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Kommentar 
 
 
 
Kære cyklist/ hundelufter/motionist eller hvem, 
der ellers begiver sig ud i mørket – vil du ikke 
godt være rar og tage noget ordentligt lys 
med/refleksvest på, så jeg kan se dig mere end 
10 m før, når jeg kommer kørende i min lille bil. 
Jeg vil så nødig køre dig ned, men det er rigtigt 
svært at se dig, hvis du ikke har reflekser eller 
stabilt lys på.  
 
Dette er et lille suk og en opfordring til os alle om 
at passe på sig selv. Det ville være trist, hvis der 
skulle ske en ulykke og det ér altså svært at se 
gående, hvis de er uden reflekser og cyklister, 
der stadig kører rundt med blinkende forlygter, 
når man kommer en våd morgen rundt om et 
hjørne eller ned ad Ugebjergvej. Og hvor ville jeg 
være ked af det, hvis jeg en dag overser en 
hundelufter, fordi det er mørkt.  
 
Så find nu refleksvesten frem og investér i en 
god lygte til cyklen – det er en investering i din 
fremtid. 
 
Julehilsen 
Dorthe   
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Nyt fra kirken 
 

 
Særlige begivenheder i  
Svenstrup Kirke og Sogn  
dec. 2012 – feb. 2013: 
 
Søndag d. 2. december 1. Advent 
kl. 10.30 Svenstrup-højmesse - 
Konfirmanderne bærer det nye 
Betlehemslyset ind - flammen, som vi 
har hentet i Nordborg, og som er en 
fredsflamme, der er bragt hele vejen 
herop fra Betlehemskirken i 
Palæstina. 
 
Konfirmanderne går i lysprocession 
ved begyndelsen af gudstjenesten og 
tænder adventskransen både 1., 2. og 
4. søndag i advent: 
 

 
 
 
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 

  
Mandag d. 24. december kl. 14.30 
og kl. 16.00 Juleaftens-gudstjene-
ster 
 
Mandag d. 24. december kl. 23.30 
jule-midnatsgudstjeneste. Den stille 
nat – den hellige nat – kun oplyst med 
levende lys byder vi indenfor i kirkens 
varme indre, hvor julefreden virkelig 
får chance for også at trænge ind i 
vores indre! 
 
 
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: 
 
” v1  På den tid kom nogle og fortalte 
ham om de galilæere, hvis blod 
Pilatus havde blandet med blodet fra 
deres offerdyr. v2  Og han sagde til 
dem: »Mener I, at de var større 
syndere end alle andre galilæere, 
siden det gik dem sådan? v3  Nej, 
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siger jeg, men hvis I ikke omvender 
jer, skal I alle omkomme ligesom de. 
v4  Eller de atten, som tårnet i Siloa 
styrtede ned over og dræbte – mener 
I, at de var mere skyldige end alle 
andre i Jerusalem? v5  Nej, siger jeg, 
men hvis I ikke omvender jer, skal I 
alle omkomme ligesom de.« 
 
v6  Så fortalte han denne lignelse: 
»En mand havde et figentræ, som var 
plantet i hans vingård, og han kom og 
ledte efter frugt på det, men fandt 
ingen. v7  Han sagde da til gartneren: 
I tre år er jeg nu kommet og har ledt 
efter frugt på dette figentræ uden at 
finde nogen. Hug det om! Hvorfor skal 
det stå og tage plads op til ingen 
nytte? v8  Men han svarede: Herre, 
lad det stå et år til, så skal jeg få 
gravet omkring det og givet det 
gødning. v9  Måske bærer det så frugt 
næste år. Hvis ikke, kan du hugge det 
om.« 
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.”   
Lukasevangeliet 3, 1-9 
 
Gud, giv mig sindsro 
til at acceptere det, som jeg ikke 
kan ændre 
mod til at ændre det, jeg kan 
og visdom til at se forskellen. 
Amen. 
 
Kan man binde en elefant? 
En elefant, der kan løfte flere 
hundrede kilo, alene med sin snabel? 
 
