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Kommentar 

 

Bidrag til E`SvenstruPPé 

 

Så er det igen tid til den årlige indsamling til dækning af 
udgifter til papir og trykning af E SvenstruPPé 
  
Som alt andet stiger omkostningerne lidt hvert år, og 
samtidig har vi, sammen med Svenstrup Friskole, leaset 
ny kopimaskine, der gerne skulle give et mere moderne 
blad, så vi håber at ALLE læserne giver deres bidrag. 
Helst omkring 75 kr. eller mere. 
 
Bladet bliver lavet af 100% frivillig arbejdskraft og er 
totalt afhængig af dit bidrag for at kunne eksistere. 
 
 
 
 
 
 
 
Overfør dit bidrag til bankkonto nr. 8011 1028371 eller 
læg pengene i vedlagt kuvert og aflever den i kassen i 
Lissies lille blomsterbutik eller til formand Lasse 
Andersen Kirketoften 4. 
 
På forhånd mange tak 
Lissie Wonsyld 
Kasserer for E SvenstruPPé. 
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Nyt fra Kirken 

 

 

Begivenheder i Svenstrup Kirke og Sogn okt. – dec. 2012: 

 
 
NB: I år synger vi julen ind – 
sammen med Nordalskoret - 2. 
søndag i advent kl. 19.00 
4. søndag i advent (i år den 23. 
dec.!)holdes Svenstrup-højmesse 
kl. 10.30 (og ikke som tidligere 
annonceret kl. 16.00 som en ”Vi 
synger julen ind” med liturgiske 
læsninger) 
 
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! 
 
Søndag d. 4. november kl. 16.00 
Alle helgen Mindegudstjeneste. 
Kom og få tændt et lys for én, som 
du har mistet! – Du skriver bare 
navnet på en seddel ved indgangen, 

så bliver navnet nævnt sammen med 
de andre, og der bliver i stilhed tændt 
et lys. 
 
Søndag d. 11. november kl. 10.30 
Svenstrup-højmesse med ”Freden” 
som tema og efterfølgende 
kransenedlæggelse ved 
mindestenen for de faldne fra 1. 
verdenskrig.  
 
Fredag d. 23. november kl. 17.00 
Børnegudstjeneste med 
familiehygge. Efter en vaskeægte 
børnegudstjeneste går vi i 
konfirmandladen og får pasta og 
kødsovs (som kun Tove kan lave 
den!) 
 
Søndag d. 2. december 1. Advent 
kl. 10.30 Svenstrup-højmesse - 
Konfirmanderne bærer 
Betlehemslyset ind og tænder 
adventskransen 
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Evangelisk kvarter 
 

Et evangelisk 
kvarter kan vare fra 
et splitsekund til en 
evighed. Det er 
både et sted og et 
tidsrum: et kvarter 

– et sted, hvor man kan bo - og en 
stund - et frikvarter. 
- et evangelisk kvarter: 
 
 
 
”Martha sagde til Jesus: »Herre, 
havde du været her, var min bror ikke 
død. Men selv nu ved jeg, at hvad du 
beder Gud om, vil Gud give dig.« 
Jesus sagde til hende: »Din bror skal 
opstå.« Martha sagde til ham: »Ja, jeg 
ved, at han skal opstå ved 
opstandelsen på den yderste dag.« 
Jesus sagde til hende: »Jeg er 
opstandelsen og livet; den, der tror på 
mig, skal leve, om han end dør. Og 
enhver, som lever og tror på mig, skal 
aldrig i evighed dø. Tror du det?« Hun 
svarede: »Ja, Herre, jeg tror, at du er 
Kristus, Guds søn, ham som kommer 
til verden.«” 
   
  Joh. 19, 21-27 
 
Der var nogen, som Jesus særligt 
holdt af. 
Jesus er Guds søn, som gav sig selv 
til hele verden. 
Men han var lige som os – der var 
nogen, som han elskede særlig højt. 
Maria, Martha og deres bror Lazarus. 
De levede i Bethania, hvor Jesus tit 
kom. Her følte Jesus sig hjemme. Her 
var kærligheden ikke hjemløs. 

 
 
 
Her blev han taget godt imod i huset 
og kunne sidde i timevis og tale med  
 
 
Maria, der kærligt lyttede til hans 
levende ord. 
 
Sådan har vi alle et sted – et lille 
paradis, hvor vi føler os hjemme. Eller 
der har i det mindste på tidspunkter i 
vores liv været sådan et sted. 
Et sted, med mennesker, som vi 
holder særlig meget af. Et sted, hvor 
vi føler os hjemme. 
Ofte er det knyttet til barndommen, og 
fylder os med lys, når vi tænker på 
det. 
For os alle – også de af os, som er 
helt unge – er det vigtigt at komme i 
tanker om det og huske det – det er 
aldrig for sent at finde frem til 
minderne, lede efter gnisterne fra 
dette lys – selvom de så skulle være 
helt små – det er aldrig for sent at få 
en lykkelig barndom. 
At takke for stunder af lys og lade 
dette lys brede sig og rejse håbet, når 
det er faldet. 
Jesus mødte flere gange mennesker, 
hvis håb var faldet. 
En synagogeforstander, hvis datter 
var død – enken fra Nain, hvis eneste 
søn døde. Han så deres 
hjerteskærende sorg og blev dybt rørt 
i sit inderste. Derfor opvækkede han 
den lille pige og enkens store søn fra 
døden. 
Før eller siden kommer vi, ligesom 
Jesus, til at stå foran den samme 
hjerteskærende sorg, når vi ser 
nogen, som vi elsker sygne hen og 
dø. 
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Selv helt unge mennesker kommer 
nogen gange ud for det, og mange  
 
 
tænker en del over døden, og den 
meningsløse ulykke der findes. F.eks. 
når far og mor skændes eller skilles, 
eller mopper dig i dit forsøg på at 
finde identitet og selvværd. 
 
