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Kommentar 

 

 
Nu er det for alvor blevet efterår og næsten vinter 
og nu hvor kulden for alvor bider, er det også her 
er størst risiko for at få ubudne gæster i form af 
mus. Derfor er der i bladet en kopi af 
miljøstyrelsens råd til ”Hus uden mus”. Jeg må 
hellere hænge siden op, for vi har fået besøg af 
en lille mus i stuen – den har også været i 
chokoladen og marcipanen i køkkenskabet, så 
nu er der erklæret ”krig”. 
 
Det er også tid til julearrangementer og det 
bærer dette blad også præg af – der er stor 
mulighed for at gå til julemarked, juletræs-
tænding og juletræsfest – alt sammen i samme 
weekend. Jeg personligt kunne godt ønske mig 
arrangementerne lidt mere fordelt – da jeg er 
optaget hele weekenden til det ene arrangement, 
går jeg jo glip af alle de andre. På den anden 
side kan man uden problemer få klaret alle 
adventsforberedelserne i Svenstrup – 
adventskrans, kalenderlys og juledekorationer af 
forskellig slags. 
 
Nyd efteråret og de smukke farver i naturen. 
 
Hilsen 
Dorthe 
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MUSIKCAFE PÅ NYGÅRD 
 

Spillemandsmusik Poprockmusik Fællessang 
 

 

Hvor:  I den gamle skovfogedbolig Nygård i Nørreskoven 

på Als 

 

Hvornår: Lørdag 17. november kl. 15.00 - 17.00 

 

Program: Dansk, Svensk Spillemandsmusik 

  Klassiske Poprockhits     

  Fællessang fra Folkehøjskolesangbogen 

 

Medvirkende: "Nordalsiske Spillemænd" 

  Poprockgruppen: "Give Me Five"  

  "Nygårds Fløjtetrio" 

 

Entre:  Entre 40 kr. 

 

Kaffe, kage m.m. Kaffe, the, kage m. m. kan købes 
 

 

Arrangør: 

Foreningen Nygård 
www.nygaard-als.dk  
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Nyt fra kirken 

 

Særlige begivenheder i  
Svenstrup Kirke og Sogn  
nov. – jan. 2012: 
 
 
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 
 
Søndag d. 9. december - 2. søndag i 
advent kl. 19.00 synger vi julen ind 
sammen med Nordalskoret afvekslet 
med juleevangeliske læsninger. 
Konfirmanderne bærer lys ind! Efter 
gudstjenesten er der gløgg og småkager 
  
Søndag d. 23. december 4. søndag i 
advent holdes Svenstrup-højmesse kl. 
10.30 Konfirmanderne bærer lys ind! 
 
 

 

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: 
 
 
 

” Jeg bor i det høje og hellige - og hos 
den, der er knust, hvis ånd er nedbøjet, 
for at oplive den nedbøjede ånd og 
oplive det knuste hjerte.”   

Esajas 57, 15 
 
I bibelen handler det hele tiden og især i det 
nye Testamente om, at gå ud til dem, der 
står uden for og hjælpe dem til at komme 
ind. Gud bor ikke kun i det høje og hellige; 
men også hos dem, der er nedbøjede og 
knust. Gud er så at sige bærer af det knuste 
hjertes visdom. 
Han har ikke bare nok i sig selv deroppe i 
sin almægtige himmel. I Jesus Kristus viser 
han vejen ud af selvtilstrækkeligheden. Den 
store selvtilstrækkelighed, som særligt 
rammer os, der med al vores materielle 
velstand tilsyneladende har alt på det tørre. 
Vi, der tror, at vi har sikret os med velstand 
står virkelig i fare for at skrive os selv ud af 
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det vigtigste – det, som er livet selv: at have 
fællesskab med dem, der nedbøjede og 
knuste må leve med at tabe ansigt og give 
afkald på alt sit eget. Livets lys ligger i 
taknemmeligheden for blot at være til i 
fredeligt fællesskab med andre og i at 
kunne give nærvær og trøst til dem, der 
knust og fortabt. 
Bibelen handler faktisk først og fremmest 
om dem, der er knust og fortabt. Det er 
også det, der ligger i det, når Jesus siger: 
”Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, 
men syndere!” 
Bibelens brændende budskab handler ikke 
om at hjælpe og redde dem, der allerede er 
reddet. Og da slet ikke dem, der mener, at 
de på forhånd er frelst og retfærdige. Dem, 
der har deres på det tørre. 
Igen og igen tales der til os om, at ingen i 
virkeligheden har deres på det tørre. Det er 
bare noget, vi tror: 
”Siden du siger: Jeg er rig, jeg har samlet til 
huse og mangler intet, og du ikke ved, at 
hvis nogen er elendig og ynkelig og fattig og 
blind og nøgen, så er det dig, derfor råder 
jeg dig til hos mig at købe guld, der er lutret 
i ild, for at du kan blive rig.” (Åb. 3, 14) 
 
