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Kommentar 

 

Som det ses på forsiden er forberedelserne godt i gang 
til årets ringriderfest her i vores by, der er jo som 
sædvanlig utroligt mange aktiviteter i hele 2 dage, både 
på friskolens område, såvel som på ringriderpladsen.  
Er vejret med os  
(som det plejer)  
så bliver det et par rigtig  
festlige dage. 
(som det plejer)  
Vel mødt til det hele,  
vi behøver ikke kede os.  
Husk også at hejse jeres flag,  
det ser simpelt hen bare så flot og festligt ud, 
(som det plejer) 

 
  
 

 

 

 
 
 
Som det også ses inde i bladet, holder vores præst 
Bo Arne Scharff  afskedsgudstjeneste  
i Svenstrup Kirke 
Søndag den 7. juli 2013  kl. 14.00  
med efterfølgende kaffebord 
i Svenstrup Forsamlingshus. 
Det var ikke så mange år vi fik glæde af Bo,  
som præst i vores sogn. 
Håber vi borgere har givet Vibeke og Bo mange gode 
oplevelser, lige såvel som I har givet os en masse,  
i perioden I har virket her i Svenstrup sogn.   
 
God vind fremover. 
Eva Tagesen 
 
  

Redaktion 
 Lasse Andersen 74 45 62 73 
 Gert Wonsyld 74 45 63 00 
   

Kontaktudvalg 
Brandværn 

 Anker Thy 74 45 62 99 
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  e-mail: Skovgaard@johansen.mail.dk 
“Trævlerne” 

 Jonny Mathiesen 74 45 63 71 
Ungdomsforeningen 

 Karin Frost Jensen 22531887 
   e-mail: karin_frostjensen@sport.dk 
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Særlige begivenheder i Svenstrup Kirke og Sogn maj - juli 2013: 

 
Fra og med august måned vil præster udefra og menigheden selv passe 
gustjenesterne i Svenstrup Kirke, da sognepræsten fratræder stillingen. 
Se gudstjenestelisten på kirkens hjemmeside: www.svenstrupkirke.dk  
eller hent en kirkeseddel i Kirken – gudstjenestetiderne er i skrivende stund 
endnu ikke på plads. Inden udgangen af oktober vil den nye præst være 
ansat. 
 
AFSKEDSGUDSTJENESTE   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bo Arne Scharff holder afskedsgudstjeneste  
i Svenstrup Kirke Søndag den 7. juli 2013  kl. 14.00. 
Efterfølgende kaffebord i Svenstrup Forsamlingshus. 
Alle indensogns og udensogns med tilknytning til  
Svenstrup Kirke indbydes. 
Tilmelding til Martha Thomsen: mmat@bbsyd.dk / 21 91 76 75 eller til 
Menighedsrådsformand Leo Vindahl Olsen: leovindahl@gmail.com / 26 74 62 11  
- senest tirsdag den 2. juli. 
Med venlig hilsen Menighedsrådet 
 

http://www.svenstrupkirke.dk/
mailto:mmat@bbsyd.dk
mailto:leovindahl@gmail.com
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ALLE MENNESKER HAR BRUG FOR NOGET AT TRO PÅ 
 
Det er noget, som vi hurtigt finder ud af, når vi udfordres af tilværelsens og vores 
egne luner. Vi må have noget, der kan holde den værste meningsløshed fra 
døren. Vi må tro på, at den ulykke og det, som mennesker kan finde på at gøre 
mod hinanden, ikke er det sidste, der kan siges om det liv, vi lever. 
 
Hvor finder vi så noget at tro på? 
Er der et særligt sted, hvor vi kan blive tanket op med tro? 

Ja, nu er det jo præsten, der skriver denne lille farvelhilsen til det sogn, som jeg 
har nydt at være præst i gennem godt 4 ½ år. 
Og svaret ligger jo lige her på præstens skrivebord og i bibelen: Fortællingen – 
den fantastiske fortælling om en mand, der kæmpede for retfærdighed og 
kærlighed, og som for det troende hjerte tilmed er Guds Søn, Jesus – selve 
kærlighedens søn. 
 