Nogen giver helt op og begraver 
håbet. 
Lukker håbet inde, for at det ikke skal 
komme mere til skade.  
Vi kan alle sammen komme ud for at 
opleve, at så mange vil forsøge at 
slukke vores håb, at vi ikke tør lade 
det stå fremme. Og nogen gange 
skærmer vi håbets flamme så meget, 
at lyset ikke kan ses. 
Når vi har det sådan kan det være 
som om mørket breder sig. Vi holder 
op med at kontakte andre – gider ikke 
være sammen med nogen, og vi kan 
blive helt bange for at fortælle nogen 
noget om, hvad vi tænker på. 
Det er som om tankerne bliver et 
mørke, der kommer ud af munden, 
hvis de bliver formuleret. 
Hvis vi finder os i det mørke, så dør vi 
– åndeligt, og selv almindelige læger 
ved, at hvis det bliver ved længe nok, 
så dør vi også fysisk. 
Så – at dø åndelig – det kan være 
meget farligt. 
De fleste af os har oplevet perioder, 
hvor vi følte os udslukte – åndeligt 
døde. Vi kender det som en tomhed 
inden i – et mørke af meningsløshed. 
Derfor skal vi frygte denne form for 
død mere end den fysiske. For den  
 
 

 
 
 
kan tage livet af os, selv om vi ser ud 
til stadig at være levende. Hvis vi 
lader angsten for den fysiske død 
råde over vores liv, glemmer vi, at det 
er meget mere farligt og smertefuldt at 
dø åndeligt. Prisgivet en levende og  
 
 
 
smertefuld død er vi, hvis vi opgiver 
håbet og troen på, at det ender godt.  
 
Det var det, Jesu disciple fandt ud af, 
da de havde oplevet, at Jesus var 
blevet korsfæstet og var død fra dem. 
I første omgang gemte de sig selv 
væk bag låste døre. De turde ikke 
komme frem.  
 
De havde mistet deres håb og var 
bange for, at de romerske soldater 
skulle finde dem og klynge dem op på 
et kors ligesom de havde gjort med 
Jesus. Jesus Kristus, der var selve 
livets vej og håbet for dem. 
Men pludselig viste de sig på gaderne 
igen. De kom frem med sig selv og 
deres håb, selvom de virkelig 
risikerede at blive fanget af romerske 
soldater eller af fanatiske jøder, der 
smed selv kvinder og børn i fængsel 
med religiøs iver ligesom Paulus – der 
dengang hed Saulus. 
Det forholdsvis beskedne antal 
mennesker, der modigt og kærligt 
havde fulgt Jesus, kom frem på gader 
og stræder. 
I jødiske råd og rundt omkring kendte 
man dem som dem, der ventede 
”Riget”. Dem, der havde håbet i 
behold og troede på, at det endte  
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godt trods død og barske vilkår i 
tilværelsen. 
Nu forsamlede de sig tilmed i større 
grupper og fortalte på alle slags 
sprog, at almindelige og fattige 
mennesker skulle tro på fremtiden, 
selvom de ofte levede en kummerlig 
tilværelse. 
Rige mennesker med indflydelse og 
magt, skulle ligesom Zakæus komme 
frem og få tilgivelse, selvom de havde  
 
 
misbrugt deres magt og gjort ondt 
eller taget fra de fattige. 
De historiske fakta fastslår, at de 
kristnes fortælling om, at den fysiske 
død ikke har den afgørende magt i 
tilværelsen, bredte sig som lysets 
magt om jordens akse. 
I løbet af kort tid bredte troen sig selv 
blandt romerske soldater og fra Rom 
gik det ud over hele vores del af 
verden.  
Uden tvivl har det også været til 
skade for budskabet, at det blev en 
statsreligion; men der er intet, der kan 
slå det kristne håb ihjel.  
Ingen har magt over det lys, Gud har 
skabt livet med og som bringes ud 
med håb fra menneske til menneske, 
når vi tør åbne os og tale magtfrit med 
hinanden. 
Således er det kristendommens 
eksistensgrundlag, at der er nogle, 
der mener, at de har set Jesus efter 
hans død. De har ikke set ham stå op 
og gå ud af graven, men de har set 
ham. 
Paulus nævner en lang række 
personer, der har set ham. Jesus går  
 
 

 
 
 
gennem lukkede døre og giver 
disciplene fredhilsenen. 
Han rejser deres håb, ligesom da han 
oprejser Lazarus fra de døde, fordi 
han elsker ham og vil gøre dem 
forståeligt både i deres sind og i deres 
hjerte, at: 
”Jeg – kærlighedens søn – er 
opstandelsen og livet; den, der tror på 
mig, skal leve, om han end dør!” 
Sådan siger han til Martha, da hun 
møder ham med sin intellektuelle tro 
på, at Lazarus skal opstå på den 
yderste dag. Hun har lært at sige: ”Du 
er Kristus, Guds søn, ham som 
kommer til verden.” 
 
 
Men der skal en Maria til for at det når 
ind til hjertet. 
Hun kommer også ud for at møde 
Jesus – deres håb og vej til livet – og 
siger: ”Herre, havde du været her, var 
min bror ikke død.” 
 
Som tidligere falder hun ned for hans 
fødder og græder. 
Og ligesom igen senere hos Simon 
farisæeren, da hun viser sit inderste 
hjertes følelser, sættes Guds hjertes 
handling i gang, og Lazarus 
opvækkes fra de døde! 
Udgangspunktet for handling er, at 
Jesus – ligesom vi – kunne elske 
andre mennesker. Det er her døden 
mister sin magt. Det er heraf 
evigheden udspringer. 
Ligesom når vi går til nadver og 
modtager det brød og den vin, som i 
os skaber en kilde, der vælder med 
vand til evigt liv. 
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Jesus ved, at Gud altid hører ham, 
fordi han gennem ham – som gennem 
hvert eneste menneskes kærlighed – 
vil være alt i alle. 
Ligesom Martha og Maria tilsammen 
med både sind og hjerte ved, at Jesus 
er opstandelsen og livet, så ved vi 
alle, at lyset har magt over mørket. 
Inderst inde ved vi, at kærligheden og 
tilgivelsen er det eneste, der kan 
holde os levende i vores liv. 
Midt i al den smerte og ulykke, som 
findes i livet, kan det synes som om vi 
allerede er døde; men der er altid 
noget, der kan vække os til live – det 
ender godt! 
Som lyset, der bryder igennem hver 
morgen, er den kærlighed, som holder 
vores hjerte bankende. 
 
 
 
 
 
Lovet være Gud, vor Herre Jesu 
Kristi Far,  
som i sin store barmhjertighed  
har genfødt os til et levende håb 
ved Jesu Kristi opstandelse fra de 
døde! 
Amen.  
 
Bo Scharff, sognepræsten 
 
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 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. 
 

 
 
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. 
 