Hvis vi tror, at vi har nok i os selv, og ikke 
behøver dele livet med nogen – hvis vi tror, 
at livet bare kan leves sådan lunkent – uden 
at tage de store glæder og de store sorger 
med og dele dem med andre, så nærmer vi 
os den alvorligste form for dødsstivhed. 
 
Men vi har brug for, at nogen rør ved vores 
hjerte – at nogen gør os levende med deres 
nærvær og deres kærlighed. 
Det store kristne budskab handler om, at 
denne kraft - dette kærlighedens ord både 
kan komme fra et andet menneske – og fra 
Gud.  
I en eller anden uudgrundelig kombination 
kan det komme fra både Gud – og fra dig! 
 

Bo Scharff 
 

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 og lystænding i kirken på 
hverdage 
Mandage er der mandagsstilhed kl. 
18.30 
Torsdage er der evangelisk kvarter 
med lystænding og forbøn kl. 17 
Disse torsdage vender vi søndagens 
evangelium, og du kan komme med dit bud 
på, hvad der skal siges i søndagens 
prædiken. Det kan også være et andet 
evangelium, som du måske skal holde 
gudstjeneste omkring en anden søndag, så 
bare sig det, når du kommer. 
 

Dåb 
Den 6. oktober: Emil og Noah Husballe Pape 
Henriksen 
 

Døde 
Ingen 
 

Viede 
Den 6. oktober: Kirsten Hesselager og Steen 
Haubjerg Madsen 
 

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.  

http://www.svenstrupkirke.dk/


 

6 

 
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.  
 
Menighedsrådsvalg i Svenstrup Sogn 
I henhold til lov om valg til menighedsråd 
§16 bekendtgøres det herved, at der i 
forbindelse med valget tirsdag den 13. 
november 2012 kun er indleveret én gyldig 
kandidatliste. 
Derfor aflyses afstemningen. 
Valgbestyrelsen for Sventrup Sogn. 
Formand: Asta Broesby-Olsen 
  
Rækkefølgen på valgte medlemmer til 
menighedsrådet: 

Nr.  Navn 

1 Mona Boysen 

2 Leo Vindahl Olsen 

3 Jytte Schink 

4 Henrik Christensen 

5 John Svane Christensen 

6 Karin Stavski 

Blandt de opstillede var også Martha 
Thomsen og Kurt Christensen, som 
indtræder som suppleanter. 

 

 

Svenstrup Friskole 

Friskolenyt: 
 
Julekalender 
I løbet af november måned kommer 
børnene fra friskolen rundt for at 
sælge julekalendere. Der er mange 
fine præmier, så vi håber I vil tage 
godt imod dem. 
 
Prisen er 30 kr. Overskuddet går til 
deres lejrskole, som de skal på til 

foråret. 
 
Vi mangler løbende ting og sager - se 
den opdaterede mangel liste på vores 
hjemmeside:  
www.Svenstrupfriskole.dk  
 
På hjemmesiden er der også 
mulighed for at blive tilmeldt 
nyhedsbrevet. 



 

 

Åbent hus på Svenstrup friskole! 
 
Friskolen holder åbent hus søndag d. 11. november kl. 13.00 – 
16.00. 
Alle der har lyst til at se skolen og høre lidt om hvad vi laver i vores 
hverdag og se hvad der indtil nu er sket med vores dejlige skole er 
meget velkommen, vel mødt!  

