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Kommentar 
 
 
 
Så er sommerferien forbi for de fleste, og E´Svenstruppe 
udkommer igen. Vi starter med et rekordstort nummer. Bladet 
bliver fremover trykt på vor egen nyindkøbte kopimaskine der 
står på Svenstrup Friskole, som E´Svenstruppe har lavet en 
samarbejdsaftale med. Bladet bliver fremover trykt i A5 format 
og teksten er blevet mindre. Dette vil vi prøve på at lave om 
fremover, så det bliver lettere at læse. Vi har gjort det for at 
spare materialer. 
 
Bladet indeholder denne gang en masse tilbud om aktiviteter, 
foredrag, koncerter og m.m. så der er tilbud nok til at få efterår 
og vinter til at gå. 
 
Svenstrup Friskole er også blevet taget ibrug siden bladet 
udkom sidst og godt det lykkedes selvom modstanden var stor 
fra flertallet af byrådet. 
 
I næste nr. beder  E´Svenstruppe igen om bidrag til bladets drift 
” ja der er gået et år” så støt op om bladet ved at give dit årlige 
bidrag stort eller lille, men støt bladet så det sikres fremover. 
 
Til sidst et suk fra redaktionen prøv at overholde fristen for 
aflevering af materiale der skal i bladet, som er d. 20 i mdr., eller 
aftal hvornår der kommer noget, så er vi fri for at lave ændringer. 
 
Gert Wonsyld.  
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Nyt fra kirken 

 

 

 

 

 

 

 

Særlige begivenheder i Svenstrup Kirke og Sogn sept. – okt. 2012: 

Søndag d. 9. september kl. 10.30 rytmisk præget Svenstrup-højmesse med 
indskrivning af de nye konfirmander (let frokost i konfirmandladen for forældre og 
kommende konfirmander) 
 
Søndag d. 7. 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.  
 
Fredag d. 12. 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! 
 
De ”gamle” konfirmander har ordet 
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Et par skarpe bemærkninger fra Cecilie Pallumblad: 
 

Til konfirmantionsforberedelsen lærte vi om Gud, os selv og kristendommen. 
Vi lærte vores eget forhold til Gud at kende, og hvad det 
egentligt betyder at være kristen.  
At være til konfirmationsforberedelse gav et helt andet 
indtryk af Gud, end det vi har lært i skolen. 
Bo, vores præst, lærte os om mange forskellige ting, som 
vi kan bruge, når vi bliver voksne. 
Ved konfirmationsforberedelsen lærte vi hinanden i 
klassen bedre at kende på nye måder, fordi vi var sammen 
på andre måder. 
 

 
 
 
 
 
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: 
 
 
 

”Da Jesus kom til området ved Cæsarea Filippi, spurgte han sine disciple: »Hvem 
siger folk, at Menneskesønnen er?« De svarede: »Nogle siger Johannes Døber, 
andre Elias, og andre igen Jeremias eller en anden af profeterne.« Så spurgte han 
dem: »Men I, hvem siger I, at jeg er?« Simon Peter svarede: »Du er Kristus, den 
levende Guds søn.«”                                         

Matt. 16, 13-16 
 
Der er et dybt venskab mellem Jesus og 
Peter. 
Deres forhold udtrykker det, som vi kun 
kender dybt i hjertet. 
 
Et godt venskab - det er at kende hinanden 
hele vejen rundt – sommer og vinter - og 
alligevel holde af hinanden  
– at kunne være både tæt og ind imellem på 
god afstand fra hinanden, men altid bevare 
en bagvedliggende tone af samhørighed. 
At kunne glemme alle besværlighederne og 
bevare intentionen dybt nede om at ville 
give hinanden det gode i livet: 
Afstand – tilgivelse, bekymringsløshed og 
afslappet væren - når det er det, der skal til. 

Og nærvær – anerkendelse og engageret 
med- og modspil – når det er det, der skal 
til. 
 
Jesus vandrer omkring med sine disciple – 
sine nærmeste venner – for netop at møde 
hinanden og andre mennesker med dette 
budskab om venskabets etik. 
De går ind i de små palæstinensiske 
landsbyer på vej mod Jerusalem, for at 
møde ganske almindelige mennesker som 
du og jeg. 
På et tidspunkt kommer Jesus mor og hans 
brødre til ham, for at kalde ham hjem til sin 
rigtige familie, men Jesus siger, at det netop 
er disse, som hans mor kalder en samling 
landstrygere, der er hans brødre. 
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Hans Mor siger til ham, at det da ender galt 
en dag, hvis han bliver ved med at farte 
rundt sådan og gøre sig til ven med alle 
slags mennesker og ikke tænker på at 
værge sit rygte og holde sig til mennesker, 
der hører til i ordentlige familier. 
I den tids Palæstina levede man i familier og 
stammer, hvor gengældelse og hævn truede 
enhver, der ville forulempe dens 
medlemmer. Uden for familiens og 
stammens beskyttelse levede man et 
temmelig farligt liv – det var dette liv den 
gode mor, Maria, vil beskytte sin søn fra. 
Men Jesus fortsætter sin vandring på de 
støvede landeveje med sine luvslidte 
venner, og lever af det de lige kan skaffe sig 
ved at tigge eller tilbyde lidt hjælp på 
gårdene, hvor de kommer frem. 
Og en aften kommer de til et stort bjerg – 
forklarelsens bjerg, og Jesus spørger dem, 
der følger ham: 
 
Hvad tænker I så om mig? 
Hvem tror I, jeg er? 
 
Det er et stærkt spørgsmål. 
Lad os forestille os, at vi følges med et 
menneske i tykt og tyndt gennem længere 
tid – forestille os, at det var én af vores 
nærmeste, der spurgte os: 
Hvem tror du, jeg er? 
 
Svaret kan vi ikke slå op i en bibel eller 
andre kloge tekster. 
Svaret vil komme dybt nede fra vores 
inderste sjæl: 
Du er min forbindelse til det liv, der er mere 
værd end maden og klæderne. 
Du er min vej til tro, håb og kærlighed – min 
menneskebror – min menneskesøster. 
 
Peter Madsen, hvis fortælleform jeg til dels 
låner her, har tegnet det så vidunderligt i sin 
bog ”Menneskesønnen”: 
Han viser Peter og Jesus gående sammen 
foran det store bjerg – forklarelsens bejrg, 
for hvis fod valmuerne blomstrer. 
De går lidt for sig selv, og Jesus vender sig 
halvt mod Peter og spørger: Hvem er jeg for 
dig? 
Og Peter svarer: 
”Du er Kristus, den levende Guds søn – det 
ved vi godt! 

Og herunder tegner Peter Madsen så, 
hvordan Jesus omfavner Peter i et stort og 
stille knus. 
I omfavnelsen danner de to ligesom den 
samme kontur som bjerget bag dem, og 
Jesus siger: 
”Det er denne tro, der er klippen, som min 
kirke skal bygges på!” 
”Husk det, men hold jeres viden om, hvem 
jeg er, for jer selv lidt endnu. 
Tiden er endnu ikke inde til, at verden får 
det at vide. 
Hvorfor ikke – siger disciplene så – Vi må da 
fortælle folk det, så de også kan følge dig – 
så du kan blive rigets konge, som det er 
bestemt! 
Nej, siger Jesus, mit rige er ikke af denne 
verden. Min skæbne er en anden. 
Snart drager vi til Jerusalem. 
Der vil jeg blive forkastet af 
ypperstepræsten og de skriftkloge – pint og 
plaget af hedninger – og til sidst – bliver jeg 
slået ihjel! 
Den besked bliver for meget for dem – og 
Peter siger så: 
”Det må ikke ske!” 
”Bliv her! – drag ikke til Jerusalem” 
 
Og det barske svar fra Jesus kender vi. 
”Vig bort Satan!” 
”Satan …? Mig … Jamen, … 
”Peter … du mener det godt, men dine 
tanker er mennesketanker. 
Det er ikke min bestemmelse at gøre, hvad 
mennesker vil … men hvad Gud vil!” 
Jeg er ikke frelseren som mennesker  har 
forestillet sig det … 
Men som Gud har tænkt det. 
Og hvis I vil følge mig, skal I vide, at det 
også kommer til at koste jer  dyrt. 
Min Gud er kærlighedens Gud … og den, 
der lever i kærlighed … må miste sit liv for at 
finde det. 
 