 
 

Dåb 
Den 23. september: Linea Brochner 
Schmidt 
 
Døde 
Den 14. august: Inger Johanne 
Schmidt 
 
Viede 
Den 18. august: Maria Louise 
Lindgren Jørgensen og Jens-
Christian Elkiær Frandsen 



 

8 
 

 
 
 
 
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 den 30. 
oktober. Den 30. november holdes et 
kort møde kl. 18, hvorefter der er 
afslutning for det gamle råd.  
Der er normalt 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.  
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 

 

 

 

 

http://www.svenstrupkirke.dk/
http://www.google.dk/imgres?start=78&hl=da&biw=1366&bih=595&tbm=isch&tbnid=KXCkCR3YstsjeM:&imgrefurl=http://www.colourbox.dk/billede/efteraarsblade-paa-en-hvid-baggrund-billede-1736563&docid=2X7h-PVJFvzaMM&itg=1&imgurl=http://images.colourbox.com/thumb_COLOURBOX1736563.jpg&w=320&h=247&ei=8GRgUMXgCorBswa43YDIAw&zoom=1&iact=rc&dur=453&sig=108499677828789326556&page=4&tbnh=126&tbnw=147&ndsp=28&ved=1t:429,r:13,s:78,i:46&tx=74&ty=68
http://www.google.dk/imgres?start=78&hl=da&biw=1366&bih=595&tbm=isch&tbnid=KXCkCR3YstsjeM:&imgrefurl=http://www.colourbox.dk/billede/efteraarsblade-paa-en-hvid-baggrund-billede-1736563&docid=2X7h-PVJFvzaMM&itg=1&imgurl=http://images.colourbox.com/thumb_COLOURBOX1736563.jpg&w=320&h=247&ei=8GRgUMXgCorBswa43YDIAw&zoom=1&iact=rc&dur=453&sig=108499677828789326556&page=4&tbnh=126&tbnw=147&ndsp=28&ved=1t:429,r:13,s:78,i:46&tx=74&ty=68
http://www.google.dk/imgres?start=78&hl=da&biw=1366&bih=595&tbm=isch&tbnid=KXCkCR3YstsjeM:&imgrefurl=http://www.colourbox.dk/billede/efteraarsblade-paa-en-hvid-baggrund-billede-1736563&docid=2X7h-PVJFvzaMM&itg=1&imgurl=http://images.colourbox.com/thumb_COLOURBOX1736563.jpg&w=320&h=247&ei=8GRgUMXgCorBswa43YDIAw&zoom=1&iact=rc&dur=453&sig=108499677828789326556&page=4&tbnh=126&tbnw=147&ndsp=28&ved=1t:429,r:13,s:78,i:46&tx=74&ty=68
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Om ekspeditionslæring på Svenstrup 
Friskole! 

 
 
”En vej går ind i himlen, hvor jeg 
bor. Imellem hvide skyer og grønne 
marker. Ved vejen går en lille hest 
og sparker. Og spiser græs og 
vokser og bli´r stor” 
I ugerne 36-41 arbejder friskolen 
med det første 
ekspeditionslæringsforløb under 
overskriften ”Svenstrup på kortet.”  
Hele skolen er med, og det giver 
derfor sig selv, at form og indhold 
er differentieret i forhold til de tre 
aldersgruppers forståelsesunivers.  
 
 
- Ved en vandretur, hvor alle var med 
i og omkring Svenstrup, fik vi 
indkredset byen. Vi oplevede 
trafikåren, som gennemskærer byen. 
Og vi bemærkede vejene, som fører i 
alle retninger -ud af klyngebyen. 
Hjemme på skolen sammenskrev 
børnene noterne, de havde skrevet 
undervejs, og vandreskoene blev 
skitseret og tegnet op. 
- Den efterfølgende uge blev indledt 
med en kreativ fase, hvor børnene  

 
associerede over ordet ”VEJ”. Og 
derefter reflekterede over 
spørgsmålene: Hvorfor findes der 
veje? Og: Hvor fører veje hen? Her 
var alle aldersgrupper lige, så alle 
bidrog flot til refleksionen. 
- I forlængelse heraf har de tre 
grupper formuleret, hvad de vil 
fordybe sig yderligere i. 
Ekspeditionerne – den 
læringsmæssige rejse er sat i gang! 
 
 
 
Ekspeditionslæring er en ny måde 
at tænke læring på. Når jeg skriver 
læring i stedet for undervisning, er 
det, fordi man tænker eleven som den 
aktive. Læringen begynder ved 
barnets univers, og barnet får vist tillid 
til at arbejde med reelle 
problemstillinger/opgaver, fremfor at 
læreren står og viser og underviser.  
Det er ikke sådan, at børnene 
efterlades alene. Den voksnes 
opgave er at definere rammerne og  
 



 

10 
 

 
 
strukturere et projektbaseret forløb, 
hvor fællesmål og delmål er tænkt ind.  
 
Ord skal omsættes til praksis og 
læringen foregår funktionelt på tværs 
af fagene. Man venter altså ikke til 
næste år med at bygge ovenpå. Der 
er i teorien ikke noget loft for 
læringen, som børnene giver sig i kast 
med. Projektet lukkes med det 
produkt, der er sat som mål, og som 
er resultatet af, at de har løst deres 
opgave. Den voksne har fokus på, at 
børnene fordyber sig og at de udvikler 
evnen til refleksion, som forudsætning 
for at de kan arbejde innovativt og 
føre et projekt helt i mål.  
- I ekspeditionslæringen begynder 
man -uden bøger og eventuel 
forhåndsviden – med nogle 
essentielle spørgsmål, som kræver 
refleksion og skærper en præcis 
tankegang. Derved ligestilles alle 
børnene. Alle kan tale med om, for 
eksempel, hvorfor vi har veje. 
Lokalmiljøet skal også tænkes ind. 
Det motiverer igen langt de fleste 
børn, da børnene så bedre forstår, 
hvad vi arbejder med.  
- De første spørgsmål følges op af 
”ekspeditionsspørgsmål”, som er 
spørgsmål, børnene forholdsvis nemt 
kan finde svar på, men som bringer 
projektet videre - da der rejser sig 
nogle nye spørgsmål, som børnene 
gerne vil finde svar på. Missionen er, 
at bringe ny viden med hjem(til 
skolen). 
 
 
Og det er her, det bliver 
interessant. For det har i praksis vist  
 
 

 
 
sig, at metoden på denne måde er 
god til at skabe motivation, 
engagement og selvsikkerhed. Vi 
får altså arbejdet med det hele  
menneske, fremfor at presse med for 
hurtige præstationer og for høje krav. 
Nu kan man så tænke, om der bliver 
slækket for meget på forventningerne. 
Men det er ikke meningen. Faktisk er 
metoden koblet med en 
projektorienteret arbejdsform, hvor 
især kravet til den 
kunstneriske/håndværksmæssige 
udførelse af produktet er højt. Der 
skal arbejdes med idéfase, skitser, 
feedback, rentegninger/forædling. Der 
er altså også her både en kreativ 
fase, en innovativ fase og 
entreprenant fase. Dertil kommer at 
produkterne er reelle. De skal afspejle 
virkeligheden i det omgivende 
samfund og bruges i virkeligheden. At 
læringsforløbet er både reelt og 
lokalt forankret, er også med til at 
gøre børnene til stolte og 
foretagsomme medborgere. 
 