 
Dagens program: 
Kl. 13.30-13.45 
Præsentation af friskolen  
v/ skoleleder Jens Væggemose 
 
Kl. 14.00-14.15 
Præsentation af ekspeditionslæring 
 
Kl. 14.30-14.40 
Ekspeditionslæring v/ elev Laura Telling 
 
Kl. 15.00-15.15 
Præsentation af ekspeditionslæring 
 
Kl. 15.30-15.40 
Ekspeditionslæring v/ elev Laura Telling 
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Spar penge på gas og støt friskolen 
 

Bruger du naturgas, og vil du spare penge samt hjælpe friskolens 
støtteforening med at tjene penge? – så se her: 
 
SE ønsker at udvide 
forretningsområdet, derfor søger de 
nye private naturgas kunder. SE er et 
forsynings selskab og dette betyder, 
at de ikke må ringe til folk uden at de 
har fået deres samtykke og de må 
kun sende reklame med posten 2 
gange årligt. Derfor har de brug for 
vores netværk til at finde naturgas 
kunder, som ikke får gas fra SE i 
forvejen som de må tage kontakt til pr. 
tlf./mail/evt. møder 
 
I ca. 70 % af tilfældene, kan SE 
tilbyde en gas aftale som er ca. 10 % 
billigere end f. eks. Dong.  
I gennemsnit sparer hver familie 
mellem 800 og 1000 kr. pr. år på den 
samme gas. 

Det har ingen betydning om det er 
tante Olga i Herning eller fætter Jens 
på Fyn, bare de fyrer med naturgas. 
Kontakten skal bare formidles af 
friskolen. 
 
Hvordan virker det i praksis? 
Hvis SE må kontakte dig, send en 
mail til kasserer@svenstrupfriskole.dk 
med navn, tlf. nr. og mail. Dine 
oplysninger sendes videre til SE som 
så kontakter dig. 
Hvis du siger ja, til at blive ny gas 
kunde hos SE, så modtager friskolens 
støtteforening 400 kr. 
 
Vh. 
 
Svenstrup Friskoles støtteforening  

 

Foredragsforeningen 

Alle foredrag kl 14 – ca 16 i Svenstrup Forsamlingshus 
Pris 50 kr 

 

 

 

 

 

 

 

8. nov. 2012 kl 14  
Peter Hellesøe, Høruphav –  

Fortæller om oplevelser i Rusland 

mailto:kasserer@svenstrupfriskole.dk
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  31. jan. 2013 kl 14  

Burt Faber, Holm –  

Fortæller om at flytte fra en 
amerikansk storby til Holm 

28. feb. 2013 kl 14 

Flemming Nielsen –  
” Man i e’tynn å kuen i e balle” 

Radio Syd-journalist Flemming Nielsen har en gammel 
grøn kuffert. Den har han fyldt  op med ting til et 
foredrag. Foredraget er utraditionelt - og alt foregår på 
sønderjysk. Det indeholder oplæsning af digte og 
historier samt fællessang med viser og sange med 
sønderjysk tekst. En stribe sjove vittigheder bliver 
også luftet, ligesom Flemming Nielsen vil fortælle om 
nogle af de mange interessante mennesker, han har 
mødt. 
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  Trævlernes Julestue 2012 

Papirklip 

Træting 

Juledekorationer 

Hjemme sp./garn 

Kniplinger 

Akvarel og Akrylmaling 

Flettede papirs ting 

Fugle huse 

Smykker  

Hdl. strømpenisser 

Honning 

Patchwork 

Glaskunst 

Hæklede duge og 
Julepynt 

Pileflet  

        

 

                                  Trævlerne.  

     Alsingergården Sandvej 21 Svenstrup 6430 Nordborg 

 

Lør. d.1.12 kl.10-16 

Søn. d.2.12 kl.10-16 

 Café m/hjemmebag 

        

  Puplikums                                                                                                                                                                                                   
konkurrence  

    Lodtrækning  

       hver time        

    

Alsingergården. Sandvej 21 

           

             Gratis adgang. 

Velkommen til juleudstillingen. 

 



 

12 

 

Så sker der igen noget i Svenstrup 

Kom og vær med når  

                 Juletræet 

Tændes 

Nede ved Nordals Auto 

 Lørdag den 01 december kl. 15.00 

 

 

 

Der er julegodter til børnene 

og 

lidt godt til de voksne 

                                                         Alle er velkomne 

                                                   Vi ses 

E`Svenstruplaug 
Ret til ændringer forbeholdes  
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Svenstrup frivillige brandværn 

 
 

Udkald i foregående måned: 
Der har ikke været nogen udkald i den foregående måned. 

Afholdte øvelser: 
Der har været afholdt 2 øvelser i brandværnet og 1 øvelse med søredning. 

Kommende måneds øvelser: 
5 november i Svenstrup (kl. 18:45) 
14 november i Havnbjerg (kl.18:45) 

D. 2 december holder brandværnet den årlige juletræsfest for byens børn, 
på brandstationen. Alle er velkomne til en hyggelig eftermiddag. Husk 
tilmelding i fbm. godteposer ! 