Den der følger mig, kommer hver dag til at 
bære sorg og smerte – men den, der 
således giver sit liv, skal netop derved vinde 
det. 
For livet i kærlighed er den eneste  sande 
livets vej. 
 
Bo Scharff, sognepræsten 
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Tro, livsværdier og åndelig styrke rystes og udvikles gennem livet og dets 
udfordringer. Præsten kan være en god samtalepartner, når noget skal vendes for at blive 
bedre. Ring og aftal tid! 
 
 

Stilhed, lystænding og fyraftensfred i kirken på hverdage 
Mandag er der mandagsstilhed kl. 18.30 
Torsdag er der lystænding og forbøn kl. 17 
Tirsdagene 14. og 28. august; 11. og 25. september; 9. og 23. oktober kl. 16.15 

holder vi FYRAFTENSFRED  

– et møde i kirkens kor, hvor evangeliets budskab om fred formidles af lyd fra 
menneskestemmer – den lyd, som korets loft er indrettet til at gengive smukt. 

 
 

Dåb 
Den 3. juni: Villads Kastrup Holmgaard 
Collin Knudsen. Dåbsord: Alt er muligt for 
den, der tror! (Markus 9, 23). 
Den 15. juli: Johanne Clausen. Dåbsord: Du 
skal elske Herren, din Gud, af hele dit hjerte, 
af hele dit sind og af hele din styrke – og din 
næste som dig selv (Markus 12, 30-31). 
Den 18. august: Isabella Winther Pedersen. 
Dåbsord: Alt er muligt for den, der tror 
(Markus 9, 23). 
Den 18. august: Villads Alexander Malle.  
Den 19. august: Carl Waldemar Hildebrandt 
(forrettet i Oksbøl Kirke).  
 

Døde 
Ingen i Svenstrup Sogn 

 
Viede 
Den 28. juli: Sanne Madsen (efter vielsen: 
Sanne Kudsk Valentin) og Allan Kudsk 
Valentin 

 
 
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 (sydindgang) eller 
ved at træffe aftale over telefonen - dog 
undtagen mandag. 
Tlf.: 21 67 72 05 – e-mail: BOSC@km.dk 
 
Menighedsrådet 
Der holdes ordinært møde igen efter 
sommerferieperioden 21.august, 18. 
september, 23. oktober og 20. 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. 
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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.  
Mandag den 10. september er der 
orienteringsmøde, hvor der vil være 

mulighed for at opstille rådsmedlemmer 
til et eventuelt aftalevalg. 
Det nye menighedsråd vælges efter 
følgende valgkalender: 
25. september: kl. 19: Tidligste tidspunkt for 
aflevering af kandidatliste 
2. oktober: Kl. 19: Sidste frist for indlevering 
af kandidatlister 
16. oktober: Kl. 19: Sidste frist for 
afhjælpning af mangler ved kandidatlister 
Aflysning af valg i sogne med aftalevalg 
13. november: Menighedsrådsvalg 2012 

 
 

Årets sommeraften i 
Præstegårdshaven 
 
Begyndelsen var våd, men enden blev god! 
Vi sang os tørre og varme ved aftenens 
”lejrbåls-bålsang” ☺ 

 
 
 
 
 

E SI-SKÅ starter snart 

 
 
Så starter den 10. sæson i E SI-SKÅ. Som I 
kan se, af programmet andetsteds, er der 
ikke de store ændringer i forhold til tidligere. 
Men det kan der blive. Deltagerne 
bestemmer, hvad der skal ske, og har du 
nye ideer eller ønsker, så er det bare med at 
komme ud af busken.  
Som noget nyt er der dog et besøg på 
Linak. Hvordan du kommer med, fortæller vi 
om ved de første arrangementer. 
Arrangementerne starter kl. 14,00 og slutter 
ca. 16,45, og er for alle, som har lyst til en 
hyggelig og fornøjelig eftermiddag med 
sang, kaffe, snak, forskellige kortspil, dart, 
hobbyarbejde, et par gode fester, og hvad vi 
/ I ellers finder på..  

En gang om måneden er der Mini-lotto. Det 
er egentlig et forkert navn, for der er 
supergode gevinster – normalt 16, og 
gevinstchancerne er absolut øens bedste. 
Og så varer det kun en time, så der også 
bliver tid til kortspil o.l.    
Fire torsdage i løbet af vinteren er der 
foredrag, som Foredragsforeningen står for. 
Planlægningen sker i samarbejde med E SI-
SKÅ, og derfor er foredragene medtaget i 
vort program. 
 
Vel mødt! 
 
På vegne af E SI-SKÅ - Ole Rasmussen 

 

  



September  2012   

       

Aktiviteter for vintersæsonen 2012/2013 i "E SI
13.09.12 Div.kortspil/dart/andre aktiviteter
20.09.12 Mini lotto + div.kortspil
27.09.12 Besøg på Linak 

04.10.12 Foredrag:Jette Seidenschnur 
11.10.12 Div.kortspil / dart / andre aktiviteter
  Efterårsferie 
25.10.12 Mini lotto + div.kortspil

  
01.11.12 Div.kortspil / dart / andre aktiviteter
08.11.12 Foredrag: Peter Hellesøe, Høruphav fortæller om Rusland 
15.11.12 Div.kortspil / dart / andre aktiviteter
22.11.12 Mini lotto + div.kortspil
29.11.12 Div.kortspil / dart / andre aktiviteter
06.12.12 Juleafslutning  

                            2013                                                2013

10.01.13 Opstart  2013 / Div. kortspil / dart / andre aktiviteter        
17.01.13 Mini lotto + div.kortspil / dart / andre aktiviteter
24.01.13 Div.kortspil / dart / andre aktiviteter
31.01.13 Foredrag: Burt Faber, Holm 

07.02.13 Div.kortspil / dart / andre aktiviteter
  Vinterferie 
21.02.13 Mini lotto + div.kortspil / dart / andre aktiviteter
28.02.13 Foredrag: Flemming Nielsen 

07.03.13 Div.kortspil / dart / andre aktiviteter
14.03.13 Mini lotto + div.kortspil / dart / andre aktiviteter
21.03.13 Sæsonafslutning 

Alle arrangementer  - undtagen virksomhedsbesøg 
Svenstrup Forsamlingshus 
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Aktiviteter for vintersæsonen 2012/2013 i "E SI-SKÅ" 
Div.kortspil/dart/andre aktiviteter 

+ div.kortspil / dart / andre aktiviteter 

Foredrag:Jette Seidenschnur - Et liv i frihed efter 30 år som Jehova  
Div.kortspil / dart / andre aktiviteter 

+ div.kortspil / dart / andre aktiviteter 

Div.kortspil / dart / andre aktiviteter 
Foredrag: Peter Hellesøe, Høruphav fortæller om Rusland 
Div.kortspil / dart / andre aktiviteter 

+ div.kortspil / dart / andre aktiviteter 
Div.kortspil / dart / andre aktiviteter 

2013                                                2013 

/ Div. kortspil / dart / andre aktiviteter         
+ div.kortspil / dart / andre aktiviteter 

Div.kortspil / dart / andre aktiviteter 
Foredrag: Burt Faber, Holm - "Fra storby til Holm"  

/ dart / andre aktiviteter 

+ div.kortspil / dart / andre aktiviteter 
Foredrag: Flemming Nielsen - "Man i e' tynn og kuen i e' balle"  

Div.kortspil / dart / andre aktiviteter 
+ div.kortspil / dart / andre aktiviteter 

 

undtagen virksomhedsbesøg - afholdes på 
Svenstrup Forsamlingshus - kl. 14,00 

E SvenstruPPe’ 

Et liv i frihed efter 30 år som Jehova   

Foredrag: Peter Hellesøe, Høruphav fortæller om Rusland  

"Man i e' tynn og kuen i e' balle"   

afholdes på  
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Lokalhistorisk forening

 
Bogprojektet: 
Svenstrup – vi og vor kirke – fra tid til 
anden. 
 
 
 
Vi er godt i gang, men mangler MEGET.
 