På en måde er det det, der er spørgs-
målet til i dag. Teksterne til i dag 
handler nemlig om at være bundet – 
bundet til det, man frygter på – bundet 
til sin skæbne. 

 
Spørgsmålet, som teksterne stiller, er: 
Har Gud på forhånd beregnet, hvor 
meget hver enkelt skal lide? 
Er der nogen mennesker, der bare er 
født forkert og gør de forkerte ting, og 
derfor får deres retfærdige straf? 
 
Ja, på en måde har jeg desværre 
skrevet under på det i mit præsteløfte, 
min særlige præstelige håndfæstning 
på den augsburgske bekendelse. 
Den bekendelse, hvor det i artikel 17 
hedder, at de ugudelige mennesker 
og djævlene vil Kristus fordømme til at 
pines uden ende! 
Den særlige moralske forpligtigelse, 
som jeg samtidig har skrevet under 
på, forpligtiger mig dog også på at 
tale mod sådanne middelalderlige og 
umenneskelige holdninger. 
 
For er det ikke sådan, at enhver form 
for vold rammer blindt? Var det ikke 
det, kære konfirmander, vi i konfir-
mandladen hørte Shaka Loveless 
synge om i sin sang ”Ikke mere tid”? 
 
Eller findes der en gud – en skæbne-
gud – der sørger for at uretfærdige og 
onde syndere rammes og bindes af 
en ond skæbne – et ondt endeligt. 
 
En gud, der sørger for, at de der dør 
en pludselig død – om de så bliver 
ofre for en despot eller bliver ramt af 
et tårn, der styrter ned – at sådanne 
mennesker på en eller anden måde 
særlig har fortjent at lide, fordi de er 
større syndere eller mere skyldige 
end alle andre? 
 
Jesus siger, ”nej!” 
 
Men det handler om os mennesker og 
vores ansvar. Kan vi tage ansvaret i 
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vores egen hånd og gøre os fri – 
vriste os løs fra den pæl, vi er bundet 
til? Så vi kan være frie mennesker for 
hinanden?  
 
Eller er det, som vi hørte læst fra 
alteret: ”Fædrene spiser sure druer, 
og sønnerne får stumpe tænder!” 
Ifølge dette gammeltestamentlige 
mundhæld, så forfølges vi af de fejl, 
som vores forældre har gjort. 
Spiser vores far sure druer, der giver 
huller i tænderne, så kommer vi også 
til det – og ender med stumpe-tænder 
i munden? 
 
Men er det Guds værk, eller skyldes 
det tendensen blandt mennesker til at 
holde fast i dårlige vaner og 
traditioner – vores tendens til at binde 
os til en pæl af sikkerhed og kontrol – 
ophøjede og stive religiøse ritualer 
eller fordummende fjernsyns-
underholdning i familien, der øde-
lægger kommunikationen og fjerner 
os fra hinanden? 
 
Jeg spørger igen: 
Kan en elefant finde sig i at være 
bundet i stedet for at slide sig løs? 
På trods af sin kæmpe størrelse og 
sine mægtige kræfter? Forklaringen 
er enkel. Når en elefant er lille, bliver 
den bundet med jernkæder til et 
jernrør. Hvor meget den end prøver, 
kan elefantungen ikke slide sig løs, og 
jo mere den trækker, des mere gør 
det ondt. 
 
Til sidst giver elefantungen op – den 
har lært, at den ikke kan slide sig løs. 
Det er derfor den voksne elefant ikke 
prøver at slide sig løs. For selv om det 
ikke mere er en kæde, som holder 
elefanten bundet, er der en indre 

stemme, der siger: ”Jeg kan ikke, det 
er umuligt”. 
 
Det handler om at være bundet af 
angst og frygt. 
Det handler om nogle bånd, som er 
usynlige, men alligevel ofte effektive. 
Lige så effektive som de bånd og de 
trusler, som store institutionaliserede 
religioner gennem århundreder har 
tordnet ned over folk. 
 
Det handler om religion – i sin dårlige 
afskygning - ordet religion betyder ”at 
binde fast”!  
 