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. 

Svenstrup vandværk  

Der er i løbet af de sidste måneder 
kommet tre nye forbrugere med i 
vandværket – velkommen til dem. 
I løbet af oktober er der udsendt 
vandaflæsningskort, enten pr. mail 
eller pr. brev. Har du ikke modtaget et 
kort, bedes du kontakte kasserer 
Jørgen Jørgensen, tlf: 40884237   
HUSK MÅLERSTANDEN SKAL 
AFLÆSES OG FORBRUG  

INDBERETTES SENEST D. 12. 
NOVEMBER. HVIS DET 
AFLEVERES FOR SENT 
PÅLÆGGES ET GEBYR PÅ 100KR. 
Der er udtaget vandprøver, og 
analyseresultaterne ses også i bladet. 
 
På bestyrelsens vegne 
Gert Johansen 
 
 

Winds galleri  

Vi åbner atter dørene for 
JULEUDSTILLING i WINDS-
GALLERI!,vi lover der oser af 
stemning og hygge. 
Vi ses i WEEKENDEN D. 24-25/11, 
kl.10.00-17.00 

og WEEKENDEN D. 1-2/12, kl.10.00-
17.00. 
På gensyn i WINDS-GALLERI  
Ugebjergvej 5,Svenstrup 
27526330 
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Søndag den 2. december, kl. 14:00-16:30 

Juletræsfest for børn 

på Svenstrup Brandstation 

 
Tilmelding mht. godteposer (pris 30.-kr) til: 

Gert Marek  tlf. 22 27 44 63 

Tom Marek tlf. 61 37 09 24 

Helge Kock      tlf. 61 27 02 42 

 

... senest den 1. december. 
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FRA NØRRESKOV-SKOLEN  
www.norreskov-skolen.dk 
 
Fodboldturnering 
Nørreskov-Skolen deltager her i efteråret i Ekstra Bladets fodboldturnering. Vi har 
både et pige- og et drengehold med fra overbygningen, og de har spillet deres 
første kampe. Pigerne vandt 13-0 over Havnbjerg, og drengene vandt 10-1, 
ligeledes over Havnbjerg. Når turneringen er slut, bringer vi selvfølgelig holdenes 
resultater. 
Pigeholdet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drengeholdet 
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Og hvordan går det så? 
Op til sommerferien lavede vi nye 
klasser i indskoling og mellemtrin for 
at opnå det bedste resultat ved 
sammenlægningen af de to 
afdelinger. Og hvordan er det så gået 
indtil nu? 
Efter de meldinger, som vi får fra 
lærere, elever og forældre er det gået 
stort set smertefrit i alle klasser. Der 
har intet været af bemærkninger om 
”dem” og ”os”. Og det er rigtig 
glædeligt at høre, for det var jo lige 
netop det, vi ville undgå. Det er mit 
indtryk, at skolestarten med de mange 
nye elever er gået over forventning. 
En del klasser har allerede afholdt 
deres første forældremøde, og mange 
lærere er kommet begejstret tilbage 
og meldt om rigtig stor 
forældreinvolvering og – opbakning. 
Sådan! 
 
Dansk/tysk idrætsdag 
6. klasserne deltog den torsdag den 
13. september i en dansk/tysk 
idrætsdag i Aabenraa. Ca. 1000 
elever var samlet på stadion i 
Aabenraa, og der blev blandt andet 
dystet i baglæns høvdingebold, der 
blev slået på trommer, og så var der 
også forskellige aktiviteter i skoven. 
Det er Region Sønderjylland-
Schleswig, der står bag idrætsdagen 
sammen med 10. klasserne i 
Aabenraa og deres lærere, og de 
havde skruet et ret så spændende 
program sammen.  
 
Grøn smiley 
Forleden havde vi Arbejdstilsynet på 
uanmeldt besøg. De vurderede, at 
Nørreskov-Skolens arbejdsmiljø er i 
orden. Virksomheden får derfor en 

grøn smiley på vores hjemmeside. 
Det betyder, at virksomheden ikke har 
noget udestående med 
Arbejdstilsynet. Den grønne smiley er 
dermed også et signal til omverdenen 
om, at vi har orden på vores 
arbejdsmiljø. I vores SFO fik vi 
derimod et påbud om at få repareret 
en mur, hvor der ved specielle 
vindretninger kan trænge vand ind. Vi 
var klar over problemet, og havde haft 
Sønderborg kommune ude at se på 
problemet. Muren bliver repareret 
hurtigst muligt. 
 