Bryllupsbilleder:  Vi vil gerne låne 
bryllupsbilleder, hvis I eller nogen i jeres 
familie er blevet viet i Svenstrup kirke. Så 
scanner vi billedet og I får det selvfølgelig 
retur.  
Vi prøver at finde navnene på jer, via 
E’svenstruppe og Rundt om Stevning, så I 
skal nok blive kontaktet, hvis I ikke melder 
jer frivilligt! 
 
Dåbsbilleder:  Billeder i forbindelse med 
dåben vil vi gerne låne. Behøver ikke være 
taget i kirken.  
 
 
Konfirmationsbilleder:  Vi har en del, men 
mangler også en del, så find det venligst 
frem og vrid hjernen for at huske navnene.
 
Gravstensbillederne : har vi styr på, de er 
alle fotograferede. De er jo til at finde.
 
Menighedsrådene gennem tiderne
mangler vi også, med eller uden billeder. Så 
kig venligst i gemmerne. 
 

Line Dance 2012
 

Så danser vi igen Line Dance i Svenstrup Forsamling shus. Vi 
starter tirsdag d. 4 september kl. 10
instruktør. Husk de første to gange er gratis for l ige at prøve, om 
det er noget for dig. Det koster 250 kr. for en sæs on.
Hilsen Lissie 
24636393 
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Lokalhistorisk forening 

fra tid til 

Vi er godt i gang, men mangler MEGET. 

Vi vil gerne låne 
bryllupsbilleder, hvis I eller nogen i jeres 
familie er blevet viet i Svenstrup kirke. Så 
scanner vi billedet og I får det selvfølgelig 

Vi prøver at finde navnene på jer, via 
E’svenstruppe og Rundt om Stevning, så I 

e kontaktet, hvis I ikke melder 

Billeder i forbindelse med 
dåben vil vi gerne låne. Behøver ikke være 

Vi har en del, men 
mangler også en del, så find det venligst 

for at huske navnene. 

: har vi styr på, de er 
alle fotograferede. De er jo til at finde. 

Menighedsrådene gennem tiderne  
mangler vi også, med eller uden billeder. Så 

 
Renoveringer gennem tiderne
 
Jordfordeling erne i 1950erne
 
Osv 
 
Kontakt venligst en af os:
 
Jørgen Valentin 
Inger Marie Christiansen
Tove Semmelmann 
Kirsten Jørgensen 
Sine Møller 
Elsebeth Breede 
Connie Vogt eller 
Vagn Hesselager 
 
e-mail: svenstruparkiv@skla.dk

Dance 2012 

Så danser vi igen Line Dance i Svenstrup Forsamling shus. Vi 
starter tirsdag d. 4 september kl. 10 ,  igen med Kurt Weber som 
instruktør. Husk de første to gange er gratis for l ige at prøve, om 
det er noget for dig. Det koster 250 kr. for en sæs on.
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Renoveringer gennem tiderne  

erne i 1950erne  

Kontakt venligst en af os: 

Inger Marie Christiansen 

mail: svenstruparkiv@skla.dk 
 

Så danser vi igen Line Dance i Svenstrup Forsamling shus. Vi 
med Kurt Weber som 

instruktør. Husk de første to gange er gratis for l ige at prøve, om 
det er noget for dig. Det koster 250 kr. for en sæs on.  
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Sognets foredragsforening 

 

Svenstrup Forsamlingshus 

 
4. okt. 2012 kl 14 entre 50kr. 

Jette Seidenschnur, Grindsted : 
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Indvielsen på Svenstrup Friskole 

Vi havde indvielse på Svenstrup friskole på 
en dejlig mandag takket være alle forældre 
og borgere, som har hjulpet os igennem alt 
arbejdet i sommerferien. Solen skinnede og 
skolen stod flot som aldrig før. 
Indvielsen startede kl. 15.00 og det startede 
med sangen "Lad dem føle at livet er stort". 
Dernæst var det bestyrelsens formand 
Morten Carstensen, som takkede byens 
borgere og forældre for den gode opbakning 
og støtte, som bestyrelsen har mødt i den 
hårde kamp det har været at gøre friskolen 
til en realitet. 
Derefter var det skoleleder Jens 
Væggemose, som fortalte hvordan han har 
fulgt bestyrelsens arbejde de sidste par 
måneder meget tæt og han sagde at det 
pres der har været på bestyrelsen nærmest 
var umenneskeligt hårdt. Dernæst 
præsenteredes personalet. Der er ansat 2 
lærere foruden Jens selv, en pædagog til 
SFO`en og en sekretær. 
Så bad Ole Rasmussen om ordet, som en 

engageret borger. Han startede med et citat 
fra sangen "Kamp må der til, skal livet gro". 
Som Ole Rasmussen sagde: "Det er 137 år 
siden, sangen blev skrevet, men ordene er 
stadig lige aktuelle. For Svenstrups kamp 
har ikke været for det daglige brød – men 
for frihed. Frihed til at have en skole i byen, 
som forældrene føler er det bedste for deres 
børn".  
Ole sagde også, at det jo ikke er politisk 
opbakning, der er skyld i at vi er her i dag, 
men nærmest på trods af. 
Det er med stor glæde, at vi kan sige mange 
tak for en dejlig dag, til alle som mødte op 
og til dem der har givet skolens børn gaver 
og penge. Tak for alle kortene. Vi glæder os 
til at holde mange arrangementer fremover. 
Skoleleder Jens og alle 43 børn var med til 
at klippe snoren til skolen som så kunne 
tages i brug. 
På bestyrelsens vegne. 
Skrevet af: Tanja Andersen 
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Svenstrup Friskole 

 kom godt fra start. 

 

Mandag den 13 august klokken 15.00 fejrede skolen sin første skoledag. 

En ny tid er startet i Svenstrup, der er ikke nogen kommuneskole længere, 
byen har fået sin egen friskole. 

Dagen blev fejret med en reception i skolegården. På dagen lagde mange 
gæster vejen forbi skolen, det siger vi mange tak for, også en stor tak for alle 
de gaver vi fik. Flere af gaverne er allerede taget i brug af eleverne. 

Nu er det så blevet hverdag igen, eleverne er ved, at have fundet ud af, 
hvordan det er, at være i sin nye klasse, vi lærer er ved at have fundet os 
tilrette i vores nye rammer, dog er der stadig mange nye ting,som fortsat 
dukker op, som vi mangler at tage stilling til, men vi tror på, at vi med tiden 
får alt på plads som vi ønsker. 

For os alle er det spændende, at være med til at starte en ny skole. 

For elever som forældre må det også være spændende. Jeg tror, at i vil 
komme til, at se børnene mere i by billedet i den kommende tid, måske også 
mere end I har været vant til.  

Skolens ide grundlag er Ekspeditionslæring, det vil vi lærer leve op til på 
bedste måde, men det betyder også, at eleverne skal mere ud af huset, for at 
lave undersøgelser, derefter hjem og lave analyse af det oplevede, måske 
kræver det endnu en tur ud i naturen, for at finde svar på ny opdagede ting. 

Vi vil lave flere projekter i undervisningsforløbene.  
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FRA NØRRESKOV-SKOLEN  
www.norreskov-skolen.dk 

Ny start: 
Nørreskov-Skolen klipper snoren! 
 
Tirsdag d. 14. august startede skoleåret for Nørres kov-Skolen op for første gang på 

én matrikel efter at have fungeret som én skole på to adresser siden 2003, hvor 

skolen blev dannet. 

 

Første skoledag i skoleåret 

2012 / 2013 valgte vi at starte 

helt specielt”, siger skoleleder 

Ejvind Bojsen, ”for den skulle vi 

markere”.  

 

”Vi har glædet os længe til 

specielt denne første skoledag”. 

”Det er godt for både børn og 

personale, at vi nu er samlet ét 

sted og kan koncentrere os om 

at lave skole – for det er vi rigtig gode til”, fortsætter han. 