Og desværre har alle de store 
verdensreligioner ofte fået det til at 
lyde, som om det handler om at være 
bundet af gudsfrygt – ikke af et 
lydhørt hjerte – et kødhjerte, som 
Ezekiel skriver senere i sin bog, men 
bundet af et stenhjerte, der regner alt 
ud i regler og konsekvens. 
 
Religion og regler binder os på 
hænder og fødder. Ja, og det kan 
måske nogle gange være meget godt. 
Godt hvis disse hænder og disse 
fødder gør andre mennesker ondt – 
slår og holder andre mennesker nede. 
 
Heldigvis har vi de ti bud. Vi lever i et 
land, der med skatteregler sørger for 
at fordele bare lidt af rigdommen – 
binder os til at bruge penge på de 
gamle - dem, der er blevet syge – 
børnene og de unge. 
 
Vi skal ikke bare bryde reglerne. 
Det var det, de troede, at Jesus 
mente, og derfor klyngede de ham op 
på et kors, for at vise, hvad verdens 
magthavere gør med dem, der tager 
let på reglerne, og sætter kærligheden 
højest. 
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I de ti bud møder vi almen menneske-
lig religiøsitet og generelt anvendelige 
regler for god opførsel, men de er sat 
med et gammeltesta-mentligt fortegn, 
som både Ezekiel og Jesus gør op 
med i dagens tekster. 
 
Fra indledningen til de ti bud lyder det: 
Du må ikke tilbede dem og dyrke 
dem, for jeg, Herren din Gud, er en 
lidenskabelig Gud.  
Jeg straffer fædres skyld på børn, 
børnebørn og oldebørn af dem, der 
hader mig … 
 
Men det, som Jesus taler om er noget 
andet. Han taler om noget, der 
overgår al forstand! Om noget, der 
kaldes ”Guds Rige”.  
 
Han giver os håb om, at kærligheden 
findes – at der findes et liv i opmærk-
somhed over for vores medmenne-
skers ve og vel, der kan befri os og 
vende os mod livet. 
 
Han får os til at vende os mod det 
Guds rige, som begynder her og nu 
og varer i evighed til den forenede lyd 
af Guds og menneskers hjerter. Et 
Guds rige, som ikke kun er for døbte 
eller forud frelste, men først og 
fremmest for de, der rammes af 
sygdom og verdens ondskab. For de 
mennesker, der lige nu står i en 
vanskelig situation, hvor de skal 
vælge mellem liv og død – mellem at 
give op som den lille elefantunge eller 
rive sig løs. 
 
Give op og sove hen i fortabthed  
eller splintre ”du kan ikke – kæden” og 
tro på, at du er elsket og frigjort fra 
”had og angst – pælen”. 
 

Vi er alle mennesker, som lever af 
kærlighed og håb. Vi må erkende, at 
det at være i kærligheden kræver, at 
vi kan udholde både smerte og kaos. 
Sårbarhed og splid mellem menne-
sker er en del af vores eksistens, hvis 
vi fortsat vil kæmpe for at lade kærlig-
heden bestemme over vores liv. 
 
Tro på, at der altid vil være en 
gartner, der vil tale vores sag – grave 
om os og gøde vores håb.  
For vi er kærlighedens udøvere – vi er 
dem, der skal manifestere, at kærlig-
heden findes uden for Gud – derude, 
hvor vi – i mødet med Jesus i 
fortællingen om hans liv – må lade 
kærligheden gå forud for vores behov 
for at binde hinanden. 
 
Guds Rige findes midt i en verden, 
hvor retfærdigheden sommetider 
mangler, og kærligheden til tider 
synes at forsvinde i verdens morads 
af smerte og magtbegær. 
 
Gud, giv mig sindsro til at accep-
tere det, som jeg ikke kan ændre, 
mod til at ændre det, jeg kan og 
visdom til at se forskellen.   
Amen. 
 
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 
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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 som menighedsgudstjeneste-
leder skal holde gudstjeneste omkring 
en anden søndag, så bare sig det, når 
du kommer. 
 

