57 

Østerholm 07.33 13.14 14.09 14.54 
Elstrup Mølle 07.39 13.08 14.03 14.48 

Elstrupskov 07.42 13.05 14.00 14.45 

Sjellerupskov 07.45 13.02 13.57 14.42 

Nørreskov-Skolen Guderup 07.52 12.55 13.50 14.35 

 

Nyhedsbreve fra skolen 
Hvis du vil læse mere om Nørreskov-Skolen, er det en god ide at 

gå ind på vores hjemmeside: www.norreskov-skolen.dk. Under 

”Informationer” finder du mange oplysninger, og under 

”Skolebestyrelsen” kan du se alle de nyhedsbreve, som vi har 

udsendt. Det giver et godt indtryk af de ting, der sker på 

Nørreskov-Skolen.  

 

 

 

 
 

 

http://www.norreskov-skolen.dk/
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Nørreskov-Skolens nye skoleindsats 
 
Vores afdelingsleder Carina Bielefeldt, har lavet flg. indlæg om opstarten på vores 

udviklingsplan: 

 

I efteråret har alle skolens lærere haft mulighed for at tage stilling til hvilke pædagogiske 

værktøjer, de har mest brug for at blive styrket indenfor. Det skete da vores eksterne konsulent 

Helle Fisker var på besøg i klasserne og talte med lærerne. Valget var meget klart: Lærerne vil 

gerne arbejde med positiv psykologi. 

 

Så nu går starten…. 
Lørdag d. 21. januar samles alle lærere og skolens bestyrelse til 

pædagogisk dag på Hotel Scandic, hvor vi starter med at blive kloge på 

vores egne styrker og derefter skal lærerne (både denne dag og pt. 3 

efterfølgende eftermiddage) arbejde med positiv psykologi i teori og 

praksis. Skolebestyrelsen har valgt at deltage for at få indblik i den positive 

psykologi, så vi også i skolens bestyrelse fremover har en fælles referenceramme. 

 

 

Alle er gode til noget…. 
Positiv psykologi handler om at skabe motivation og livsglæde ved at fokusere på det der giver 

energi og begejstring. Overført til skoleregi handler det om at se på egne og andre styrker frem 

for svagheder – vi er alle gode til noget og det er vigtigt, at vi husker at fokusere på det, specielt 

når der er andre ting, vi har svært ved! 

 

Ikke mindst i de kommende år er det vigtigt, at vores personale er klædt ordentligt på: Når både 

politikere kommunalt og på landsplan taler om, at vi skal inkludere - og dermed rumme flere og 

anderledes opgaver end vi hidtil har arbejdet med i folkeskolen - skal vi også have værktøjerne 

til at varetage opgaverne. Her tænker vi på Nørreskov-Skolen at positiv psykologi er en god 

platform. 

På Nørreskov-Skolen glæder vi os til at se, hvordan viden om positiv psykologi kan påvirke 

vores hverdag og forventer at det kan bibringe os mange positive oplevelser om øget 

elevtrivsel, større anerkendelse af forskeligheder og ikke mindst, at vi med denne tilgang kan 

øge tiden til læring! 
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Vi går forrest i Danmark! 
 

Nørreskov-Skolen er nr. 2 skole i Danmark, der har valgt at opstarte en skoleindsats omkring 

positiv psykologi – og det forventer vi os meget af! Blandt forskere og pædagoger er positiv 

psykologi meget fremme i disse år. Derfor mærker vi også allerede nu så småt interesse fra 

bl.a. forskere og andre interessenter, der vil følge skolen for at se hvilke forandringer og 

erfaringer vi gør os i vores udviklingsproces. 

 Det bringer Nørreskov-Skolen helt frem i førerfeltet på det pædagogiske landkort!  

 

 

Det private erhvervsliv bruger også positiv psykologi 
 
Googler du ”positiv psykologi”, får du ca. 90.000 hits, og studeres disse links nærmere består 

de af pædagogiske teorier og masser af konsulenter, 

der har erfaringer fra erhvervslivet – men ikke fra 

skoleverden!  