Svenstrup Friskole er den første skole 
i Danmark, som bruger – 
oversættelsen af ekspeditionary 
learning – altså ”ekspeditionslæring”. 
Men der er masser af inspiration at 
hente i den danske skoleverden: 
Skoler, som arbejder med ”innovative 
kompetencer”. Og steder, som 
arbejder med ”udeskole”. Udeskole 
har i dag fået en langt bredere 
betydning ind ”frisk luft og 
bevægelse”. Det handler i dag netop 
om at bruge lokalområdet, 
naturområder, virksomheder, museer 
og så videre. At ”skolen tager ud af  
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skolen”, som nogen har formuleret 
det, dækker egentlig meget godt.  
Metoden ”Ekspeditionary Learning” er 
nok udviklet på den anden side af 
dammen. Men den ligger helt i tråd – i 
forlængelse af – den forskningsviden, 
der er skabt i den danske 
skoleverden. Eksempelvis kan vi her 
finde KIE-modellen: Kreativ fase, 
Innovativ fase og entreprenant fase, 
hvor der arbejdes med innovativ 
undervisning. 
Vibeke Elimar Jensen. Lærer for 
Siriusgruppen. 
 
Herunder et par delmål, der foreløbig 
har været på banen i forløbet i Sirius-
gruppen (3.+4. kl.): 
Trinmål / geografi 
kende til byers opbygning og 
funktioner i Danmark 
kende til principper for korttegning og 
fremstilling af enkle kort på grundlag 
af egne undersøgelser 
foretage enkle geografiske 
undersøgelser, herunder 
stenbestemmelse, trafiktælling og 
statistiske undersøgelser i 
lokalområdet og på ekskursioner 

 
 
Trinmål natur teknik 
redegøre for karakteristiske træk ved 
lokalområdet, herunder opdeling i 
land, by og trafikårer, kunne anvende 
enkle kort, faglige signaturer og 
verdenshjørnerne 
opleve og gøre iagttagelser som 
grundlag for at gennemføre og 
beskrive enkle undersøgelser og 
eksperimenter.  
formulere spørgsmål og fremsætte 
hypoteser på baggrund af  
iagttagelser, oplevelser og mindre 
undersøgelser 
Tilrettelægge og gennemføre enkle 
statistiske undersøgelser 
 
Trinmål matematik 
indsamle og formidle data i form af 
tabeller og diagrammer 
 
Trinmål dansk 
bruge talesproget i samarbejde 
videreudvikle faglige udtryk 
forklare, interviewe, fremlægge 
 

 

 
 
 
 
 
 

Hvor findes 
der veje? 

Og hvor fører 
de hen? 
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Børneloppemarked på Svenstrup Friskole 
 

I forbindelse med Landsbyugen i uge 42, har vi arrangeret et børneloppemarked 
på  
 

Svenstrup Friskole søndag d. 14.10.12 fra kl. 10 -13 
 

 
Har du nogle legesager, du ikke bruger mere, så har du nu mulighed for at få dem 
solgt. 
 
Ring til: Berit (Maria i Pegasus) på 22 30 58 01 

eller 
Lone (Sebastian i Sirius) på 74 45 90 65 
Eller 
Helle (Thea i Lille Bjørn) på 51 92 08 78 

 
og reserver en plads til dig og dine ting. Senest d. 10.10.12 
 
De penge du skulle være så heldig at tjene, bestemmer du selv om skal gå til 
Friskolen eller dig selv. Vi laver en lille kasse, hvor der anonymt kan puttes de 
penge i man ønsker skal gå til Friskolen. 
 
Der vil også være andre boder for både børn og voksne at kigge på/handle i 
denne dag, samt mulighed for at se vores Friskole, som nu er kommet godt i 
gang, hvis I ikke har haft mulighed for det endnu. 

 
Vi ses  

 
  Arrangementsudvalget på  

  Svenstrup Friskole 

 
  

http://www.google.com/imgres?hl=da&biw=1366&bih=595&tbm=isch&tbnid=SwteUQwHt-WvuM:&imgrefurl=http://www.prastbro.dk/nyhedsoversigt.php?kategori=firmanyt&docid=Zg3mcuQlwPuloM&imgurl=http://www.prastbro.dk/nyheder/51.jpg&w=550&h=701&ei=YGJhUPnNOIXMswa_5IDwDw&zoom=1&iact=hc&vpx=103&vpy=143&dur=624&hovh=254&hovw=199&tx=112&ty=154&sig=104486508141042873102&page=1&tbnh=114&tbnw=89&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i:120
http://www.google.com/imgres?start=137&hl=da&biw=1366&bih=595&addh=36&tbm=isch&tbnid=d-BmiHeD2z281M:&imgrefurl=http://itsfashionbaby.dk/2010/04/29/verdens-bedste-babyleget%C3%B8j-en-skwish/&docid=y4e-v390tXi-NM&imgurl=http://itsfashionbaby.dk/files/2010/04/skwish.jpg&w=378&h=362&ei=qWJhUKC1HsnNsgao9YA4&zoom=1&iact=hc&vpx=110&vpy=155&dur=904&hovh=220&hovw=229&tx=132&ty=116&sig=104486508141042873102&page=6&tbnh=126&tbnw=133&ndsp=28&ved=1t:429,r:0,s:137,i:187
http://www.google.com/imgres?hl=da&sa=X&biw=1366&bih=595&tbs=itp:lineart&tbm=isch&tbnid=mnDQlZ-DqAB8ZM:&imgrefurl=http://ranll.blogspot.com/2011/09/malebog-teddy-bamse-og-dukke.html&docid=9aqeYhDZwdK7wM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-Dnm5-6OyIoM/Tn4fa8wKfBI/AAAAAAAAA7g/Upl4VRmHuaw/s1600/malebog_dukke_bamse.jpg&w=1131&h=1600&ei=SGNhUNaoEo3DtAbmnIHoAg&zoom=1&iact=hc&vpx=727&vpy=53&dur=702&hovh=267&hovw=189&tx=87&ty=113&sig=104486508141042873102&page=1&tbnh=159&tbnw=110&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:11,s:0,i:158
http://www.google.com/imgres?hl=da&biw=1366&bih=595&tbm=isch&tbnid=NLwCIJ_cMP6YvM:&imgrefurl=http://www.denlillebazar.dk/group.asp?group=272&docid=dQl-wCsMuvqbPM&imgurl=http://www.denlillebazar.dk/Graphics/Products/2942_s.jpg&w=290&h=273&ei=3W9hULeVIYvHswaQmoGgCg&zoom=1&iact=hc&vpx=99&vpy=68&dur=390&hovh=218&hovw=231&tx=118&ty=102&sig=104486508141042873102&page=1&tbnh=106&tbnw=113&start=0&ndsp=26&ved=1t:429,r:0,s:0,i:94
http://www.google.com/imgres?num=10&hl=da&biw=1366&bih=595&tbm=isch&tbnid=g3Eh5cJbjvbvOM:&imgrefurl=http://www.sprell.no/index.asp?side=produkt&pid=2559&docid=B7KaGZnKfXp4GM&imgurl=http://www.sprell.no/produktbilder/2010/zoom/dukketeater1210.jpg&w=1000&h=865&ei=r3BhUPaSC5Dbsgaci4DIDA&zoom=1&iact=hc&vpx=1069&vpy=225&dur=2839&hovh=209&hovw=241&tx=108&ty=127&sig=104486508141042873102&page=2&tbnh=122&tbnw=140&start=21&ndsp=28&ved=1t:429,r:6,s:21,i:159
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Svenstrup friskole efterlyser: 