 

”Personalet har arbejdet på højtryk for at være klar til at møde eleverne, for specielt 

faglokalerne har været fyldt med flyttekasser med ting fra vores gamle afdeling i 

Svenstrup, og de tømmer jo ikke sig selv”, fortæller han. Selve den fysiske flytning har 

skolens teknisk-administrative personale selv stået for. ”Det gik rigtig godt og noget 

hurtigere end vi havde turde håbe på”, fortæller skolelederen, ”så der har også været tid til 

ferie”. 

 

Programmet for d. 14. august – første skoledag 

Dagen blev markeret ved at alle mødtes på vores stadion kl. 8.00, hvor vi bl.a. hilste på de 

nye børnehaveklassebørn og samtidig markerede, at skolen stadig arbejder med positiv 

psykologi og fokuserer på hinandens styrker . Samtidig forevigede vi dagen med et 

billede af alle skolens elever og personale!  
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Det er og bliver en stor dag, som vi meget gerne ville markere for børnene – en festlig dag, 

Derfor valgte vi, at inden vi skilles for at gå i klasserne, markeredes vores nye fælles start 

ved at skolebestyrelsesformand Henrik Christensen råbte hurra for et nyt skoleår sammen 

med eleverne og bagefter klippede snoren over til Nørreskov-Skolen anno 2012.  

 

Dagen sluttede kl. 11.45, og inden da havde alle elever været forbi vores lille pølsevogn 

og fået en første-skoledags-pølse at gå hjem på. 

 

 

Fakta: 

I skoleåret 2012/2013 starter Nørreskov-Skolen op med 477 elever og 59 lærere og 

pædagoger. 

Nørreskov-Skolen er placeret i Guderup og fik sit nuværende navn i forbindelse med at 

Hjortspringskolen i Svenstrup og Guderup Skole blev lagt sammen i 2003. Pga. børnetallet 

besluttede skolebestyrelsen i 2010 at lukke afdelingen i Svenstrup. Skoledistriktet er derfor 

stadig det samme, men nu går eleverne på skolen i Guderup, hvor skolen bl.a. har sikret i 

samarbejde med Sydbus, at der er en optimal skolebus til og fra skole for de børn, der 

kommer fra Svenstrup / Stevning-området. 

 
2 nye børnehaveklasser 
45 nye elever fordelt på 2 klasser havde 1. skoledag tirsdag den 14. august. 

Første skoledag har altid været en stor dag, som man 

husker i mange år fremover. Og det kunne man også 

se på de nye elever i tirsdags. Flotte i tøjet med nye 

skoletasker, håret sat – og helst mor eller far ved 

hånden. 

 

Det var nok lidt overvældende for dem om morgenen, 

idet hele skolen havde fælles start på sportspladsen. 

Men alle overlevede, og jeg er sikker på, at de havde 

en god dag. Børnehaveklasseledere er Susanne Kampp og Maja Jørgensen. 
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Politikontrol 
Vi har haft besøg af Jan Ganderup fra Sønderborg Politi. Han oplyste, at politiet fra 

mandag den 20. august laver kontrol ved Nørreskov-Skolen. 

For bilernes vedkommende vil fokus specielt være på parkering, mobilsnak og seler. 

Børn skal være mindst 1,35 m for at måtte sidde på forsædet. Manglende sele for børn er 

2000 kr + et klip i kørekortet. Manglende sele til voksne er 1500 kr.  

 

For elevernes vedkommende vil der være fokus på cyklerne. Er de lovlige? Kører man 2 

på én cykel? Og når det bliver mørkt om morgenen, vil man selvfølgelig tjekke lys. Mindste 

bøde for børn er 500 kr. 

 

 
 
 
 

 

 

E`Svenstruplaug har brug for din hjælp. 
Hej vi har en dejlig sommer  
Hvor vi nyder at have vore 2 broer oppe.  
Men det lakker også  
Mod efterår og broerne  
Skal op af vandet. 
Derfor håber vi at få lige  
Så god en hjælp til at få  
Broerne ind. 
 
Hvornår gør vi så det  
Det gør vi lørdag d. 29 september kl. 10.00. 
Vi mødes nede ved Himmark strand. 
Til en times råhygge med at tage broerne op  
                                                                        
E`Svenstruplaug 
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Svenstrup cykelklub 
 
 
 
 
 

1. dag 2. dag              3. dag  4. dag         5. dag 
 
 
Mandag d. 18.6.2012 
Dag 1 / Krafttig regn 
27 cyklister fra Svenstrup cykelklub i alderen 
fra 64 til 88 år, startede fra parkeringspladsen 
kl. 9.00 med 9 biler + 4 trailere. 
Målet var Fredericia sømandshjem, første 
stop ved Gennerhule / tissepause, andet stop 
Sækkelund, kaffepause, derfra videre til den 
botaniske have i Kolding, frokost i haven, 
derefter vandring i det kæmpe store område 
med alverdens blomster og planter i alle 
afskygninger. d.s.v. efter en lille times tid kom 
regnen og det var bare regn der ville noget, 
så det var hurtigt tilbage til bilerne, og videre 
til sømandshjemmet, vi kom selvfølgelig alt 
for tidligt frem, men vi kom dog ind alligevel, 
fik tildelt vore værelser, for derefter at gå ned 
i vores fællesrum, opholdstue med 
brændeovn, hvor kaffen var klar, så vi kunne 
bare gå i gang med den hjemlige  hygge, 
regnen silede bare ned, vi fik hurtigt gang i 
div. spil. Ind imellem bygerne var der nogle 
der hurtig fandt en Netto, for at få købt 
ugeblade. Kl. 18.00 var der aftensmad, 
frikadeller med brun sovs, rødkål og salat, 
rarbarbartærte til dessert. Det regnede stadig, 
så der var bare i gang med at spille igen, ved 
21 tiden blev der tørvejr, nu var det ellers 
hurtigt i jakkerne for at komme ud at gå en 
dejlig aftentur langs med havnen, som var 
nærmeste nabo til vores hotel. Og så var det 
ellers godnat. 
Tirsdag d. 19.6.   Dag 2 / Solskin 
Dejligt at vågne op til flot solskinsvejr, næsten 
ingen vind, perfekt cykelvejr. Efter endt 
morgenmad, madpakkesmøring og div. 
morgensysler, var vi klar ved cyklerne kl. 9 
med morgensang, højt humør og spændte på 
hvad de to arrangører, Agnes og Brigitte 
havde at byde på. Det blev til en tur rundt om 
Rends fjor. Ca.33 km. Første stop ved Vejlby 
kirke med udsigt over fjorden og videre til en 
afslappet  tur i skoven, troede vi, men vi kom 
godt nok ud i et noget kuperet terræn , så vi 
måtte hjælpe hinanden med at få cyklerne op  

 
 
eller ned af de stejle og glatte bakker, endelig 
nåede vi frem til en lysning i skoven med 
borde og bænke, solen skinnede,  vi kunne 
rigtig nyde madpakken i selskab med div. 
snegle og tæger. Turen fortsatte i det frodige 
fjordlandskab med udsigt over 
herregårdsland, og lidt af istidens landskab, 
en lille bid af Elbodalen, der er 15 km. lang, 
dette landskab der er skabt af årtusinder 
gamle sprækkedannelser i undergrunden. En 
rigtig flot tur, og godt stramme i ansigterne af 
solen, nåede vi tilbage til hotellet, hvor kaffen 
stod klar og blev nydt i haven med dejligt 
hjemmebag, som nogle af medlemmerne 
havde bagt, derefter frit slag til kl. 18.00 hvor 
der blev serveret aftensmad, kødsovs med 
skruer, kartofler og salat, is til dessert. 
Derefter vandretur på havnen hvor der 
summede af aktiviteter, såsom kajakpolo, 
flotte veteranbiler og motorcykler, sansehaver 
hvor man kunne nyde duften af krydderurter 
og grønsager, som dyrkes lokalt i 
plantekasser og højbede af byens borgere.  
Aftenen sluttede  med div. spil, sang og snak, 
rigtig råhygge. 
Onsdag d. 20.6.  Dag 3  / Solskin 
Atter en dag starter med dejlig cykelvejr, 
dagen i dag var næsten cykelfri, men vi skulle 
gå end del.  
1. punkt var værkstedet til den historiske 
miniby, hvor alle husene blev lavet, alt på 
frivillig basis af pensionister. Det var utrolig 
spændende at gå fra det ene værksted til det 
andet, guidet af     Hugo Ernst, der fortalte og 
viste fra A-Z hvordan det hele gik for sig, det 
var utroligt, hvordan hver lille detalje, såsom 
bitte små hasper til vinduer, bittesmå 
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dørhåndtag, hængsler, små trappetrin, døre og 
vinduer i alle afskygninger, ja hver eneste lille 
detalje var med. Ca. 700 af 1200 hundrede 
huse, gårde, kirker, møller ja sågar havnen, 
samt volden rundt om hele byen var lavet, alt i 
størrelsesforhold 1: 10, imponerende at se. 
2. punkt var så ned for at se selve byen,  Den 
historiske Miniby, (Fredericia købstad i 1849) 
Husene er bygget så tæt på de historiske kilder 
som muligt, og giver indblik i den gamle 
fæstningsby, som den så ud ved 6. juli udfaldet 
1849 med gårde, huse og tobakslader. Blandt 
de ca. 700 huse finder du gamle vagtbygninger, 
kanonerne fra 1849 på Prinsessens Bastion, 
Trinitatis kirke, en reformeret Skole, Kirke og 
Præstegård. Ved havnen ses Carolinelunds 
Mølle og mod vest Prinsens port. Efter først at 