Det er der en årsag til: Positiv psykologi er et relativt 

nyt begreb – først omkring 2001 er vi begyndt at 

anvende det i Danmark. Dog har mange private 

virksomheder i disse nedgangstider fået øjnene op for 

at indføre positiv psykologi som metode for at øge 

bl.a. medarbejdertrivsel, effektivitet og dermed produktivitet og til syvende og sidst dermed 

bundlinjen. 

 

Vores bundlinje handler ikke om kapitalt overskud, men om at have glade og tilfredse elever, 

der har de optimale muligheder for at yde dét de kan! Og derfor er vi klar til at være den første 

skole i Danmark der kan beskrive de erfaringer vi gør os, så når der fremover bliver googlet på 

positiv psykologi kan andre også læse om pædagogisk praksis – og ikke kun på teori! 

 

Vi glæder os til at vise andre, at vi kan noget her på Als – også når det gælder skole!  

  

 



Februar 2012 Side 21 af 30 E SvenstruPPe’ 
 

DET FOREGÅR 
I 

Skolevænget 14 
2012 

 

Søndagscafé og afslappet gudstjeneste med gospel stemning  
Søndag d. 5. februar kl. 14.30 i Caféen i Stevning kulturhus 

 

NYT!  NYT!  NYT!  –  MOTION  FOR  ÆLDRE 
Hver mandag kl. 14.30 – 15.30 i caféen i Stevning Kulturhus 

Første gang mandag d. 6. februar 
Februar 2012 
Søndag 5.feb.      kl. 14.30 Søndagscaféen        caféen    Søndagscafé og afslappet gudstjeneste. 
Mandag 6.feb.      kl. 14.30Else Willadsen          caféen    Motion for ældre 
Onsdag 8.feb. kl. 18.00    Madklubben køkken Madklubben,  fællesspisning 
Mandag 13.feb.    kl. 14.30Else Willadsen        caféen    Motion for ældre 
Mandag 20.feb.    kl. 14.30Else Willadsen        caféen    Motion for ældre 
Mandag 27.feb.    kl. 14.30Else Willadsen        caféen    Motion for ældre 
 
Marts 2012 
Søndag 4.mar.     kl. 14.30     Søndagscaféen        caféen    Søndagscafé for alle Stevninge m.fl. 
Mandag 5.mar..   kl. 14.30 Else Willadsen        caféen    Motion for ældre 
Tirsdag 6.mar. kl. 18.00 Madklubben køkken Madklubben,  fællesspisning 
Tirsdag 13 mar.   kl. 18.00  Nørreskov-Skolen    Skolefest for indskolingen 
Onsdag 14.mar.   kl. 18.00      Nørreskov-Skolen    Skolefest for mellemtrinnet 
Mandag 19.mar.  kl. 14.30 Else Willadsen        caféen    Motion for ældre 
Mandag 26.mar.  kl. 14.30 Else Willadsen        caféen    Motion for ældre 
 
pril 2012 
Mandag 2.apr..   kl. 18.00 Madklubben køkken Madklubben,  fællesspisning 
Mandag 2.apr.     kl. 14.30 Else Willadsen        caféen    Motion for ældre 
Mandag 16.apr.   kl. 14.30 Else Willadsen        caféen    Motion for ældre 
Mandag 23.apr.   kl. 14.30 Else Willadsen        caféen    Motion for ældre 
Mandag 30.apr.   kl. 14.30 Else Willadsen        caféen    Motion for ældre 
 
Maj 2012 
Mandag 7.maj     kl. 14.30 Else Willadsen        caféen    Motion for ældre 
Tirsdag 8.maj. kl. 18.00 Madklubben køkken Madklubben,  fællesspisning 
Mandag 14.maj   kl. 14.30 Else Willadsen        caféen    Motion for ældre 
Mandag 21.maj   kl. 14.30 Else Willadsen        caféen    Motion for ældre 
 