Men denne fortælling skal jo først blive levende i vores hjerter. Vi skal høre den 
igen og igen, så vi så at sige kan den ”by heart”. 
Derefter skal det skridt for skridt gå op for os, at den genbeskriver alt det, der er 
virkelig livskvalitet i i vores liv: 
 
Det pålidelige  
det, der er til at tro på, fordi det ikke hævder sig ved kontante argumenter og 
håndfaste beviser om styrke og magt, men har korset som kernebillede og viser 
sin styrke i de svage værdier: kærlighedens værdier 
 
Det tilgivende 
det, der på længere sigt vinder, fordi det klarer sig uden om bitterhed, hævn og 
ufred 
 
og Det åndelige 
det, der åbner tilværelsen for nye muligheder og bringer mennesker tættere på 
hinanden. 
Skridt for skridt skal vi gå vores livs vej, og den store fortælling skal flette sig ind i 
vores egen lille fortælling. 
I stille stunder skal vi så kunne mærke, at i vores inderste findes en diamant af 
menneskelighed, der konstant kalder på disse livskvaliteter. 
Kalder på ham, der er Herre over kærligheden. 
Jeg vil bede til, at hver eneste her på denne egn – om jeg har haft noget at gøre 
med jer eller ikke – at I må finde stunder, hvor I kan se denne diamant og høre 
denne stemme! Af hjertet TAK, for rigtig mange dejlige oplevelser og festligt 
samvær – også fra min Hustru Vibeke.           
 – Bo Scharff 
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Tro, livsværdier og åndelig 
styrke rystes og udvikles gennem 

livet og dets udfordringer. Præsten  
 

 
 
kan være en god samtalepartner, når 
noget skal vendes for at give luft til nyt 
liv. Ring og aftal tid – eller prøv at 
komme forbi! 

 
Stilhed og lystænding - hverdagsgudstjenester i Svenstrup kirke  
– til og med juni: 
 
 
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 som 
menighedsgudstjenesteleder skal 
holde gudstjeneste omkring en anden 
søndag, så bare sig det, når du 
kommer. 

 

 
Dåb 
Søndag den 31. marts: William 
Lindberg Holm (Williams dåbsord: 
”Som I vil, at mennesker skal gøre 
mod jer, sådan skal I gøre mod dem!” 
Lukas 6, 31) 
 

Døde 
14. april: Alan Jensen 

Viede 
18. maj: Belinda Ørebro Holm og 
Brian Friedrichsen = Belinda Ørebro 
Friedrichsen og Brian Friedrichsen 
18. maj: Christina Wind og Lasse 
Schanz = Christina Wind Schanz og 
Lasse Wind Schanz 

 
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 3145 8400. 

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 lytte til en original 
sang komponeret til nogle af vores 
særlige gudstjenester.  
 
Sognepræst 
Bo Scharff 

 

http://www.svenstrupkirke.dk/


  
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 
Menighedsrådet holder møde den 13. 
juni; - første møde efter 
sommerferien, hvor næste halve års 
møder planlægges: 22. august. 
Alle gange kl. 19.00 i 
Konfirmandladen. 
Menighedsrådets møder er offentlige, 
og alle interesserede er velkomne. 
Referater fra menighedsrådsmødet er 
fremlagt i kirkens våbenhus. 
Rådets medlemmer: Leo Vindahl 
Olesen (formand), Mona Boysen 
(næstformand), John Svane 
Christensen (kasserer i rådet), 
Henrik Christensen (sekretær), 

Karin Stavski, Bo Scharff (præst, 
født medlem). Jytte Schink er 
midlertidigt udtrådt af 
Menighedsrådet og indsuppleret af 
1. suppleant Martha Thomsen, der 
dækker posten som kontaktperson. 
Posten som kirkeværge varetages 
af Karin Stavski. 
Suppleanter: Martha Thomsen og 
Kurt Christensen 
Uden for rådet: graver Torben Nielsen 
og organist Maja Jørgensen (medarb. 
repr.), Ole Rasmussen (kasserer). 
Bygningssagkyndig: Klaus Witte 

 

 

   