have set hvordan det hele bliver lavet, lagde vi 
rigtig mærke til alle de små detaljer, alt er bare 
med, helt fantastisk. 
3. punkt var Madsby legepark, hvor vi spiste 
vores madpakker og sad og nød solen og alle  
børnene, der boltrede sig rundt i det store 
område med alt hvad der kan glæde et 
barnesind. 
4. punkt var en guidet rundtur på selve 
voldanlægget. Fæstningen blev bygget helt 
tilbage i 1650 som sin tids største og stærkeste 
forsvarsværk. I dag er den grønne kvartcirkel om 
byen stadig det mest markante ved Fredericia. I 
1914 erhvervede byen hele voldterrænnet og 
fredede det.  Et flot skue  ud over hele byen 
oppe fra det hvide vandtårn, der blev indviet i 
1909 og er 16 meter højt, herfra er der en 
fantastisk udsigt over byen, voldanlægget og 
Lillebælt, man kunne tydeligt se kirken, alle 
husene fra Minibyen, men nu i fuld størrelse. 
Dagen var meget lærerig og flot tilrettelagt. Der 
var jo et par af mændene der havde været 
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detalje var med. Ca. 700 af 1200 hundrede 
huse, gårde, kirker, møller ja sågar havnen, 

en rundt om hele byen var lavet, alt i 
størrelsesforhold 1: 10, imponerende at se.  
2. punkt var så ned for at se selve byen,  Den 
historiske Miniby, (Fredericia købstad i 1849) 
Husene er bygget så tæt på de historiske kilder 

i den gamle 
fæstningsby, som den så ud ved 6. juli udfaldet 
1849 med gårde, huse og tobakslader. Blandt 
de ca. 700 huse finder du gamle vagtbygninger, 
kanonerne fra 1849 på Prinsessens Bastion, 
Trinitatis kirke, en reformeret Skole, Kirke og 

d havnen ses Carolinelunds 
Mølle og mod vest Prinsens port. Efter først at 

have set hvordan det hele bliver lavet, lagde vi 
rigtig mærke til alle de små detaljer, alt er bare 
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er og sad og nød solen og alle  

børnene, der boltrede sig rundt i det store 
område med alt hvad der kan glæde et 

4. punkt var en guidet rundtur på selve 
voldanlægget. Fæstningen blev bygget helt 
tilbage i 1650 som sin tids største og stærkeste 
orsvarsværk. I dag er den grønne kvartcirkel om 

byen stadig det mest markante ved Fredericia. I 
1914 erhvervede byen hele voldterrænnet og 
fredede det.  Et flot skue  ud over hele byen 
oppe fra det hvide vandtårn, der blev indviet i 

t, herfra er der en 
fantastisk udsigt over byen, voldanlægget og 
Lillebælt, man kunne tydeligt se kirken, alle 
husene fra Minibyen, men nu i fuld størrelse.  
Dagen var meget lærerig og flot tilrettelagt. Der 
var jo et par af mændene der havde været 

soldat i området i deres unge dage, så der kom 
mange minder frem. Atter hjemme på hotellet, 
efter at have cyklet ca. 10 km. og travet lige så 
meget, var kaffen klar, som blev nydt ude i 
haven. Kl. 18.00 aftensmad med kalkunbryst, 
salat og chokolademuse til desser
klar til at cykle en tur igen, andre besøgte Hotel 
Postgården, som har været vist i TV, for så at 
slutte aftenen med div. spil. 
Torsdag 21.6.   Dag 4 / Solskin
Sidste cykeldag igen med flot solskinsvejr. 
1. punkt var Lyng kirke, der 
søndag i advent, den 27. november 1994. 
Arkitekterne er Inger og Johannes Exner, Århus. 
Første spadestik fandt sted den 8. januar 1993 
og grundstensnedlæggelse den 18. juni samme 
år.  
Lyng Sogn blev selvstændig pr. 1.12.2003. Der 
er tilknyttet to præster til kirken: Susanne 
Charlotte Knudstorp er kirkebogsførende 
sognepræst og Anne
sognepræst.  
Lyng kirke er bygget som et center. Det vil sige, 
at konfirmandlokalet, møderum, kontor og 

tag som selve 
kirkerummet.  
Når man træder ind i 
kirkerummet, kommer 
man ind under et træs 
beskyttende krone. 
Limtræet, som Exners fik en international pris for 
i 1994, strækker sine grene ud over menigheden 
og videre ud i rummet.  
Den store blodbøg, der står 
inspirationskilden, og er så at sige trukket ind i 
rummet. Der er en utrolig akustik i kirkerummet, 
så vi satte os på kirkebænkene og sang:  ”I al 
sin glans nu stråler solen”
et besøg værd. 
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mange minder frem. Atter hjemme på hotellet, 
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Når man træder ind i 
kirkerummet, kommer 
man ind under et træs 
beskyttende krone. 
Limtræet, som Exners fik en international pris for 
i 1994, strækker sine grene ud over menigheden 

 
Den store blodbøg, der står udenfor kirken, er 
inspirationskilden, og er så at sige trukket ind i 

er er en utrolig akustik i kirkerummet, 
så vi satte os på kirkebænkene og sang:  ”I al 

stråler solen”. Kirken er virkelig 
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Derfra kurs mod Lillebæltsbroen, for at komme 
til Grimmerhus Keramikmuseum, hvor vi nød 
vores madpakker i parken med udsigt over 
Lillebælt, og med den ny Lillebæltsbro i 
baggrunden, derefter ind for at 
se den flotte udstilling lavet  af forskellige 
Keramikere. Der var lige fra kongelig porselæn 
frem til nutidens moderne kunst. 
Igen på cyklerne, ned til havnen i Middelfart, ud 

på Kulturøen, , ligeledes en udsigt der bare ville 
noget. Et Kulturelt centrum med biograf, 
bibliotek, turistbureau og restaurant
hus, på en ø med egen lystbådehavn og 
alligevel på land. Et på en gang utraditionelt og 

klassisk byggeri placeret flot i forhold til både by 
og bælt. 
 Næste mål var Hindsgavl hvor de modige fik sig 
en dukkert. Tiden var ved at løbe fra os, så 
derfra tilbage i strid modvind over broen, ud 
gennem Erritsø og hjem til hotellet ( 30 km.) vor 
kaffen igen stod klar til os og som kunne nydes i 
haven med dejlig hjemmebag, samt en 
gennemgang af dagens og ugens oplevelser. Kl. 
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restaurant i ét fælles 
hus, på en ø med egen lystbådehavn og 

Et på en gang utraditionelt og 

klassisk byggeri placeret flot i forhold til både by 

Næste mål var Hindsgavl hvor de modige fik sig 
en dukkert. Tiden var ved at løbe fra os, så 
derfra tilbage i strid modvind over broen, ud 
gennem Erritsø og hjem til hotellet ( 30 km.) vor 
kaffen igen stod klar til os og som kunne nydes i 

hjemmebag, samt en 
gennemgang af dagens og ugens oplevelser. Kl. 