Støvsuger – Sækkestole - Børnebøger til højtlæsning 

Voksdug - Gl. voksdug som kan blive til forklæder til billedekunst 

Materialer fx.: Stofrester, garn, træ  

Sofa (ikke sovesofa) 

Køkkenvægt 

Plaid /tæpper 

CD'er (fx. hits for kids) 

Computerhøjtaler. 

Store og små grønne planter /blomster 

Store urtepotter 

Plade med hjul som store blomsterne kan stå på (så de kan flyttes under 

rengøring) 

Halloween ting, som kan bruges til udsmykning i forbindelse med halloweenfesten 

Personer som gerne vil hjælpe ved halloween festen 

Tingene kan afleveres på skolen på hverdage i tidsrummet kl. 8 - 15.30 eller 

kontakt Dorthe Johansen, tlf: 22916250  
 

 Svenstrup frivillige brandværn 

 

 
Udkald i August og September måned:  
16 Aug. Naturbrand – Mark, i Svenstrup 
20 Aug. Naturbrand – Mark, i Østerholm 
26 Aug. Søredning – Dyvig 
1 Sept. Naturbrand – Mark, i Svenstrup 
3 Sept. Gas-ledningsbrud, i Guderup 
14 Sept. Bygningsbrand – Industri, i Sønderborg 

Afholdte øvelser: 
Der har August og September været afholdt 5 øvelser. 

Kommende måneds øvelser: 
3 Oktober: Svenstrup (kl 18:45) 
15 Oktober: Svenstrup (kl 18:45) 
29 Oktober: Danfoss (kl 18:45) 

Skulle du være interesseret i at se hvad vi laver ved en øvelse, eller være måske 
være interesseret i at blive brandmand / brandkvinde, så kontakt en fra 
bestyrelsen, en brandmand du kender, eller kom til en øvelse og få snak med os. 
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Kære læsere af ESvenstruPPé 

 
 
 
 
Skal vi fortsat have et lokalblad? 
Vi har siden 1998 haft et samarbejde 
med Nørreskovskolen omkring 
finansiering og forbrugsomkostninger 
af en kopimaskine til fremstilling af 
ESvenstruPPé. Som bekendt blev 
Nørreskovskolens afdeling i 
Svenstrup nedlagt ved skoleårets 
afslutning 2012. 
ESvenstruPPé og Svenstrup Friskole 
har i fællesskab leaset en 
kopimaskine, så vi fortsat kan 
fremstille bladet, og skolen har fået en 
up to date maskine. 
Bladet der blev udsendt i sidste 
måned var i A5 format, der var ikke 
korrigeret for tekststørrelsen. I dette 
nummer er det den fremtidige 
tekststørrelse (Ariel 14) der vil blive 
brugt. Indlæg der ikke kan korrigeres, 
bliver bragt som de er modtaget. Prøv  
 
 
 

 

at have i tankerne – ikke for mørk en 
baggrund, da teksten så ikke bliver 
tydelig.  
Jeg startede med at spørge om vi 
stadig skal have et lokalblad, det er 
helt op til Jer.  Det er jo de penge vi 
får ind ved den årlige indsamling der 
afgør om der er økonomisk grundlag 
for bladets eksistens. 
Jeg vil hermed opfordre alle jer 
Svenstrup borgere til at give et bidrag 
til at holde bladet i gang.  
Se i øvrigt kasserens indlæg.   
Med venlig hilsen 
ESvenstruPPé          Lasse Andersen 

 

 

 

 

 

 
 

  

E SvenstruPPé ? 

http://www.google.com/imgres?num=10&hl=da&biw=1366&bih=595&tbm=isch&tbnid=Kv6fPK3ILZY0nM:&imgrefurl=http://www.vanharten.dk/index.php/tag/danske-bank/&docid=6kDmGppyM6akjM&imgurl=http://www.vanharten.dk/wp-content/uploads/2012/07/penge.jpg&w=999&h=682&ei=B2BhUKi1IobjtQb0qIHYDw&zoom=1&iact=hc&vpx=258&vpy=95&dur=3823&hovh=185&hovw=272&tx=117&ty=115&sig=104486508141042873102&page=1&tbnh=103&tbnw=151&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:1,s:0,i:139
http://www.google.com/imgres?start=447&num=10&hl=da&biw=1366&bih=595&addh=36&tbm=isch&tbnid=rJnsS12clJOI3M:&imgrefurl=http://www.colourbox.dk/billede/3d-smaa-mennesker-indbydende-billede-2652350&docid=XAGwnDB6JGf5gM&imgurl=http://images.colourbox.com/thumb_COLOURBOX2652350.jpg&w=266&h=320&ei=s2FhUOuXKobftAbB4IGYDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=115&vpy=211&dur=1544&hovh=246&hovw=205&tx=98&ty=136&sig=104486508141042873102&page=17&tbnh=124&tbnw=118&ndsp=30&ved=1t:429,r:23,s:447,i:262
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Indendørs trænings tider i SUF/BIF 

 
Indendørs træning starter uge 43 og 
foregår i Nordals idrætscenter i hal 2  
Alle er velkommen, bare mød op  
 
For yderligere oplysninger kontakt 
Fodbold formand Thorleif Petersen 
2283 2890   
 
Onsdag kl.16.30-17.30 U-6 og U-8 
drenge og piger Træner Henriette 
Bladt og Eline Brandt (årg.2007 /2005  
og yngre)  
 
Torsdag kl.16.00-17.00 U-13 piger 
Thorleif Petersen og Karin Frost 
Jensen (årg 2000 og yngre)  

Torsdag kl.17.00-18.00 Senior damer 
Thorleif Petersen og Karin Frost 
Jensen  
 
Fredag kl.16.00-17.00 U-11 Træner 
Torsten Junk (årg. 2002 og yngre)  
Fredag kl.17.00-18.00 U-13 drenge 
Træner Brian Nissen og Helle Hansen 
(årg. 2000 og yngre)  
Fredag kl.18.00-19.30 U-17 drenge 
Thorleif Petersen og Jan Lorenzen 
(årg. 1996 og yngre)  
Fredag kl.19.30-21.30 Senior herre 
Træner Henrik Skøtt  

 

Svenstrup Skytteforening 
 
 

afholder Halloween skydning for alle, torsdag i uge 42 
fra kl. 18.00 – 20.00  

 
Vi bruger i anledningen nogle utraditionelle skiver,  

og der er præmie til alle børn 
 

Pris pr. skydning:    30 kr. 
 