Hallen skal have nyt tag 
Knap er vi færdige med den 
omfattende kloakering rundt om 
skolen, før det næste projekt går i 
gang. Mandag den 10. september gik 
håndværkerne i gang med at skifte 
tag på hallen samt den bygning, som 
rummer administration, bibliotek og 
7.+8. klasserne. Tagstenene bliver 

fjernet, og i stedet kommer der paptag 
på. (Listetækning) 
Grunden til det omfattende arbejde er, 
at taget flere steder er utæt, og man 
er bekymret for, at der efterfølgende 
skal dannes skimmelsvampe. Det er 
Sønderborg kommune, der står for 
arbejdet – og betaler. Arbejdet 
forventes færdigt til jul. 

 



 

E´Svenstruplaug 
 

Friskolens Børneloppemarked søndag d. 14 oktober  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der var gang i salget og der  
var mange der gik hjem  
med lige det de 
manglede  

 
 

Kaffe på kanden  
   Der var også  
   boder med  

smykker, Aloe 
     vera og 
          Kramboden                                                                                                                                      

 
 
 
 

Kl. 13 var der Stegt flæsk  
og persillesovs på  
Forsamlingshuset 
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Der var lavet frikadeller til børnene men de fleste ville have Stegt flæsk  
Alle blev godt mætte og det var godt at få sig rettet op inden dessert og kaffen 
kom på bordet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efter kaffen fik vi 
 os en gåtur, ned til krydset  
Nordborgvej ,Almannsvej 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

Her ser i den første vandre skulptur der er kommet til Svenstrup  
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Mandag formiddag stod i cyklernes tegn, Cykelklubben startede kl. 9 og vi 
andre kl. 10.  
Og var enige om at mødes kl 10.30 nede ved Skulpturen.  
Her var der en opgave der skulle løses og os der startede kl. 10 nåede ikke 
frem i tide, så arbejdet var gjort da vi nåede frem.  
 
Det blev en  
pæn ren skulptur, 
som vi kan få 
meget glæde af  
det næste år. 
Og rengøringsholdet  
har lovet at gøre 
skulpturen ren  
inden vi sender den  
videre i 2013. 
 
Efter disse strabadser gik turen ned til skovgården, hvor vi fik set dyr og 
traktorer inden vi fik lidt at spise.  
Det var ren hygge.      
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANDAG sluttede med familie løb, arrangeret af SUF.  
Vi startede nede ved skolen og så var det bare om at finde de forskellige 
poster for ellers kom vi ikke i mål.  
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Konkurrencen sluttede oppe i SUF klubhuset med  
lagkage og vi havde tørvejr     
hele ruten igennem. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onsdag var der aktiviteter i Stolbroladen. 
Der var gang i malerarbejdet og der blev produceret smykker i den helt store 
stil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lauget siger tak til alle jer der 
var med til at gøre dagene 
sjove og spændende.  

                                                                                                                                          TAK fordi i ville lege med. 
 

Nu vil vi sammen med alle aktørerne evaluere på uge 42 og så må vi se om 
vi kommer igen men tak for denne gang  

 
                                                                           E`Svenstruplaug 
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Miljøstyrelsens 10 råd til hus uden mus 
 
Tag problemer med mus i opløbet: Luk 
husets smuthuller og sæt fælder op, hvis 
musene er kommet indenfor. Forgift som 
sidste udvej. Giften kan sprede sig til 
andre dyr udenfor. Og du kan stå med et 
nyt problem indendøre - stanken af 
rådden mus 

. 

 
 
1. TJEK HUSET FOR HULLER  
En mus behøver kun 7 mm for at presse 
sig ind i huset. Luk huller og sprækker til 
med sammenpresset kyllinge- eller 
hønsenet. Sørg også for, at 
kældervinduerne er lukkede, at ruderne 
er hele, at alle ventilationsåbninger er 
forsynet med trådvæv og at døre slutter 
tæt. 
2. GEM MAD OG AFFALD 
Mus går efter madrester og affald. 
Opbevar madvarer i køleskabet eller i 
lukkede glas- eller metalbeholdere. Sørg 
for, at der ikke står køkkenaffald fremme, 
som musene kan kaste sig over. 