18.00 var der aftensmad, koteletter, salat og 
desserten, appelsinfromage. Aftenens vejr blev 
nyt i haven med et par glas vin, vitser og 
historier der røg over bordene, kan det blive 
bedre. Da solen forsvandt trak vi indendørs hvor 
der kom flittigt gang i vore sanghæfter, 
og det vækkede jo mange minder frem med alle 
de cykelture klubben har foretaget gennem 

årene, som nu ovenstående billede hvor man 
endnu kunne stå på hovedet. En rigtig dejlig
afslutning på en fantastisk uge.
Fredag d.22.6.   Dag 5 / Silende regn
Efter endt opbrud på div. værelser, samt pakken 
af biler og trailere, i silende regnvejr, sluttede vi 
denne fantastiske uge med at synge 
fødselsdagssang for Bodil ved morgenbordet, 
derefter ud til bilerne for, at slutte af med vores 
morgensang inden vi satte kursen mod Als.
 En stor tak skal lyde fra alle klubbens 
medlemmer  for de flotte og gode dage Agnes 
og Brigitte havde fået strikket sammen (genvalg 
til næste år er foreslået) Atter
været samlet fra mandag til fredag, med snak, 
sang, div. traveture, krobesøg og utrolig godt 
humør (som vi jo altid har i hinandens selskab) 
og uden uheld, godt klaret med 27 personer i 
Fredericias mange lyskryds og tætte trafik. Der 
kom også en helsides artikel med billeder i 
Fredericia folkeblad,  ligesom vi også blev filmet 
og interviewet til Middelfart lokal tv, som kan ses 
på Yuo Tube, så det vækkede åbenbart opsigt 
med sådan en flok i bybilledet. Hotel Gl. havn 
skal også have en stor ta
venlig betjening. Tusind tak til alle, for god 
disciplin, godt humør og 
Ole. 
Ref.: Eva Tagesen 

Keramiske 
møbler i 
haven 
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18.00 var der aftensmad, koteletter, salat og 
desserten, appelsinfromage. Aftenens vejr blev 
nyt i haven med et par glas vin, vitser og 
historier der røg over bordene, kan det blive 

solen forsvandt trak vi indendørs hvor 
der kom flittigt gang i vore sanghæfter,  
og det vækkede jo mange minder frem med alle 
de cykelture klubben har foretaget gennem 

årene, som nu ovenstående billede hvor man 
endnu kunne stå på hovedet. En rigtig dejlig 
afslutning på en fantastisk uge. 

Dag 5 / Silende regn 
Efter endt opbrud på div. værelser, samt pakken 
af biler og trailere, i silende regnvejr, sluttede vi 
denne fantastiske uge med at synge 
fødselsdagssang for Bodil ved morgenbordet, 

efter ud til bilerne for, at slutte af med vores 
morgensang inden vi satte kursen mod Als. 
En stor tak skal lyde fra alle klubbens 

medlemmer  for de flotte og gode dage Agnes 
og Brigitte havde fået strikket sammen (genvalg 
til næste år er foreslået) Atter engang har vi 
været samlet fra mandag til fredag, med snak, 
sang, div. traveture, krobesøg og utrolig godt 
humør (som vi jo altid har i hinandens selskab) 
og uden uheld, godt klaret med 27 personer i 
Fredericias mange lyskryds og tætte trafik. Der 

å en helsides artikel med billeder i 
ligesom vi også blev filmet 

og interviewet til Middelfart lokal tv, som kan ses 
på Yuo Tube, så det vækkede åbenbart opsigt 
med sådan en flok i bybilledet. Hotel Gl. havn 
skal også have en stor tak for utrolig god og 
venlig betjening. Tusind tak til alle, for god 
disciplin, godt humør og næsten altid præcise. 
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Nordalsiske Spillemænd varmer op for Tom Donovan 
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En aften omkring 

Maleren Emil Nolde 
Om hans liv og kunst 

 
Hvor:  Nygård den gamle skovfogedbolig i  
  Nørreskoven på  Als 
 
Hvornår: Tirsdag 2.oktober kl. 19.00 
 
Medvirkende: Kunsthistorikeren Helle Binding 
 
Entre:  25 kr. 
 
Traktement: Kaffe og kage kan købes 
 
 

Arrangør: Foreningen Nygård 
www: nygaard-als    

 
 

 

 
 

Sælges 

 
Weekend barneseng ,kan klappes sammen med madras plus en ekstra god madras sælges for 
150 kr. 
 
Anna Weber 
Telefon 40746398 
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Opstart i uge 37 for alle Børnehold 
og i uge 40 for alle Voksenhold 
 
 
 
Børnehold 220 kr./Voksenhold 275 kr. 
(Betales inden den 1. november). 
 
 
 
Voksen/Forældre-Barn(1-3 år) 
Vi skal lege og have det sjovt med en masse 
redskaber. 
Vi kravler, triller, løber og hopper. 
Kan dine forældre ikke deltage, må du gerne 
tage en bedsteforælder eller en anden voksen 
med. Kom og nyd en aktiv time sammen. 
Vi ses. 
Helle Jørgensen 
Hver mandag kl. 16.30-17.30 
 
Drenge fræs og vilde piger (ca. 4-6 år) 
Vi vil forsøge, at have fart over feltet. 
Lege med højt aktivitetsniveau, 
Klatre/svinge i torve, stafetter og 
redskabsbaner – kort sagt; 
Det bliver leg og gymnastik på drengenes 
præmisser, men piger er selvfølgelig 
velkomne. 
Vi glæder os til at se Jer;  
Camilla Rasmussen, Marlene S. Knudsen og 
Christine Andersen 
Så kom tirsdag kl. 16.30 – 17.30 
 
Krudtuglerne (1-3kl.)  
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; 
Efterlyser en leder til dette hold 
Hver onsdag kl. 16.45- 18.00  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 X-treme spring (4 - ca.8 kl.) 
Vi lærer dig springgymnastik og le parkour. 
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, Markus S. Thy og Johanne 
Andersen  
Hver torsdag kl. 17.00-18.45  
 
 
 
 
 
Gymnastik for friske kvinder  
Motionsgymnastik for kvinder 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. 
Vi laver også øvelser med små pilatesbolde 
og brede elastikker. 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 og Gunnar Jensen 
Hver torsdag kl. 19.00-20.30 

Voksenhold: 

Vi har en 
Team 
Track 

Opstart i 
uge 40 
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I Stevning spiller vi petanque hele året. Vi spiller om torsdagen kl. 09.30 – 11.30. Vi spiller udendørs på 
petanquebanerne når vejret er godt, og indendørs i salen når vejret er knap så godt. Alle er velkomne til 
at deltage. 
Vi har petanquekugler til udendørs og indendørs spil. 
September 2012 
Mandag 3.sep. kl. 18.00  Madklubben køkken Madklubben,  fællesspisning.  
Tirsdag 4. sep.  kl. 16.00 SIF salen Motions badminton starter sæsonen kl. 16.00 – 
17.00 
Tirsdag 4.sep. kl. 17.00 SIF salen Motionsgymnastik starter sæsonen 
Tirsdag 4. sep.  kl. 18.00 SIF salen Motions badminton starter sæsonen kl. 18.00 – 
21.00 
Tirsdag 4.sep.  kl. 19.00  Kulturhuset            caféen Vagn starter nyt PC hold (se opslag) 
Onsdag 5.sep.  kl. 09.00  Kulturhuset            caféen Vagn starter nyt PC hold (se opslag) 
Onsdag 5.sep.  kl. 15.30 SIF salen Motions badminton starter sæsonen kl. 15.30 – 
17.30 
Onsdag 5.sep kl. 17.00 Fritidsklubben klublokaler fritidsklubben starter sæsonen (se opslag) 
Onsdag 5.sep. kl. 18.00 SIF salen Zumba hold 1 starter sæsonen kl. 18.00 – 19.00 
Onsdag 5.sep.  kl. 19.00  Kulturhuset            caféen Vagn starter nyt PC hold (se opslag) 
Onsdag 5.sep. kl. 19.30 SIF salen Zumba hold 2 starter sæsonen kl. 19.30 – 20.30 
Torsdag 6. sep.  kl. 16.00 SIF salen Motions badminton starter sæsonen kl. 16.00 – 
21.00 
Torsdag 6. sep. Kl. 19.00 SIF  klublokale Kortspil starter sæsonen 
Mandag 24.sep. kl. 09.00  Else Willadsen caféen   Motion for ældre starter sæsonen 
                
Oktober 2012 
Tirsdag 2.okt. kl. 18.00 Madklubben køkken Madklubben,  fællesspisning 
Søndag 7.okt.       kl. 14.30 Søndagscaféen      caféen    Søndagscafé for alle der er til kaffe/te og kage 
Fredag 5. okt. Kl. 18.30 Kulturhuset salen 80`er fest med 2 retters menu og levende 
musik 
 
 
Faste tidspunkter:  
Petanque  
    Torsdage kl. 09.30 – 11.30    Vi spiller hele året ude på petanquebanerne eller inde i 
salen.  
 