 
 
En uniformeret samling fra vores 
mindestund for de faldne fra 1. 
verdenskrig i forbindelse med 
kirkekaffen søndag den 11. november 
i år. 
 
Dåb 
Den 6. oktober: Emil og Noah 
Husballe Pape Henriksen 
 
Døde 
Ingen 
 
Viede 
Den 6. oktober: Kirsten Hesselager og 
Steen Haubjerg Madsen 
 
Velsignelse af borgerligt indgået 
ægteskab: 
Den 9. november: Randi Evelyn 
Ørebro og Lindy Ørebro 

 
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, gudstjeneste-
tider, 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 
Den 30. november holdes et kort 
møde kl. 18, hvorefter der er 
afslutning for det gamle råd.  
Den  
Menighedsrådets møder er offentlige, 
og alle interesserede er velkomne. 
Referater fra menighedsrådsmødet er 
fremlagt i kirkens våbenhus. 
*Det nye Menighedsråd, som 
konstituerede sig den 6. november, 
ser således ud: Leo Vindahl Olesen 
(formand og), Mona Boysen 

http://www.svenstrupkirke.dk/
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(næstformand), Jytte Schink 
(kontaktperson og kirkeværge), 
John Svane Christensen (kasserer i 
rådet), Henrik Christensen 
(sekretær), Karin Stavski, Bo 
Scharff (præst, født medlem).  

Suppleanter: Martha Thomsen og 
Kurt Christensen 
Uden for rådet: Torben Nielsen og 
Maja Jørgensen (medarb. repr.), Ole 
Rasmussen (kasserer). 
Bygningskyndig: ikke helt afklaret 

 
 

 

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

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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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  

  

Trævlernes Julestue 2012 

 

                                  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        
               

             Gratis adgang. 

Velkommen til juleudstillingen. 
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Svenstrup frivillige brandværn 

 
 

Udkald i foregående måned: 
23. oktober: Naturbrand mindre brand, Svenstrup (Prøveudkald fra Brand og 
redning) 
11. november: Redning – Skrænt. 
Afholdte øvelser: 
Der har i den forgangne måned været afholdt 3 øvelser 
Kommende måneds øvelser: 
10. december: i Svenstrup 
Brandværnet ønsker alle en glædelig jul og et godt 
nytår  
 
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. 
 
Husk også: 

Juletræsfest 
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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Svenstrup Friskole  
– Officiel indskrivning for skoleåret 2013/2014 
 
Der afholdes officiel indskrivning på 
Svenstrup Friskole for skoleåret 
2013/2014, d. 23/1-13 fra kl. 16.00 til 
kl. 18.00.  
 
Det vil være muligt at se skolens 
rammer samt at få en snak med 
skolelederen og medlemmer fra 
bestyrelsen. Vi byder naturligvis også 
på en kop kaffe og kage samt saft til 
børnene. 
 

Ønsker I, at jeres barn skal gå på 
Svenstrup Friskole, vil det være en 
stor hjælp mht. planlægningen for 
næste skoleår, at I indskriver jeres 
barn inden udgangen af januar. 
Herved kan vi få dannet 
klasserne/grupperne og få tilpasset 
personale behovet rettidigt. 
 
Vh. 
Personalet & Bestyrelsen, Svenstrup 
Friskole 

 
 

 
Skal I giftes - Kom og lær Brudevalsen 
 
Lær at danse brudevals og bliv sikker i brudevalsen til den store dag 
 
Start tirsdag den 19. februar kl. 18:45-19:30 
 
5 gange undervisning 
 
vi guider jer igennem så I lærer at få koordineret jeres rytme og 
tempo, så I flytter fødderne samtidig.  
 