Vær med på spøgen. Tag udfordringen op 
og giv venner, kolleger eller familien kamp til stregen 

 

 
Vi ses  

 
Med venlig hilsen 

 
SVENSTRUP SKYTTEFORENING 

Sandbjergvej 1, Klingbjerg 
  

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.warwickshire.police.uk/TheZone/teenzone/Information/HalloweenAdvicefolder/pumpkin1.gif&imgrefurl=http://markdaniels.blogspot.com/2007_10_28_archive.html&usg=__doc6OGqlq6j-Q1NA-q9beNWZBi4=&h=326&w=319&sz=32&hl=da&start=110&um=1&tbnid=XUfiYpE-0nL9aM:&tbnh=118&tbnw=115&prev=/images?q=halloween&ndsp=18&hl=da&rls=com.microsoft:da:IE-SearchBox&rlz=1I7SUNA_en&sa=N&start=108&um=1
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.warwickshire.police.uk/TheZone/teenzone/Information/HalloweenAdvicefolder/pumpkin1.gif&imgrefurl=http://markdaniels.blogspot.com/2007_10_28_archive.html&usg=__doc6OGqlq6j-Q1NA-q9beNWZBi4=&h=326&w=319&sz=32&hl=da&start=110&um=1&tbnid=XUfiYpE-0nL9aM:&tbnh=118&tbnw=115&prev=/images?q=halloween&ndsp=18&hl=da&rls=com.microsoft:da:IE-SearchBox&rlz=1I7SUNA_en&sa=N&start=108&um=1
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.warwickshire.police.uk/TheZone/teenzone/Information/HalloweenAdvicefolder/pumpkin1.gif&imgrefurl=http://markdaniels.blogspot.com/2007_10_28_archive.html&usg=__doc6OGqlq6j-Q1NA-q9beNWZBi4=&h=326&w=319&sz=32&hl=da&start=110&um=1&tbnid=XUfiYpE-0nL9aM:&tbnh=118&tbnw=115&prev=/images?q=halloween&ndsp=18&hl=da&rls=com.microsoft:da:IE-SearchBox&rlz=1I7SUNA_en&sa=N&start=108&um=1
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UGE 42 I Svenstrup. 

 
 

Nu nærmer efterårs ferien sig og så 
har vi igen mange gode tilbud til alle, 
store som små 
Vi starter med natkirke fredag d. 12 
oktober kl. 19 kom og vær med til 
nogle uhyggelige/ hyggelige timer. 
Lørdag er hviledag men 
Allerede søndag d. 14 er der mange 
aktiviteter på friskolen 
Fra kl. 10 er der bl.a. 
børneloppemarked 
OG 
Kl. 13 er der fællesspisning på 
forsamlingshuset. Her står menuer på 
STEGT FLÆSK OG 
PERSILLESOVS. 
HUSK AT DER ER TILMELDING 
senest d 10 oktober 
 
Mandag d. 15 står i motionens tegn 
Lige fra morgenstunden (kl. 9) kan i 
komme ud og få jer rørt på cykel, 
sammen med cykelklubben. 
KL. 16.30 har SUF.  Familie 
Orienteringsløb med start 
fra P. pladsen på friskolen. Løbet 
tager ca. en time. 
 Hvorefter der er 

præmieroverrækkelse og lidt til 
ganen. 
Tirsdag d. 16 overlader vi til 
Naturskolen nede i Nørreskoven 
Hvor der er åbent hus fra kl. 10 til kl. 
15 med mange aktiviteter 
Er vejret til det så tag madkurven 
med. 
Tirsdag aften fra kl. 18 til kl. 20 har 
Skytteforeningen åbent, så her bliver 
der mulighed for at prøve om 
Skydning er noget for dig/ jer. 
 
Onsdag d. 17 gentager Stolbroladen 
succesen fra sommerferien 
Hvor de har farver og fantasi i 
højsæde fra kl. 14 til kl. 17 
Ved smykkefremstilling er 
materialeprisen for egen regning. 
 
Læs mere i foldere der er med i dette 
nr. af bladet. 
Vi ses til mange hyggelige timer i 
forbindelse med Uge 42 
                                                         
E`Svenstruplaug 
 
Ret til ændringer forbeholdes 

 

 
 
  

http://www.google.com/imgres?num=10&hl=da&biw=1366&bih=595&tbm=isch&tbnid=qtTCJPS7cbvs8M:&imgrefurl=http://www.nysport.dk/atletik-cykling-og-loeb.aspx&docid=4OLJltttzPI_6M&imgurl=http://www.nysport.dk/data/sites/1/Billeder/Tegninger/Cykling.jpg&w=205&h=205&ei=bmRhULG3Is3HsgapnoCQBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=339&vpy=250&dur=4258&hovh=164&hovw=164&tx=94&ty=71&sig=104486508141042873102&page=2&tbnh=128&tbnw=128&start=24&ndsp=25&ved=1t:429,r:1,s:24,i:180
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Sognets foredragsforening 
 

 
Den 8. nov. 2012 kl. 14  
På Svenstrup forsamlinghus 
 
Peter Hellesøe, Høruphav –  
Fortæller om oplevelser i Rusland  

 
 
 
 

 
 