PC kurser i Stevning Kulturhus: Vagn Hesselager er instruktør  
    Hold nr. 1-2012: Tirsdage kl. 19.00 – 21.00 i Caféen d. 4. september - d. 33. november 2012. 
    Hold nr. 2-2012: Onsdage kl. 09.00 – 11.00 i Caféen d. 5. september - d. 14. november 2012. 
    Hold nr. 3-2012: Onsdage kl. 19.00 – 21.00 i Caféen d. 5. september - d. 14. november 2012. 
    Hold nr. 1-2013: Tirsdage kl. 09.00 – 11.00 i Caféen d. 8. januar - d. 19. marts 2013. 
    Hold nr. 2-2013: Onsdage kl. 09.00 – 11.00 i Caféen d. 9. januar - d. 20. marts 2013. 
    Hold nr. 3-2013: Onsdage kl. 19.00 – 21.00 i Caféen d. 9. januar – d. 20. marts 2011. 
   Tilmelding og information ved Vagn Hesselager tlf. 40 18 20 60 mail: vagn@hesselager.com 

Det Foregår i 

Stevning Kulturhus 

Skolevænget 14 

Seson 2012-13 
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Else Willadsen: Leg og Motion  
  Mandage  kl. 09.30 – 11.00 Sæsonen starter 24. september 2012 og slutter 25 marts 2013 
 
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. 04.09.12. og sidste gang 

18.03.2013.   
    
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. 05.09.2012 og sidste gang 
19.03.2013 

       Onsdage kl. 19.30 – 20.30 i gymnastiksalen.           Første gang d. 05.09.2012 og sidste gang 
20.03.2013 

 
   Stevning Idrætsforening: Motionsbadminton i Gymn astiksalen:  

  Tildeling af tider ved Linda Christensen tlf. 60 94 27 42 
    Tirsdage kl. 16.00-17.00 + 18.00-21.00.                      Første gang d. 04.09.12. Slut 18.03.2013. 
    Onsdage kl. 15.30-17.30                                               Første gang d. 05.09.12. Slut 
19.03.2013. 
    Torsdage kl. 16.00 -21.00                                             Første gang d. 06.09.12. Slut 20.03.2013 
Stevning Idrætsforening: Kortspil i klublokalet und er den gule bygning : 
    Torsdage kl. 19.00 – 22.00.                                             Første gang d. 06.09.11. Slut udgangen af 
marts 12. 
 
Stevning Fritidsklub 
   Onsdage kl. 17.00 – 20.00 sæsonen starter 4. september  
 
Lokalhistorisk Forening: Åbent hus - alle er velkom ne  
Der er åbent 1. og 3. mandag i måneden kl. 15.00 – 18.00    (undtaget juli, august og december 
måned) 
 
Denne Kulturhus-folder  er en fast del af Rundt om Stevning og E SvenstruPPe.  Materialet til 
folderen skal sendes til Steffen Fog, Sandvigvej 4, tlf. 74 45 88 13, mail: steffenfog@bbsyd.dk.  
Deadline for materiale til næste udgave er d. 19. september. Rundt om Stevning nr.144 
udkommer d. 29. september og E`SvenstruPPe udkommer d. 3. oktober. 

 
   NYT! Gå ind på www.stevningkulturhus  og se mere om Stevning kulturhus og de 
aktiviteter og 
  arrangementer der foregår .  
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Nyt fra Spejderne
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fra Spejderne 
61 år er ingen alder, men alligevel ser det 
ud til at vi må sige stop. 
Som det ser ud nu for Hjortspring
har vi holdt vores sidste spejder møde.
Leder manglen i Hjortspring gruppe gør at vi 
har besluttet ikke at starte op igen efter 
sommerferien. 
Det er med beklagelse at vi må tage dette 
skridt, men vi ser ingen anden udvej i denne 
situation. 
Vi er to leder tilbage i gruppen som stadig 
har lyst til spejder arbejdet, men vi har 
snakket det igennem mange gange og 
kommet til den konklusion, med 2 lederkan 
man ikke lave spejder arbejde af en sådan 
kvalitet, at det vil kunne fastholde børnene i 
længden. 
Er spejderarbejdet ikke spændene nok, vil 
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Nyt fra Spejderne 

61 år er ingen alder, men alligevel ser det 

Som det ser ud nu for Hjortspring gruppe 
har vi holdt vores sidste spejder møde. 
Leder manglen i Hjortspring gruppe gør at vi 
har besluttet ikke at starte op igen efter 

Det er med beklagelse at vi må tage dette 
skridt, men vi ser ingen anden udvej i denne 

leder tilbage i gruppen som stadig 
har lyst til spejder arbejdet, men vi har 
snakket det igennem mange gange og 
kommet til den konklusion, med 2 lederkan 
man ikke lave spejder arbejde af en sådan 
kvalitet, at det vil kunne fastholde børnene i 

spejderarbejdet ikke spændene nok, vil 

børnene en efter en stoppe med at gå til 
spejder og til sidst vil der være så få tilbage 
at det ikke er sjov og udfordrende nok.
Som sagt er vi 2 leder tilbage som gerne vil 
fortsætte. 
Hvis det skal kunne lade sig gør
finde 2-3 nye voksne som har lyst til en 
udfordrende fritids interesse som det at gå til 
spejder og tilbringe tid sammen med børn 
og unge er.  
På næstkommende Gruppe og ledermøde, 
vil vi formentlig beslutte at lade gruppen 
eksistere videre uden m
endnu.  
Viser det sig muligheder for at starte den op 
igen så vil det hurtig kunne lade sig gøre.
 
Gruppeleder Hjortspring gruppen
Carsten Davidsen 

E SvenstruPPe’ 

børnene en efter en stoppe med at gå til 
spejder og til sidst vil der være så få tilbage 
at det ikke er sjov og udfordrende nok. 
Som sagt er vi 2 leder tilbage som gerne vil 

Hvis det skal kunne lade sig gøre skal vi 
3 nye voksne som har lyst til en 

udfordrende fritids interesse som det at gå til 
spejder og tilbringe tid sammen med børn 

På næstkommende Gruppe og ledermøde, 
vil vi formentlig beslutte at lade gruppen 
eksistere videre uden medlemmer i et års tid 

Viser det sig muligheder for at starte den op 
igen så vil det hurtig kunne lade sig gøre. 

Gruppeleder Hjortspring gruppen 
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MOTION og LEG                                

I Stevning

kulturhus

• Vi er nogle stykker der har fået et lille hold op
at stå.

• Det er vi glade for, men vil gerne have flere
med.

• Vi laver Gymnastik som alle kan være med

til, enten siddende på en stol eller stå ende.

• Vi bruger bolde og elastikker.

• Der bliver trænet med muskler, balance og

bevægelighed.

• Vi slutter altid med hygge og en kop kaffe/te.

• Det foregår i caféen om mandagen kl. 09.30 –

11.00.

• Sæsonen starter mandag d. 24. september

2012

• Vi holder juleferie d. 24. og d. 31. december.

• Sæsonen slutter mandag d. 25. marts 2013.

• Det koster 50 kr. for at deltage i hele sæsonen

• Prøv at komme og se hvad vi laver.