På Alsingergården, Sandvej 21, Svenstrup 
 
Tilmelding ved Ib Jensen mobil 21 74 64 33 
Mail : formand@nordalsfolkedansere.dk 
 
Pris pr. par 1000,- kr.  

mailto:formand@nordalsfolkedansere.dk
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FRA NØRRESKOV-SKOLEN  
www.norreskov-skolen.dk 
 

 
 

Lys på cyklerne og refleks på 
jakken 

Så er den mørke tid 
kommet, hvor eleverne 
skal have lys på deres 
cykler. Alle bilister ved, 
hvor svært det er at se 
mørklagte cyklister, og 
det værste, der kunne 
ske var, at et barn blev 

kørt ned. Derfor opfordrer vi alle 
forældre til at tjekke børnenes cykler, 
så vi undgår uheld i den mørke tid. 
Alle elever på Nørreskov-Skolen har 
fået udleveret en refleks, og vi vil 
ligeledes opfordre til, at den bliver sat 
på børnenes overtøj. 
Vi ser frem til at kunne se nogle 
meget tydelige elever i den 
kommende vinter. 
 
Farvel til 
Siden sidste nyhedsbrev har vi sagt 
farvel til 2 lærere, som er gået på 
efterløn. 
Hans Honore havde sidste 
arbejdsdag den 31. august. Hans har 
arbejdet på skolen i Guderup siden 
1979. De sidste år arbejdede han i 
indskolingen, og der er flere af de 
små elever, der har spurgt, hvornår 
Hans kommer igen.  
Tove Frederiksen 
har arbejdet på 
skolen siden 1975, 
og havde sidste 
arbejdsdag den 30. 
september. Tove 
har de sidste del år 
arbejdet på mellemtrinnet, og hun har 

i tidens løb været klasselærer for 
mange børn. Hun arbejder stadig på 
frivillig basis med et hold i 
håndarbejde. 
 
Linjetilbud 
I forbindelse med Fremtidens skole 
har politikerne besluttet, at der på 
hver skole skal tilbydes linjer i 
overbygningen. Det betyder, at 
eleverne skal vælge sig ind på en 
bestemt retning, som de har interesse 
i. Det kunne være innovation, sprog, 
science, sundhed osv. Vi har endnu 
ikke lagt os fast på, hvilke linjer 
Nørreskov-skolen skal tilbyde, men 
jeg kan fortælle, at vi har haft et 
indledende møde med Linak for at 
undersøge, om vi kan få et 
samarbejde i gang med dem. Vi 
planlægger med, at vi skal oprette 3 
linjer. 
 
Motionsløb 
Fredag før 
efterårsferien 
deltog vi som 
vanligt i 
Skolernes 
motionsløb. 
Og det er jo 
helt utroligt, 
som der bliver 
løbet denne dag. De allerfleste går til 
den med stor ildhu, og der bliver løbet 
mange km. En elev fra 9. årgang 
nåede op på hele 28. km, og der var 
flere – også små elever, der løb 20 
km. 
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Et valghold fra overbygningen deltog 
desuden i en duathlon, hvor der også 
blev gået til den. 

I det hele taget stod uge 41 i 
sundhedens tegn, og mange klasser 
havde specielle sundhedsforløb ugen 
igennem.

 
Ferieplan. 
Nu er den endelige ferieplan for skoleåret 13-14 vedtaget, og det blev som ventet 
nedenstående plan: 

 
 
Ferieplan for skoleåret 13-14 
 

1. skoledag efter sommerferien - mandag den 12. august 2013 

Efterårsferie Lørdag den 12. oktober søndag den 20. oktober 
2013 

Juleferie Lørdag den 21. 
december  onsdag den 1. januar 2014 

Vinterferie Lørdag den 8. februar  søndag den 16. februar 2014 
Påskeferie Lørdag den 12. april  mandag den 21. april 2014 
St. Bededag Fredag den 16. maj  søndag den 18. maj 2014 
Kristi Himmelfartsferie Torsdag den 29. maj  søndag den 1. juni 2014 
Grundlovsdag/Pinseferie.  Torsdag den 5. juni mandag den 9. juni 2014 
Sommerferie Lørdag den 28. juni   

 
De nævnte dage inklusive. 
Hertil kommer de lørdage og søndage, der ikke er omfattet af ovenstående. 
Antal skoledage: 200. 