Elbefiskning i Gilbæk september 2012 
 
Lørdag den 8. september, lavede 
vandplejen ANA* en elbefiskning i 
Gilbæk, på foranledning af DTU Aqua, 
der jo står for de normale gentagne 
elbefiskninger i hele landet med 4-5 
års mellemrum. Sidst blev der 
foretaget elbefiskning på Als i 2010. 
Den derfor ekstraordinære 
elbefiskning kom i stand ved, at Finn 
Sivebæk fra DTU Aqua, fik en flot 
beretning fra den tidligere SFN 
formand Bernt Wind, der bl.a. 
påpegede den positive forandring i 
bækken, igennem de senere år. 
Vandkvaliteten fra Himmark 
Renseanlæg er igennem årene blevet 
så meget forbedret, at havørreder 
trækker op i bækken for at gyde. I 
vinteren 2011-12 var der således 
gydet mange steder i bækken, og 
med også det berettet til Finn 
Sivebæk blev det aftalt, at en 
elbefiskning skulle afsløre, om ynglen 

kan trives i bækken eller ej. Der blev 
altså ikke, som udsætningsplanerne 
fra 2010 ellers giver tilladelse til, udsat 
yngel i Gilbæk i 2012. 
Ved elbefiskningen i 2010 blev der 
opstrøms vejen Vejsled, fanget en 
enkelt yngel på en 50m strækning. Nu 
blev der fanget 31 styk yngel i 

størrelsen 8-12cm, som billedet viser 
nogle af. Dertil kom også det noget 
ærgerlige, at der også blev fanget en 
håndfuld udsatte smolt, der blev udsat 
i mundingen af Gilbæk i april måned i 
år. Disse skulle umiddelbart efter  
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udsætningen have været trukket ud i 
havet, til senere fangst ved vore 
kyster. Desværre blev det nu 
konstateret, at nogle bliver i bækken, 
og det skulle blive værre!  Også en 
ørred på hele 34cm blev fanget, der 
kunne være en stationær fisk i 
bækken. 
Under Vejsled er der et styrt på ca. 
0,5m ved sommer vandføring. Ved 
efterårs- og vinter vandføring, bliver 
faldet mindre ved den øgede/høje 
vandmængde, og havørrederne kan 
altså passere. Det var altså også 
lykkes for nogle af de udsatte smolt. 
Nedstrøms Vejsled elfiskede vi også 
på en ca. 50m strækning, og der blev 
fanget hele 34 af årets udsatte smolt, 
og få flere undslap vores fangstnet. 
Smolten vil yderligere kunne trives på 
en ca. 300m strækning nedstrøms, så 
…! 
Kun ganske få naturlig yngel blev 
fanget nedstrøms Vejsled. Resten fra 
gydningerne der, er formegentlig gået 
som føde til den udsatte smolt! 
Hvorfor smolten bliver i bækken, og 
ikke trækker ud i havet, er lidt en gåde 
p.t. Der er dog både en opsamlingsrist 
og 2 sluser der skal passeres på 
vejen, i tilmed to 50m lange rør. Det 
gælder naturligvis også for den 
naturlige smolt. 
Rapport, skemaer og billeder er sendt 
til DTU Aqua, og positivt modtaget.  
De tilladte udsætninger af smolt og 
yngel forventes stoppet helt, da det 
naturligvis prioriteres at få naturlig 
yngel fra bækken, der ikke skal 
konkurrere unødigt om føden. Tanker  
 

 
 
går naturligvis også på at forbedre 
mulighederne for opgang af 
havørreder, og udtræk af smolt, og 
der falder tankerne naturligt på rist, 
sluser og rør, samt styrtet under 
Vejsled. Til slut kan lige nævnes, at vi 
også fandt en del ål nedstrøms 
Vejsled, som med en enkelt 
undtagelse, ikke har formået at 
passere styrtet. 
I DTU Aqua rapporten fra 
elbefiskningen i 2010 står der: Med 
renere vand ville dette vandløb kunne 
producere store mængder af ørred. 
Måske er vi godt på vej til at opnå det 
 
Finn 
 
 
*Vandplejen A.N.A., et 
vandplejeudvalg etableret af 
Sportsfiskerforeningen Als, 
Sportsfiskerforeningen Nordborg og 
Alsiske Kystfiskere, holder opsyn med 
vandløb på Als og Sundved siden, og 
gennemfører, ofte i samarbejde med 
Kommunen, genopretningsprojekter 
hvor det er nødvendigt. Endvidere 
står A.N.A. for udsætning af ørred 
yngel i bække hvor det er 
formålstjenligt og fremadrettet. 
Udsætninger fastlægges af DTU Aqua 
i Silkeborg, men med A.N.A. som den 
udgørende part, og den part der 
sørger for opdræt af den yngel der 
udsættes. Ud over yngel udsætninger, 
laves der også mundingsudsætninger 
hvor det er formålstjenligt og 
fremadrettet. Se mere på 
http://vandplejen-ana.dk/  

 
 

http://vandplejen-ana.dk/
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 DET FOREGÅR 

I 
Skolevænget 14 

2012 -13 
 
 
 
 
Oktober 2012 
Mandag  1.okt. kl. 18.00  Bente Philipsen salen Linedance let øvede  /øvede kl. 18.00 – 19.30 
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 
 

Kulturhuset holder lukket i uge 42, fordi gårdspladsen skal asfalteres i denne uge. 

 
November 2012 
Søndag 4.nov.      kl. 14.30 Søndagscaféen      caféen  Søndagscafé for alle der er til kaffe/te og kage 
Onsdag 7.nov. kl. 18.00 Madklubben køkken Madklubben,  fællesspisning  
 
December 2012 
Søndag 2. dec. kl. Fobis juletræstænding   
Torsdag 6.dec.     kl. 18.00 Madklubben køkken Madklubben, vi spiser julemenu 
Søndag 9.dec.      kl. 14.30 Søndagscaféen      caféen Søndagscafé for alle der er til kaffe/te og kage 
 
Januar 2013 
Torsdag 5.jan.      kl. 22.00 Kulturhuset            Salen    Den store Hellig Tre Konger aften i Kulturhuset 
Mandag 7.jan kl. 09.00      Else Willadsen       caféen motion for ældre starter igen efter juleferien 
Tirsdag 8.jan.  kl. 19.00  Kulturhuset            caféen Vagn starter nyt PC hold (se opslag) 
Onsdag 9.jan.  kl. 09.00  Kulturhuset            caféen Vagn starter nyt PC hold (se opslag) 
Onsdag 9.jan.  kl. 19.00  Kulturhuset            caféen Vagn starter nyt PC hold (se opslag) 
Søndag 6.jan.       kl. 14.30 Søndagscaféen       caféen Søndagscafé for alle der er til kaffe/te og kage 
Torsdag 10.jan. kl. 18.00 Madklubben køkken Madklubben,  fællesspisning 
   
Februar 2013  
Søndag 3.feb.       kl. 14.30 Søndagscaféen       caféen Søndagscafé for alle der er til kaffe/te og kage 
Onsdag 6.feb. kl. 18.00 Madklubben køkken Madklubben,  fællesspisning 
Torsdag 7. feb. Kl. 19.00  Landsbylauget salen Det årlige Borgermøde 
Onsdag 27.feb kl. Fobis salen Dilettant for børn 
 