Nyheder fra friskolen 
 
Generalforsamlingen i april 
Formand Morten Carstensen berettede om et begivenhedsrigt år med mange op 
og nedture. Der har været en del positive arrangementer: Indvielse af skolen, det 
første ekspeditionslærings forløb – Svenstrup på kortet, motionsløb før 
efterårsferien, lanterne allé for Bitten Clausen i forbindelse med 100 års 
fødselsdag og teaterforestillingen som var en bragende succes. Uheldigvis kom 
der også en lockout i vejen og en langtidssygemelding. Eleverne og personalet 
ser frem til den kommende lejrskole som går til Krarup på Sydfyn. Lejrskolen 
finder sted sidst i maj.  
Kasserer Dorthe Johansen fortalte at skolen fik et lille underskud på 15.000kr det 
første halve år. Et flot resultat taget i betragtning, at der har været mange opstarts 
omkostninger. Det flotte resultat skyldes ikke mindst at rigtig mange har bidraget  
med borgerlån, med ting til skolen, og at der er bakket flot omkring 
cykelsponsorløbet som blev afholdt i efteråret 2011. Skolen har pt. et banklån på 
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1.4 mill. Kr. hos Merkur bank. Vi er i gang med at få det ændret til et F1 lån, 
hvorved vores renteudgifter bliver halveret. 
Til næste skoleår er der lavet budget med 51 børn. Børnene bliver delt i 4 
grupper, og vi skal derfor have en lærer mere ansat. Vi forventer at det sker i 
første halvdel af juni. Stillingen er slået op. 
Vores tilsynsførende Anne Grete Jensen aflagde ligeledes beretning. Hendes 
overordnede indtryk er, at vi har nogle gode lærere, en god bestyrelse med god 
iværksætterånd, og der er fundet nogle gode traditioner. Skolen bør dog investere 
i flere undervisningsmaterialer. Den samlede beretning kan læses på skolens 
hjemmeside.  
Anne Grete ønskede ikke at genopstille som tilsynsførende da hun også er 
skoleleder på Østerlund friskole. Arne Pedersen blev valgt som ny tilsynsførende. 
Følgende blev valgt ind i bestyrelsen: Morten Carstensen, Lene Christiansen, 
Tanja Andersen og Sandra Pedersen.  
Finn Lehmann og Karin Jensen blev valgt som suppleanter. (Efterfølgende er 
Karin trådt ind i bestyrelsen, idet Bjørn Petersen har valgt at trække sig) 
(Bestyrelsen har konstitueret sig med Morten som formand, Lene som 
næstformand, Dorthe som kasserer, Tanja og Karin som sekretærer.) 
Anni Rasmussen ønskede ikke genvalg.  
Fra bestyrelsen skal lyde en stor tak til Anni  og Bjørn for deres indsats. 
Der var forslag om forhøjelse af skolepenge med 35kr/mdr./barn grundet af 
statstilskuddet falder igen fra næste skoleår. Forslaget blev vedtaget, hvilket 
betyder at der fra august sker en forhøjelse af skolepenge betalingen. 
Skolen har fået ny hjemmeside, så klik ind på www.svenstrupfriskole.dk og se det 
nye layout. 
Sponsorat 
Linak  har være meget gavmilde og har sponseret 5000kr til musik instrumenter. 
En stor tak til Linak.  
Nye elever 
Skolen har i løbet af maj måned sagt velkommen til to nye familier. Der er således 
startet 2 piger i Sirius gruppen, og 2 piger i Pegasus gruppen. 
 
Med Venlig Hilsen 
Bestyrelsen 
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Aktiviteter i Svenstrup 
       Lørdag d. 1 juni fra kl. 13.00 
Kom og vær med til en dejlig familieeftermiddag i  

          Svenstrup 
          Hvor vi slutter af med fællesspisning  
   
Svenstrup Friskole har Cykelsponsorløb fra kl. 13 til kl. 15  
        
                                     
           
 
            Kl. 15 har vi kaffebord med lagkage i teltet  
          Efter kaffen er der mulighed for at hygge sig  
                                         med 
            mange former for spil både inde og ude  
    Der er: bl.a.-kroket-kongespil-flødeboldekast m. m. 
    
 

 
kl. 17.30 er der dækket op til en festlig fællesspisning. 
 

Husk at bestille madbilletter. 
Billetter koster 55 kr. for voksne og 25 kr. for børn  
 

Menu:  
Helstegt benskinke med flødekartofler, salat og flutes 
                           Desserten er en is. 
 

                       Billetter købes og afhentes hos.: 
 
Hanne Græns tlf.  28 80 25 72                  Agnes Nielsen tlf. 40 989 92 89                                                      
   hanne.graens@gmail.com                             Nielsen@moisen.net 
         Ugebjergtoften 7                                        Mølletoften 22 
 
 
Billetter bestilles og afhentes senest d. 26 maj   
Pris 55 kr. voksne, 25 kr. børn 

                                                                         E`Svenstruplaug 

http://mail.google.com/a/moisen.net/contacts/ui/ContactManager?js=RAW&maximize=true&hide=true&position=absolute&hl=da&emailsLink=true&sk=true&titleBar=false&border=NONE&eventCallback=ParentStub1303242983817&zx=q5tfu5u1tk10
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Så er det igen blevet tid til Svenstrup 

Ringridning. Rytteroptoget starter i Himmark klokken 11.30, med 

ledsagelse af Muta in Bass. Efterfølgende spiller Muta in Bass også 

et par numre på pladsen. 