 

 
 
3. VÆLG FÆLDE EFTER MUSEN 
En smækfælde til f.eks. en husmus vil 
ofte være for lille til en halsbåndmus. 
Brug derfor store (rotte)fælder til 
halsbåndmus. Det er mere effektivt med 
flere fælder i få dage end få fælder i 
mange dage. 
4. PLACER FÆLDEN HVOR MUSEN 
ER 
Placer fælderne vinkelret ud fra paneler 
og vægge med udløseren vendt ind imod 
væggen.  
5. BRUG DEN RIGTIGE LOKKEMAD 
Til husmusen kan lokkemaden være 
leverpostej eller pølse, mens 

halsbåndmusen bedre kan lide nødder 
eller mandler. Begge mus kan lokkes 
med rosiner eller et stykke frisk æble. 
Ost er ikke velegnet, da det hurtigt tørrer 
ud og taber lugten. 
6. BENYT ENGANGSHANDSKER 
Brug altid engangshandsker, når du har 
med mus eller fælder at gøre. Pak den 
døde mus ind i et stykke avispapir eller 
en plastpose og smid den i skralde-
spanden. 

 

 
7. VÆLG MUSEGIFT MED STOFFET 
CHLORALOSE 
Musegift, der indeholder stoffet 
chloralose er ikke giftigt for de større dyr, 
der spiser døde mus. Chloralose er dog 
giftigt for fugle, så placer giften, så fugle 
ikke kan komme til den. Musegift med 
chloralose virker kun ved temperaturer 
under 16 grader. Undgå produkter med 
følgende stoffer: Bromadiolon, 
brodifacoum, difenacoum og 
flocoumafen. 
8. KØB GIFT, DER ER INDKAPSLET I 
EN BEHOLDER OG BRUG 
FODERSTATIONER 
Køb gift, der er indkapslet i en beholder 
eller brug foderstationer. Det kan for 
eksempel være en museautomat eller en 
lokkeboks. Du kan også købe gift og en 
foderstation  
9. LÆS ETIKETTEN OG FØLG 
BRUGSANVISNINGEN 
Etiketter kan se meget forskellige ud, 
men de skal indeholde oplysninger om 
indholdsstoffer samt korrekt og sikker 
brug.  
10. FJERN DØDE MUS 
På musegiftens etiket kan du se, 
hvordan du skiller dig af med forgiftede 
døde mus. Smid dem aldrig i naturen, 
hvor fugle og dyr kan finde dem.
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Annoncer 

HENRIETTES PRIVATE DAGPLEJE 

Et godt alternativ til den kommunale.  

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: 
   man-tors 10.00-12.00 og 14.00-
16.30 
   fre-lør 9.00-16.30  
   søn   lukket
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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 
 

 

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 Tema: Freden Kirken 

Søndag d. 11. nov. kl. 13-16 Åbent hus Svenstrup Friskole Friskolen 

Lørdag d. 17. nov. kl.15-17 Musikcafé Nygård 

Søndag d. 18. nov. kl. 10.30 Menighedsgudstjeneste Kirken 

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

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

Lørdag d. 24. nov. Kl. 10-17 Juleudstilling Galleri Wind 

Søndag d. 25. nov. Kl. 10-17 Juleudstilling Galleri Wind 

…Fredag d. 30. nov. udkommer næste nr. af E SvenstruPPé  … 

Fredag d. 30. nov. kl. 18.00 Menighedsrådsmøde Præstegården 

Lørdag d. 1. dec. Kl. 10-16 Julestue – Trævlerne Alsingergården 

Lørdag d. 1. dec. Kl. 10-16 Y-Mens julemarked Maler Schinck 

Lørdag d. 1. dec. Kl. 10-17 Juleudstilling Galleri Wind 

Lørdag d. 1. dec. Kl. 15 Juletræstænding Nord-Als Auto 

Søndag d. 2. dec. Kl. 10-16 Julestue – Trævlerne Alsingergården 

Søndag d. 2. dec. Kl. 10-16 Y-Mens julemarked Maler Schinck 

Søndag d. 2. dec. Kl. 10-17 Juleudstilling Galleri Wind 

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

 Konfirmanderne bærer Betlehemslyset ind og tænder adventskransen 

Søndag d. 2. dec. Kl. 14-16.30 Juletræsfest Brandstationen 

Søndag d.9.dec. kl.19.00 2. søndag i advent – vi synger julen ind m. NordalskoretKirken 

Søndag d. 16. dec. kl. 10.30 3. søndag i advent - menighedsgudstjeneste Kirken 

 

November 2012 