Marts 2013 
fredag 2.mar kl. Fobis salen Dilettant med kaffe  
Lørdag 3.mar kl. Fobis salen Dilettant med spisning og musik 
Søndag 3.mar.      kl. 14.30 Søndagscaféen      caféen Søndagscafé for alle der er til kaffe/te og kage 
Tirsdag 5.mar. kl. 18.00 Madklubben køkken Madklubben,  fællesspisning 
 
April 2013 
Mandag 8.apr.. kl. 18.00 Madklubben køkken Madklubben,  fællesspisning 
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Faste tidspunkter: 
Petanque 
  
 
 
 
   Torsdage kl. 09.30 – 11.30  Vi spiller hele året ude på petanquebanerne eller inde i salen.  
Bente Philipsen: Linedance: 
    Mandage kl. 18.00 – 19.30   let øvede /  øvede start 17. september – 
slut april 2013 
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 
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 Gymnastiksalen: 
  Tildeling af tider ved Linda Christensen tlf. 60 94 27 42 
    Tirsdage kl. 16.00-17.00 + 18.00-21.00.                      Første gang d. 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 under 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 velkomne  
Der er åbent 1. og 3. mandag i måneden kl. 15.00 – 18.00    (undtaget juli, august og december måned) 
 
Denne Kulturhus-folder er en fast del af Rundt om Stevning og E SvenstruPPe. Hvis du/i har en eller 
flere aktiviteter der skal foregå i Stevning Kulturhus, kan den/de offentliggøres her i folderen.  Materialet 
til folderen skal sendes til Steffen Fog, Sandvigvej 4, tlf. 74 45 88 13, mail: steffenfog@bbsyd.dk.  
Deadline for materiale til næste udgave er d. 12. november. Rundt om Stevning nr.145 udkommer d. 24. 
november og E`SvenstruPPe udkommer d. 28. november. 

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

 

  

mailto:vagn@hesselager.com
mailto:steffenfog@mail.dk
http://www.stevningkulturhus/
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Søndagscaféen er for alle!

Tag familien, venner og naboer 

med  til friskbrygget kaffe - te -

saftevand og et stort udvalg af 

dejlige hjemmebagte kager.

Alt fås til meget rimelige priser

Søndag d. 7. oktober       kl. 14.30 – 16.30

Søndag d. 4. november    kl. 14.30 – 16.30

Søndag d. 9. december    kl. 14.30 – 16.30

Søndag d. 6. Januar       kl. 14.30 – 16.30

Søndag d. 3. Februar      kl. 14.30 – 16.30

Søndag d. 3. marts         kl. 14.30 – 16.30

I

Stevning

Kulturhus
Skolevænget 14

Søndags-caféen har åben:

Søndags - Caféen bestyres af : Connie Vogt, Magdalene Jespersen,

Brigitte Fogt, Rita Hansen, Mary Jensen  og Helene Bonde.

Det er her vi mødes
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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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Annoncer 

HENRIETTES PRIVATE DAGPLEJE 

Et godt alternativ til den kommunale.  
Så er sommeren ved at nå sin ende. 
 Mange dejlige solskinsdage har der været, så vi nåede at blive dejlig 
solbrændte.  
I legestuegruppen fik vi fejret Sankt Hans, sammen med børnenes 
bedsteforældre. 
Vi brændte heksen af på bålet og både børn og voksne havde et par 
hyggelige timer sammen. 

Skoven har vi også besøgt et par gange, med stor interesse for hvad man finder i naturen. 
Efteråret byder på modne frugter og bær, så vi har for nyligt lavet dejlig brombærsyltetøj af de 
mange brombær vi fik plukket. 
Sidst i september måned skal vi på udflugt en hel dag. Turen går til Lillebælt camping, hvor vi 
har en campingvogn stående. Vi håber naturligvis på godt vejr, men hyggeligt bliver det. 
 Jeg opdaterer løbende min hjemmeside med billeder, nyheder og ledige pladser.  
I øjeblikket har jeg en ledig plads. 
 
Er du/interesseret i min dagpleje, så tag et kig ind på min hjemmeside. 
www. Henriettesdagpleje.dk   
 Eller ring til mig. I må meget gerne komme på besøg. 
50 92 75 25 
 
Venlig 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/ov 

 
 

 

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

 

 

Tirsdag 8.30 – 17.00 
Onsdag 8.30 – 17.00 
Torsdag 8.30 – 17.00 
Fredag 8.30 – 17.00 

Mandag efter aftale 
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Aktivitetskalender 
  
 
 
 

Tidspunkt    Aktivitet             Mødested 

 

Fredag  d. 5.okt. kl.18.30 80èr fest Stevning kulturhus 

Søndag d.7.okt. kl.10.30 Jagt-og høstgudstjeneste Kirken 

Fredag  d.12.okt. kl.19.00 Børnenat-kirke Kirken 

Søndag d.14.okt. kl.10.00 Børneloppemarked Svenstrup friskole 

Søndag d.14.okt. kl.13.00 Fællesspisning Svenstrup forsamlingshus 

Søndag d.14.okt.  Ingen gudstjeneste 

 

Lørdag d. 20. oktober - Sidste frist for indlæg til E SvenstruPPé`s nov. Nr. 

 

Mandag d. 15.okt.. kl.9.00 Cykeltur med cykelkl. P.-pladsen over for Forsamlingshuset 

Mandag d. 15.okt kl.16.30 SUF Fam.Orienteringsløb    P.-pladsen på friskolen 

Tirsdag  d. 16.okt. kl.10-15 Åbent hus Naturskolen I Nørreskoven 

Onsdag  d.17.okt. kl.14-17 Farver og fantasi Stolbroladen  

Søndag  d.21.okt. kl.10.30 Svenstrup-højmesse Kirken 

Søndag  d.28.okt. kl.10.30 Svenstrup-højmesse Kirken 

Onsdag  d.31.okt. kl.16-21 Halloween Fest Svenstrup friskole 

 

…Fredag d. 2. nov. udkommer næste nr. af E SvenstruPPé  … 
 

Søndag d.4. nov. Kl.16.00 Alle helgen Mindegudstjeneste Kirken 

Torsdag d.8.nov. kl.14.00 Foredrag/Oplevelser i Rusland Svenstrup forsamlingshus 

Søndag d.11.nov. kl.10.30 Svenstrup-højmesse Kirken 

Fredag  d.23.nov. kl.17.00 Børnegudstjeneste Kirken 

Søndag d.2.dec. kl.10.30 1. søndag i advent - Svenstrup-højmesse Kirken 

 Konfirmanderne bærer Betlehemslyset ind og tænder adventskransen 

Lørdag  d.5.jan. kl.22-01 Hellig tre kongers fest Salen i Stevning kulturhus 

 

Oktober 2012 