 

Vi opfodrer til at du hejser flaget og er med til at gøre dagen 

ekstra festlig.   

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Glæder os, til at  

 

se Jer på festpladsen. 

 

For børnene er der dåsekast 

og snoretræk. Du kan også lave 

en stand og sælge de ting du 

gerne vil af med. Der er også 

cykelringridning på pladsen, 

når optoget er ankommet. Man 

tilmelder sig også på pladsen. I 

år et det både børn og 

voksne, der kan deltage! 

På pladsen kan man købe 

kaffe, lagkage, 

ringriderpølser, øl og 

sodavand. Hvis man føler sig 

heldig, kan man også prøve 

lykken i tombolaen. 
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 Sankt Hans-fest ved Nygård i Nørreskoven 

søndag 23. juni 2013 kl. 17 – 22 

 
Fest med familieaktiviteter, musik, folkedans og orienteringssprint. 

Festen begynder på Nygård og slutter med bål på stranden. 

 

Program:  

 

Kl. 17.00 Familieorienteringsløb begynder. I løbet er der indlagt en lille 

konkurrence med præmier. Ruten er ca. 3.5 km. Løb eller gå, man må 

gerne følges ad. Sidste start 18.30. 

 

Kl. 18.00 Pølsebod og kaffebar åbner 

 Her kan købes grill og wienerpølser, kaffe, kage og drikkevarer. 

 Herefter musik, orienteringssprint, familieaktiviteter, folkedans. 

 

Kl. 20.15 Vi går til festpladsen ved stranden. 

 

Kl. 20.30 Båltale på stranden ved festpladsen ved  Stephan Kleinschmidt, 

formand for erhvervs og kulturudvalget i Sønderborg Kommune. 

Herefter tændes bålet.  

  

Husk tæpper og feltstole, madkurv må gerne medbringes 

 
 

Festen arrangeres i et samarbejde mellem: 

 

E´SVENSTRUPLAUG 

SØNDERBORG ORIENTERINGSKLUB  

NORDALS FOLKEDANSERE  

FORENINGEN NYGÅRD  

www.nygaard-als.dk  

http://www.nyaard-als.dk/
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Svenstrup frivillige brandværn 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Afholdte øvelser: 
Der har den 13 maj været afholdt øvelse på Danfoss. 
 

Kommende måneds øvelser: 
10 juni holdes der øvelse sammen med Egen friv. Brandværn, hvor emnet er 
frigørelse af tilskadekomne fra køretøjer. 
 

Ny mand i værnet. 
Vi kunne d 25 april hilse Chris Lock Jensen velkommen i værnet  
 

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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FRA NØRRESKOV-SKOLEN  

www.norreskov-skolen.dk 

Linjetilbud på Nørreskov-Skolen 
Skal du gå i 7. klasse i næste skoleår? Så var det en god ide at gå ind på 

Nørreskov-Skolens hjemmeside og læse mere om vores spændende linjetilbud. 

Vi tilbyder 3 linjer: 

Comm`On. Her bruger vi IT som det vigtigste arbejdsredskab. Vi vælger de IT-

baserede undervisningsmaterialer og bruger kun bøger som inspiration eller hvis 

vi ikke har andre muligheder. 

Hands On. Her arbejder vi praktisk og veksler mellem forskellige opgaver i løbet 

af timen. Du får gode muligheder for at få forklaret opgaven mere end én gang. 

Head On. Her arbejder vi med at blive udfordret fagligt. Vi sørger for, at du aldrig 

kommer til at kede dig, fordi du er færdig med dit arbejde. Vi hjælper dig med til at 

udfordre dine evner, så du bliver styrket i det, du brænder for. 

Se vores linjebrochure på: www.norreskov-skolen.dk 

 
 

Fra Nørreskov-Skolens SFO/Klub 
 

Med udgangen af april måned tog vi afsked med vores mangeårige medarbejder 

Jytte Birch Eriksen, der har valgt at gå på pension. Det var dejligt at se de mange 

børn og forældre, der kom for at sige farvel på trods af lockouten. 