 
 
 
 

Til salg: 
20 m2 nye parketguldbrædder – brune. 
25,- kr. pr. m2 
 
Hans Peder Bonde 
Tlf. 21 47 61 66 
 

http://www.google.dk/imgres?q=feriebilleder&hl=da&biw=1280&bih=853&gbv=2&tbm=isch&tbnid=Wp2ngKrRw3uVtM:&imgrefurl=http://www.deldig.dk/profil/nytliv/albums/feriebilleder/1721-a/&docid=o23vhK8gbn-MtM&w=647&h=485&ei=MLuBTrqXKpPZ4QSFxsGPAQ&zoom=1
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Lokalhistorisk forening 
Lokalhistorisk forening 
Fund på Solbjerggård. 
Under reparation og omlægning af den store hovedtrappe på Solbjerggård fandt 
man en flaske. Den var fra Petersens Braueri, Sonderburg. 
I flasken lå et gulnet stykke papir: 

 
Datoen var 9. august 1913 og navnene var, tror vi nok: 
Peter Rantzau, København 
Jørgen Sørensen, murer, Østerholm 
Peter Moos, Elstrupskov. 
Trappen er i øvrigt belagt med store Bornholmske klinker og stuehuset er bygget 
af murermester Christensen i Klingbjerg (lille mester)     
(JV) 
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DET FOREGÅR I 
Skolevænget 14 
2012 
 
 
December 2012 
Lørdag 1. dec. kl. 14.00 Stevning  Lansbylaug juletræstænding 
Torsdag 6.dec kl. 18.00 Madklubben - julemenu køkken 
Søndag 9.dec. kl. 14.30 Søndagscaféen caféen    Søndagscafé for alle  
 
Januar 2013 
Torsdag 5.jan.  kl. 22.00 Kulturhuset Salen Den store Hellig Tre Konger 
aften 
Mandag 7.jan kl. 09.00 Else Willadsen caféenmotion for ældre starter efter 
jul 
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  
Torsdag 10.jan. kl. 18.00 Madklubben - fællesspisning køkken 
   
Februar 2013  
Søndag 3.feb.       kl. 14.30 Søndagscaféen caféen    Søndagscafé for alle  
Onsdag 6.feb. kl. 18.00 Madklubben  fællesspisning køkken 
Torsdag 7. feb. Kl. 19.00  Landsbylauget – det årlige Borgermøde salen 
Onsdag 27.feb kl. Fobis - Dilettant for børn salen 
 
Marts 2013 
fredag 2.mar kl. Fobis - Dilettant med kaffe salen  
Lørdag 3.mar kl. Fobis - Dilettant med spisning og musik salen 
Søndag 3.mar.      kl. 14.30 Søndagscaféen      caféen   Søndagscafé for alle  
Tirsdag 5.mar. kl. 18.00 Madklubben - fællesspisning køkken 
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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. 1-2013: Tirsdage kl. 09.00 – 11.00 i Caféen d. 8. januar - d. 19. marts 
    Hold nr. 2-2013: Onsdage kl. 09.00 – 11.00 i Caféen d. 9. januar - d. 20. marts  
    Hold nr. 3-2013: Onsdage kl. 19.00 – 21.00 i Caféen d. 9. januar – d. 20. marts  
   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 24/9 2012 og slutter 15/3 2013 
Stevning Idræts Forening: Motionsgymnastik: 

     Yderligere information ved Margit Schmidt tlf. 74 45 84 93 
    Tirsdage kl. 17.00 – 18.00 i gymnastiksalen.  sæson 4/9 2012 til 18/3 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  
       Onsdage kl. 19.30 – 20.30 i gymnastiksalen.     Første gang d. 05.09.2012  