Juni 2012 
Lørdag 2.jun.       kl. 13.00  kulturhuset           Stevning Musikfestival 2012    
Onsdag 6.jun. kl. 18.00 Madklubben køkken Madklubben, grillmenu med salat 
Fredag 15.jun.     kl. 18.00      Kulturhuset caféen  Fødselsdagsfest for de frivillige hjælpere.  
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Faste tidspunkter: 
Stevning fritidsklub: 
   Onsdage         kl. 17.00 – 20.00                her mødes unge fra 0.klasse til 7.klasse 
 
NYT! NYT! NYT!   ældregymnastik: 
   Yderligere information ved Else Willadsen tlf. 74 45 83 70 
    Mandage kl. 14.30 – ca. 15.30        sæsonen starter mandag d. 6. februar  
 
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.  

 
Stevning Idræts Forening:        Babymotorik: 
     Yderligere information ved Helle tlf. 27 12 60 98 
     Tirsdage kl. 09.30 – 10.30. i gymnastiksalen       
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 
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. 
 
PC kurser i Stevning Kulturhus: Vagn Hesselager er instruktør 
    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 

 
Lokalhistorisk Forening: Åbent hus - alle er velkomne  
Der er åbent 1. og 3. mandag i måneden kl. 14.00 – 17.00    (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. 52 19 18 13, mail: steffenfog@bbsyd.dk.  
Deadline for materiale til næste udgave er d. 19. marts. Rundt om Stevning nr.141 udkommer d. 31. 
marts og E`SvenstruPPe udkommer ca. d. 31. marts. 
NYT! Gå ind på www.stevningkulturhus og se mere om Stevning kulturhus og de aktiviteter og 

    arrangementer der foregår.  

  

mailto:steffenfog@mail.dk
http://www.stevningkulturhus/
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I  STEVNING  KULTURHUS

Den sædvanlige

søndagscafé indledes med

en afslappet gudstjeneste, hvor

Svenstrup kirkes kor, organist og

præst skaber en stemning af gospel

og blide rytmiske toner.

Kom og få livsværdier til kaffen 
Kirkebil kan bestilles hos GF – taxa på tlf. 74 45 95 45 senest dagen

før arrangementet. ”kirkebilen” er til rådighed for enhver, 

der ellers har svært ved at komme i kirke.

Arrangør: Søndags Caféen i Stevning og Svenstrup kirke
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Motion for Ældre i Stevning Kulturhus 
 

hver mandag kl. 14.30-15.30 

 

første gang mandag den 6. februar. 

 

 
Motion er godt for alle. 

 

Musklerne skal bruges og kroppen skal holdes i gang hele livet – uanset alder og 

fysisk niveau.  Derfor er motion et godt tilbud til ældre, som har behov for træning 

af hele kroppen. 

 

Man kan sidde på en stol eller støtte sig til den.  

 

Der vil blive trænet med muskler, balance og bevægelighed.  

 

Alle kan deltage i de fysiske aktiviteter og sociale samvær.   

 

 

Tilmelding til: 

Else Willadsen, instruktør 

Hjortspringvej 1, 

tlf.  74458370  
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Stevning
Musik-festival

for god amatørmusik

Lørdag d. 2. juni 2010
Kl. 13:00 – 24:00

Stevning Kulturhus – Skolevænget 14 – Stevning

Gratis adgang

Der kan købes øl/vand og ringridderpølser m.m.
Kl. 17.30 – 19.30 sælges ovnstægte skinke med 

kartoffelsalat og flutes

Drikkevarer må ikke medbringes på festivalpladsen

Teknisk arrangør: stevning Kulturhus

Stevning
Musik-festival
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SÅ ER KLUBBEN 

STARTET I STEVNING ! 

 

                  Vi er nu startet med klubben I Stevning. 

                  Det foregår i lokalerne under børnehuset  

                 Hver onsdag fra kl. 17.00 til 20.00 

Alle børn der går i 0. til 7. klasse er velkommen 

 til, at kigge ned til os. 

Du må selvfølgelig gerne tage mor eller far med, hvis 

de har lyst til det. Vi har altid kaffe på kanden, 

og så kan de se hvad vi laver. 