Onsdag d. 1. maj var første dag i SFO’en for de børn fra børnehaverne, der skal 

starte i børnehaveklasse efter sommerferien. 41 små glade og forventningsfulde 

børn mødte op. 

De har nu perioden frem til 12. august til at vænne sig til SFO-livet inden skolen 

starter. 

 

Vi har fået nyt bålhus på sportspladsen. 

 

http://www.norreskov-skolen.dk/
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Desværre måtte vi efter påskeferien 

konstatere, at der havde været 

ildspåsættelse i et af vore to bålhuse. 

Heldigvis er det gået hurtigt med at få 

et nyt, og d. 7. maj kunne SFO og klub 

holde indvielse af det nye bålhus i 

strålende solskin. Indvielsen blev fejret 

med pølser og brød til alle. 

Efterfølgende har vi fundet synderne, som er blevet meldt til politiet.   

 

 
 
 

Til Salg 

Kompl. Sartelit anlæg med parabol antenne, 

 2 stk. digital Combo Receiver Triax Str. 330 fra 2009 

Pris 450 Kr.  

Johann Semmelmann 

Kløvertoften 39, Svenstrup 

TLF.: 74456421 

 

En ny Brother DCP-J140W USB Print, Skan, Kopimaskine   
 
Købt d.24.4.2013  nypris:    439,00 kr. I monteret patroner     
                  
+ et ekstra sæt patroner:     319,00 kr. 
 
kan købes samlet for en pris a´      500 kr.  
   
TLF.: 50986877       Eva Tagesen Skoletoften 21, Svenstrup        
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  DET FOREGÅR I 
  Skolevænget 14 

  2013 - 2014 
 
Juni 2013 
lørdag 1.jun.       kl. 13.00  kulturhuset            Stevning Musikfestival 
2013    
onsdag 12.jun.    kl. 18.00 Madklubben køkken Madklubben, grillmenu med salat 
fredag 14.jun.     kl. 18.00      Kulturhuset caféen  Fødselsdagsfest for de frivillige hjælpere. 
 
August 2013 
lørdag 16. aug.   Kl. 15.30 Kulturhuset  Kulturhusets årlige cykeltur med efterfølgende
                       spisning og hygge. 
September 2013 

mandag d.2.sep. kl. 18.00 madklubben køkken madklubben starter sæsonen.  

mandag d.2.sep. kl. 09.30 Kulturhuset salen  

Linedance med Bente Philipsen  kl. 18.00 – kl. 19.30 se opslag herunder 

tirsdag 3.sep. kl. 19.00 kulturhuset caféen PC kursus hold 1 - starter kl. 19.00 – kl. 21.00 

    se opslag herunder 

onsdag 4.sep. kl. 09.00 kulturhuset caféen PC kursus hold 2 - starter kl. 09.00 – kl. 11.00 

    se opslag herunder 

onsdag 4.sep. kl. 19.00 kulturhuset caféen PC kursus hold 3 - starter kl. 19.00 – kl. 21.00 

    se opslag herunder 

torsdag 5.sep. kl. 15.00 Læsekreds caféen Stevning læsekreds - starter kl. 15.00 – kl. 16.00 

   flere oplysninger fås ved Brigitte Fogt tlf. 7445 9239 

mandag 16.sep. kl. 09.30 Else Willadsen caféen Motion og leg - starter 

sæsonen kl. 09.30 – kl. 11.00                                        se opslag herunder 

oktober 2013 

søndag 6.okt kl. 14.30  søndsgscaféen caféen Caféen er åben fra kl. 14.30  til kl. 16.30 

    alle er velkommen til sæsonstarten 

Faste tidspunkter: 
Petanque 
torsdage kl. 09.30 – 11.30  Vi spiller hele året ude på petanquebanerne eller inde i salen. 
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. 52 19 18 13, mail: 
steffen@stevningkulturhus.dk.  Deadline for materiale til næste udgave er d. 14 .august. Rundt om 
Stevning nr.149 udkommer d. 24.august, og E`SvenstruPPe udkommer omkring d. 30. august. 