Tilmelding og yderligere 

oplysning ved:

Else Willadsen

Hjortspringvej 1, Stevning

Tlf.: 74 45 83 70

E-mail: elseerikw@bbsyd.dk
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Madklubben
i Stevning Kulturhus

hvor alle er velkomne til at være med

I  1988 tog lokalrådet initiativ til at oprette en 

madklub.  Det har været en succes i alle årene. Vi 
ved,at der er flyttet en del nye mennesker til 
Stevning, derfor en forklaring på, hvad Madklubben 
egentlig er.

Fra september til juni, er der madklub 1 gang om 
måneden – på rullende ugedage. Man skiftes til at 
lave mad – hovedret og kaffe/te med kage. Dem der 
laver mad starter ca. kl. 16.00. Vi spiser kl. 18.00 
og ca. kl. 20.00 går vi hjem. Der er som regel 2 til 
at lave mad og 1 der bager. Prisen for at deltage er  
30 kr. pr. person. Børn der ikke går i skole spiser 
gratis.

Madklubben holder til i køkkenet i Stevning 
Kulturhus, Skolevænget 14.

Hvis du/i vil deltage i madklubben skal du/i huske:
Tilmelding senest 3 dage før til 

Else Willadsen på telefon 74 45 83 70

Datoer i sæsonen 2012 – 13:

mandag d. 3. september
Tirsdag d. 2. oktober
Onsdag d. 7. november
Torsdag d. 6. december (julemiddag)
Torsdag d. 10. januar
onsdag d. 6. februar
Tirsdag d 5. marts
Mandag d. 8. april
Tirsdag d. 7. maj
onsdag d. 12. juni
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E´Svenstruplaug 

Der har været afholdt møde omkring uge 42 

Tirsdag d. 14 august kl. 19  
 

DELTAGERE. : SUF, Cykelklub, Friskolen, Laug 

Der var afbud fra. Kirke, Forsamlingshus, Lokalhistorisk forening, 

Stolbroladen.   

 
Uge 42 : Børnenes efterårsferie. Aktiviteter i løbet af ugen. 

 

Kirken fredag d. 12 oktober.: Her havde Bo givet en tilbagemelding 

om at de holder Børnenathygge i kirken. 

 

Friskolen Søndag.: Skolen har Børne loppemarked og der arbejdes på 

at få boder med andre aktører til at deltage. 

Familie spisningen bliver i år på Friskolen. 

Brandværnet er også med om søndagen.   

  

Cykelklubben mandag.:  Cykelklubben vil gerne være med igen i år 

og vi aftalte at starte i to hold, de vakse kl. 9 og kl. 10 kommer vi 

andre. 

Start på P pladsen og slutter nede på Skovgården. 

 

SUF. Mandag  

 

Skytteforeningen tirsdag.:  Her er der endnu ikke lavet aftaler, MEN 

DET KOMMER  

Naturskolen.  

 

Stolbroladen Onsdag.: Her er aftalerne ikke helt på plads endnu. 

 

Så allerede nu ser det godt ud men mange aktiviteter 

op til og i uge 42  

Derfor sæt allerede nu kryds i kalenderen. 

 

Endelig program kommer med bladet ud i oktober 

udgaven. 

                                                    E`Svenstruplaug 
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Annoncer 

       

HENRIETTES PRIVATE DAGPLEJE 

 

 

Et godt alternativ til den 

kommunale.  

 
D. 1. februar 2012 var det præcist et år siden, jeg startede op 
med min private dagpleje. 
 
Meget er der sket siden. 2 børn har vi sagt farvel til, da de 
skulle videre i børnehave og der er kommet nye børn til. I 
løbet af året har jeg sammen med de dejlige guldklumper haft 
masser af dejlige oplevelser og ser frem til de næste mange 
år. Tusind tak til jer forældre, for den store opbakning og tillid. 
                                                                                                                                                        
I december havde vi julehygge i legestuen. Vi fik bl.a. bagt julesmåkager til forældrekaffen, om 
eftermiddagen og sunget julesange.  
 
Fastelavn fik vi også fejret i stor stil, sammen med legestuegruppen. Vi lånte aktivitetscenteret i Guderup, 
børnene var klædt ud, katten blev slået af tønden og vi hyggede os med lækre fastelavnsboller.  
  
Kig ind på min hjemmeside og se de flotte billeder af børnene. www.henriettesdagpleje.dk 

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   
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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:  Ulla Steimle Schmidt           30266087 
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  
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1. Zoneterapi 
2. Laserterapi og øreakupunktur uden nåle God til aktuelle 

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

3. Ben-, nakke-, skulder- og rygmassage 
4. Ansigtsmassage og akupressur 
5. 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… 

 

 

TirsdagT irsdagT irsdagT irsdag     8 .30 8 .30 8 .30 8 .30 ––––     17 .0017.0017.0017.00     

O nsdagO nsdagO nsdagO nsdag     8 .30 8 .30 8 .30 8 .30 ––––     17 .0017.0017.0017.00     

TorsdagTorsdagTorsdagTorsdag     8 .30 8 .30 8 .30 8 .30 ––––     17 .0017.0017.0017.00     

F redagF redagF redagF redag     8 .30 8 .30 8 .30 8 .30 ––––     17 .0017.0017.0017.00     

M andagM andagM andagM andag     efter aftaleefter aftaleefter aftaleefter aftale 
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Aktivitetskalender 
  
 
 
 

Tidspunkt    Aktivitet             Mødested 
 

 
Søndag d. 2. sept. kl. 10.30 Svenstrup højmesse Kirken 

Mandag d. 3. sept. kl. 14-17 Åbent hus Lokalhistorisk forening Stevning kulturhus  

Mandag d. 3. sept. kl. 18.00 Stevning kulturhus sæsonstart  Stevning kulturhus 

Tirsdag d. 4. sept. kl. 10,00 Line Dance sæsonstart Forsamlingshuset 

Tirsdag d. 4. sept. kl. 17,00 Stevning Idrætsforening sæsonstart Stevning kulturhus 

Tirsdag d. 4. sept. kl. 19.30 Folkedans – voksne begyndere opstart Alsingergården 

Onsdag d. 5. sept. kl. 17,00 Klubben Stevning starter Stevning kulturhus 

Søndag d. 9. sept. kl. 10-30 Rytmisk Svenstrup højmesse med indskrivning af Kirken 

  Konfirmander (let frokost for forældre og nye konfirmander) 

Mandag d. 10. sept. kl. 16,30 SUF Gymnastik opstart  børn Friskolen 

Torsdag d. 13. sept. kl. 14,00 E´Si-skå sæsonstart Forsamlingshuset 

Søndag d. 16. sept. kl. 10,30 Menighedsgudstjeneste Kirken 

Mandag d. 17. sept. kl. 14 – 17 Åbent hus Lokalhistorisk forening Stevning kulturhus 

…torsdag d. 20 sept. - Sidste frist for indlæg til E SvenstruPPé`s oktober Nr. 

Søndag d. 23. sept. kl. 10,30 Svenstrup Højmesse Kirken 

Mandag d. 24. sept. kl. 9,30 Motion og Leg starter Stevning kulturhus 

Lørdag d. 29. sept.  kl. 10,00 Badebroer tages op Himmark strand 

Lørdag d. 29. sept. kl. 18,00  Tom Donovan  spisning Forsamlingshuset 

Lørdag d. 29. sept. kl. 20,00 Tom Donovan Koncert Forsamlingshuset 

Søndag d. 30. sept. kl. 19,00 Stillegudstjeneste Kirken 

Mandag. d. 1. okt. kl. 18,30 SUF Gymnastik opstart voksne Friskolen 

Tirsdag d. 2. okt. kl. 19,00 Foredrag om Emil Nolde Nygård  

…onsdag d. 3. oktober udkommer næste nr. af E Svens truPPé  … 

Torsdag d. 4. okt. kl. 14,00 Foredrag ” Et liv i frihed” Forsamlingshuset 

Fredag d. 5. okt. kl. 18,30 80 ér Fest  Stevning kulturhus 

Søndag d. 7. okt. kl. 10,30 Jagt- og høstgudstjeneste Kirken 

Fredag d. 12. okt. kl. 19,00 Børnenat-kirke Kirken  

 (… … oplysninger uden ansvar )  
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