 Stevning Idrætsforening: Motionsbadminton i Gymnastiksalen: 
  Tildeling af tider ved Linda Christensen tlf. 60 94 27 42 
    Tirsdage kl. 16.00-17.00 + 18.00-21.00.    sæson 4/9 2012 til 18/3 2013 
    Onsdage kl. 15.30-17.30    sæson 5/9 2012 til 19/3 2013 
    Torsdage kl. 16.00 -21. sæson 6/9 2012 til 20/3 2013 
Stevning Idrætsforening: Kortspil i klublokalet under den gule bygning: 
    Torsdage kl. 19.00 – 22.00.                   Første gang d. 06.09.11. Slut ult. marts 
 
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. 8. januar. Rundt om 
Stevning nr.146 udkommer d. 26. januar og E`SvenstruPPe udkommer d. 1. februar. 
   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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=   Lørdag d. 1. juni 2013  
kl. 13.00 – 24.00 
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Annoncer 
 

             HENRIETTES PRIVATE DAGPLEJE 

Et godt alternativ til den kommunale.  
 
Juletiden nærmer sig og her i dagplejen er vi så småt gået i gang med 
julehemmelighederne. 
Vi øver os på julesange, som vi skal synge til vores årlige juletræsfest i legestuen, d. 7. 
december. 
Lige som sidste år bager vi julesmåkager med børnene om formiddagen og fortsætter med 
julehyggen om eftermiddagen, hvor vi inviterer mor, far og søskende med til at danse og 
synge om juletræet. 
 
Sidste nyt i min dagpleje: 
Har været på motorikkursus lørdag d. 17. november. 
Vi får 2 nye legekammerater pr. 3. december, som vi glæder os til. 
  
Jeg har i øjeblikket ingen ledige pladser, men er I interesseret  
i at læse mere om, hvad vi laver i dagplejen, så kig ind på min hjemmeside. 
 
www.henriettesdagpleje.dk 

 
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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. Zoneterapi 

. Laserterapi og øreakupunktur uden nåle God til 
aktuelle skader, forstuvninger, fibersprængninger, 
knæproblemer, led og muskler, sår uren hud m.m. 

. Ben-, nakke-, skulder- og rygmassage 

. Ansigtsmassage og akupressur 

. Kranio Sakral Terapi 
 
Trænger du til at få ”Tryk på helbredet”  

Så henvend dig trygt til 
Registreret Alternativ Behandler (RAB) 
Vivi Madsen 
Mølletoften 4, Svenstrup 
Tlf.: 74 45 64 58 
Og bestil en tid… 
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Aktivitetskalender 
  
 
 
 

Tidspunkt    Aktivitet             Mødested 
 

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 

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 Kirken 

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

Søndag d.23.dec. kl.10.30 4. søndag i advent - Svenstrup-højmesse Kirken 

Mandag d. 24. dec. Kl. 14.30 Juleaftensgudtjeneste Kirken 

Mandag d. 24. dec. Kl. 16.00 Juleaftensgudtjeneste Kirken 

Mandag d. 24. dec. Kl. 23.30 Jule-midnatsgudtjeneste Kirken 

Tirsdag d. 25. dec. Kl. 14.30 Svenstrup-højmesse  - Fødselsdagsgudtjeneste Kirken 

Søndag d. 30. dec. Kl. 14.30 Svenstrup-højmesse  - julesøndagsgudtjeneste Kirken 

Tirsdag d. 1.jan. Kl. 14.30 Nytårsgudtjeneste Kirken 

Søndag d. 6. jan. Kl. 10.30 Helligtrekonger - Svenstrup-højmesse Kirken 

Søndag d. 13. jan. Kl. 10.30 Svenstrup-højmesse Kirken 

Søndag d. 20. jan. Kl. 10.30 Menighedsgudstjeneste Kirken 

Søndag d. 20. januar 2013 - Sidste frist for indlæg til E SvenstruPPé 

Søndag d. 27. jan. Kl. 19.00 Stillegudstjeneste Kirken 

Torsdag d. 31. jan kl. 14-16 Foredrag: Burt Faber, Holm Forsamlingshuset 

…Fredag d. 1. februar udkommer næste nr. af E SvenstruPPé  … 

Søndag d. 3. feb. kl. 10.30 Familiegudstjeneste - Svenstrup-højmesse Kirken 

December 2012/januar 2013 
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