Vi har bordtennis, bordfodbold, air hockey og 

play station, men du kan også male og tegne, og vi har næsten alt 

til de kreative hænder!! 

Som noget nyt vil det være muligt også kan købe 

 frugt og grønt i kiosken  

Vi glæder os til at dig!!!  
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Annoncer

 

HENRIETTES PRIVATE DAGPLEJE 

    Et godt alternativ til den kommunale.  
 
Jeg har lige nu 4 børn i dagplejen. Freja, Maja, Kevin, Lilja. 
Den 1. november får vi en ny legekammerat. Det er Tobias på 10 

måneder. Det glæder vi os til.    
Onsdag d. 13. oktober kørte vi til Dybbøl for at se teater i 

teaterbussen. Det var en stor oplevelse for børnene. 
Stykket hed ”LYT”.  

En dirigent ville spille et musikstykke for os men noderne var blevet 
væk. Imens han fandt noderne en efter en, skete der skøre og sjove 
ting. Hans bil sagde ”båt”, hans hund sagde ”vov” og der kom andre sjove lyde. Børnene var meget optaget af 

stykket.  
Det var sjovt og spændende. 

Vi er kommet godt i gang med vores legestuegruppe. Vi mødes med de andre private dagplejere en gang 
ugentlig hvor vi leger og spiser sammen. Det er bare hygge.   

Juletiden nærmer sig så vi vil så småt begynde med at lave dekorationer og hemmeligheder  
 
Der vil være nye billeder på hjemmesiden, både fra vores udflugt til teaterbussen og billeder fra vores 

legestue, bla. Sommerfesten.  
 
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       22531887    karinfrostjensen@sport.dk

 Næstformand: Loise Andersen             20763407     

Kasserer:  Jesper Sørensen       61122435  
Sekretær:  Lotte Kümpel        22212489 
Fodbold:  Palle Søgaard       50745120  
Gymnastik:  Dorith Sprenger       20966505    dorith@bbs.dk 

 Badminton:  Jan Jørgensen       61602238 

 
 
 

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:karinfrostjensen@sport.dk
mailto:karinfrostjensen@sport.dk
mailto:dorith@bbs.dk
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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… 

 

 



Februar 2012    Side 30 af 30 E SvenstruPPe’ 

 
  

Aktivitetskalender 
  

 

 

Tidspunkt        Aktivitet                      Mødested 
 

Søndag d.   5. febr. Kl. 14.30 Cafe´- gudstjeneste i caféen Stevning-Kulturhus 
 
Søndag d. 12. febr. Kl. 10.30 Gudstjeneste (Svenstrup Højmesse) Kirken 
 
Søndag d. 19. febr. Kl. 19.30 Stillegudstjeneste med indledning til fasten Kirken 
 
Mandag d. 20 Februar……Sidste frist for indlæg til E SvenstruPPé`s marts Nr.  
 
Lørdag  d. 25. febr. Kl. 13.00-15.00 Oplev Nørreskoven Nygård 
 
Søndag d. 26. febr. Kl. 10.30 Ungdomsgudstjeneste med temaet ”Pilgrimsvandring” Kirken 
 
Tirsdag d. 28. febr.  kl. 17- 20  Mød unge mennesker, der beretter om kampen mod sult -   
Efterfølgende Kl. 19.30 Gudstjeneste Kirken 
 
Søndag d.  4. marts  kl.   9.00  Gudstjeneste og sogneindsamling Kirken 
 
Søndag d. 11. marts kl. 10.30  Menighedsgudstjeneste Kirken 
 
Mandag d. 12. marts kl. 19.00-21.00 De Glucksborgske Hertuger Nygård 
 
Søndag d. 18. marts  kl. 10.30  Gudstjeneste (Svenstrup-højmesse) Kirken 
 
Lørdag  d. 24. marts kl. 8.00-18.00 Sangmaraton Nygård 
 
    
   
…onsdag d.1. Februar. Udkommer næste nr. af E`SvenstruPPe … 
 
(… … oplysninger uden ansvar ) 
 
 
 
 

Februar 2012 