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

 

mailto:steffen@stevningkulturhus.dk
http://www.stevningkulturhus/
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Stevning Musikfestival 2013 
 

Aktiviteter for alle: 
 
kl. 11.00 – !!!!!!!!!!!     Kræmmermarked  
 
kl. 11.00 – kl. 16.00     Børnekræmmermarked  
 
Aktiviteter for børn: 

 fiskedam   

 pilekast             

 flødebollekaster  

 trillebør løb                                                         

 hoppepude 
 

Aktiviteter  for voksne: 

 slå søm i planke 

 slå om øl prisen 

 trillebør løb 
 

Hele dagen kan du købe: 

 is – slik – chips – ringridderpølser  

 øl – vand – vin – m.m. 
 
kl. 17.30 – 19.30   kan du købe: 

 skinke med flutes og kartoffelsalat 
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Linedance
Stevning Kulturhus

Lyst til at ha’ det sjovt og få dig rørt?

- så kom og vær med til Linedance!

Start mandag den 2. september 2013

Kl. 18.00-19.30 Let øvede/Øvede

Sæson september til april 350 kr.

Instruktør: Bente Philipsen
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PC kursus  for alle 2013     

 
i Stevning Kulturhus, Skolevænget 14  
 
Instruktør: Vagn Hesselager                                                                            
 
Hold nr. 1-2013: 

Tirsdage kl. 19.00 – 21.00 i Caféen. Første gang d. 3. september og sidste gang 
d. 12. november 2013.  
(der er ikke kursus d. 15. oktober)  

Hold nr. 2-2013: 
Onsdage kl. 09.00 – 11.00 i Caféen. Første gang d. 4. september og sidste gang 
d. 13. november 2013.  
(der er ikke kursus d. 16. oktober)  

Hold nr. 3-2013:  
   Onsdage kl. 19.00 – 21.00 i Caféen. Første gang d. 4. september og sidste 
gang d. 13. november 2013. 
(der er ikke kursus d. 16. oktober)  
 
Der undervises individuelt. Du kan for eksempel lære at skrive i Word, regne i 
Excel, lave en præsentation i Power Point, surfe på nettet eller skrive en mail. 
 
Du må gerne medbringe din egen computer. Den kan kobles til et trådløst netværk 
i lokalet.  
 
På hvert hold er der plads til 5 personer ved Kulturhusets computere + 4 personer 
med egen computer. Der er max. 9 deltagere på hvert hold. 
 
Det koster 100 kr. for at deltage i et kursus. Beløbet betales den første kursusdag.  
 
Tilmelding til: 
Vagn Hesselager tlf. 40 18 20 60 eller mail: vagn@hesselager.com 
 
Ved tilmelding bedes du oplyse navn, adresse og  telefonnummer. 
 
Du bedes også oplyse om du ønsker at benytte din egen PC på kurset.     

 

mailto:vagn@hesselager.com
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.vangebo.dk/images/Ny PC.jpg&imgrefurl=http://www.vangebo.dk/praktisk.htm&h=725&w=674&sz=48&hl=da&start=54&tbnid=UuHlkiCiqlA-gM:&tbnh=140&tbnw=130&prev=/images?q=pc&start=36&gbv=2&ndsp=18&svnum=10&hl=da&sa=N
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Annoncer 
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              HENRIETTES PRIVATE DAGPLEJE 

Et godt alternativ til den kommunale.  

Vi er nu kommet godt i gang med det nye år. 

 

Mads og Sofi, som startede hos os 1. december er faldet godt til og alle 4 børn trives og 

hygger sig sammen. 

 

PRIVATDAGPLEJEN 6430  

Dette er navnet på vores legestuegruppe. 

 

Gruppen består pt. af 5 dagplejere, men snart er vi 7. 

Sammen har vi udarbejdet en årsplan, med udgangspunkt i de pædagogiske læreplaner. 

Her i første kvartal skal det handle om motorik, fastelavn samt påske.  

 

Vi vil løbende deltage i kurser for hele tiden at forbedre os. 

Det næste kursus vi går i gang med, handler om sprogmotorikken. 

 

Har i lyst til at vide mere om 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

http://www.henriettesdagpleje.dk/
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Bestyrelsen:            Navne:       Tlf.:            Mailadr: 
 

 
 

Formand:      Karin Frost Jensen       22531887    karinfrostjensen@sport.dk 
Næstformand: Loise Andersen                    20763407    povlsvej@mail.dk   
Sekretær:  Ulla Steimle Schmidt            30266087    steimle.schmidt@gmail.com 
Fodbold:  Thorleif Petersen       22832890    thorleifpetersen@bbayd.dk  
Gymnastik:  Dorith Sprenger       20966505    dorith@bbs.dk 
Badminton:  Jan Jørgensen       61602238    corsacabrio@mail.com 

 
 

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… 

 

 


