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Kommentar 
 
 

Efter en våd forsommer har vi haft en vidunderlig juli 
måned med sol og varme. Nu da jeg skriver dette er 
august godt i gang, men har valgt at vise sin våde side 
frem, jeg håber den kommer på bedre tanker igen. 

 
Høsten er godt i gang og et nyt skoleår er startet på 
skolen efter en fantastisk opbakning fra borgerne i 
Svenstrup og omegn. 
 
Vi fra forsamlingshuset drømmer om at kunne holde 
gang i huset i mange år endnu. Vi har mange der holder 
fest her, men det er ikke nok til at holde huset i den 
standard vi ønsker, når vi skal byde gæsterne velkomne 
i Forsamlingshuset. For at kunne det i fremtiden kræves 
der mange penge til drift og vedligeholdelse. 
 
Vi har brug for byens opbakning, så vi vil derfor opfordre 
byens borgere til at deltage i byfesten 
 
Lørdag d. 28.09.13 kl. 18.00 på Forsamlingshuset 
 
Snak med familie, venner og naboer, saml dem og kom 
ned o ”E safthus”. 
Hvis du ikke kommer, går du glip af en god fest, men 
det kan også betyde at forsamlingshusets fremtid ser 
sort ud. 
 
Forsamlingshuset har brug for dig 
 
Kom til byfesten lørdag d. 28.09.13 kl. 18.00 på 
forsamlingshuset. 
 
Vi ønsker alle et skønt efterår og glæder os til at se dig 
 
På bestyrelsens vegne 
Anne Marie Duus 
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Nyt fra kirken. 
 

Vi har den 7. juli 2013 taget afsked med vores 
præst Bo Scharff og hans kone Vibeke ved en 
hyggelig og også festlig afskedsgudstjeneste 
med efterfølgende kaffebord i Svenstrup 
Forsamlingshus. 

 
Ca. 85 fra nær og fjern var mødt op for at sige tak til præsteparret for deres tid i 
Svenstrup Sogn. Der var underholdning med fløjtespil af Mette Purup, og Maja 
Jørgensen havde med koret sammensat et dejligt program til underholdning for os 
alle – og ikke mindst for Bo og Vibeke.  
Der var gode og sjove taler fra menighedsrådsformand Leo Vindahl Olsen og 
tidligere formand Asta Broesby-Olsen og fra organist Maja Jørgensen med tak for 
godt og nært samarbejde. 
Eftermiddagens aktiviteter blev styret af John Svane Christensen, der også har 
taget mange gode billeder, som er lagt på kirkens hjemmeside 
www.svenstrupkirke.dk 

 

 
Da menighedsrådets gave ikke var klar på afskedsdagen, 
bringer vi her et billede af gaven, som er et kors fremstillet af 
lindetræ fra den gamle kirkeallé, der blev fældet i 1995. Foden 
og endestykkerne er moseeg, som stammer fra Stevning Hjørn. 
Bo har selv designet, og Matthias Jensen har fremstillet det. 
Ved afrejsen fik Bo også en fotobog med billeder fra 
afskedsgudstjenesten og festlighederne i Forsamlingshuset. 

 

 

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 hjælpsom bøn.

http://www.svenstrupkirke.dk/
http://www.svenstrupkirke.dk/


 
Menighedsrådet 

 

Menighedsrådet holder 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

Præsteansættelse 
 
Nu går vi så en ny spændende tid i 
møde med ansættelse af ny præst til 
Svenstrup Kirke. Vi er i 
menighedsrådet glade for, at vi fortsat 
får vores egen præst. Vi har gjort et 
stort stykke forarbejde for at tiltrække 
ansøgere og tror, at det virker. Se 
hvad vi skriver om vores kirke, 
præsteboligen og stillingen på 
hjemmesiden. Stillingen er netop 
opslået med udløb 26. august 2013. 
Så vi er meget spændte. 
 
Proceduren er, at ansøgninger 
sendes til biskoppen for Haderslev 
stift – Marianne Christiansen. Der 
bliver derefter et orienteringsmøde for 
menighedsrådet, hvor biskoppen 
præsenterer ansøgningerne. Så 
bruger menighedsrådet et par uger på 
at høre prøveprædikener og føre 
ansættelsessamtaler med udvalgte 
ansøgere. Derefter bliver der et 
indstillingsmøde, som provsten 
deltager i fra begyndelsen, men som 
hun så forlader, for at menighedsrådet 

alene skal finde frem til, hvem vi vil 
indstille som nr. 1, 2 og 3 til stillingen. 
Når den nye præst er valgt, vil vi 
fastlægge en indsættelsesdato for 
den nye præst. 
 
Samtidig med præsteskiftet skal der 
ske en mindre renovering af 
præstegården, der jo blev 
totalrenoveret ved sidste præsteskifte 
i 2008/2009. Så det er nu mest maling 
og udbedring af en mindre 
bygningsskade, som står for tur. Vi 
arbejder på højtryk for at få boligen 
klar til den nye præst, som vi forventer 
ansat sidst i oktober. 
 
Som I kan se på gudstjenestelisten 
andetsteds, er gudstjenesterne frem 
til udløb af oktober besat med 
nabopræster, og ikke mindst vores 
egen aktive menigheds-
gudstjenestegruppe og de aktive 
kirkeværter. 
Og hvad arbejder menighedsrådet 
ellers med? 
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En dejlig 
rede, at 
være i. 

Udover opgaven med ansættelse af 
ny præst, arbejder vi for tiden også 
med forskellige renoverings-opgaver. 
Bl.a. er kapelbygning og toiletter 
netop malet. Kirken kalkes løbende. 
Diget skal snart have det næste 
stykke omsat. Og så bruger vi også 
en del tid på at lave en kirkegårdsplan 

og ikke mindst på at få økonomien til 
at hænge sammen, så vi bruger 
pengene de rigtige steder. Vi vil jo 
også meget gerne have gode 
aktiviteter i kirken for alle i 
menigheden – for store og små/ældre 
og yngre. 
 

 
 

Den 1. september 2013 kl. 10.30 
holdes der konfirmandsindskrivnings-
gudstjeneste, hvor vi byder 
velkommen til det nye konfirmandhold 
og deres familie. 
Der er indskrivning efter 
gudstjenesten denne dag med lidt 
hygge og godt til ganen i 
konfirmandladen. 

Organist Maja Jørgensen og 
menighedsrådsmedlem Martha 
Thomsen vil stå for indskrivning mm. 
Tilmelding til ”frokost-mødet” bagefter 
til Maja Jørgensen 
majamaja@bbsyd.dk (2547 0050) 
senest 27. august! 
Undervisningen forventes at starte i 
uge 43 – eller lige derefter – med 
vores nye præst. 

I tiden frem til den nye præst er ansat, står menighedsrådet gerne til rådighed ved 
henvendelser fra menigheden. Vi har kontakt til provstiet, der er med til at løse 
uopsættelige henvendelser. 
Følg også med på vores hjemmeside www.svenstrupkirke.dk . Siden opdateres 
løbende med referater, nyheder og billeder. 

På menighedsrådets vegne 
     Mona Boysen – næstformand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Af hjertet tak 

for den overvældende deltagelse ved Jesper Bloch Olsens  

bisættelse og efterfølgende mindekomsammen. 

Tak for besøg, blomster/kranse, telefonopkald, sms, mail,  

mange varme tanker og den store hjælpsomhed vi er blevet 

 mødt med. 

På familiens vegne 
Morten, Maria, Michael, Susanne og Jonna. 

 

mailto:majamaja@bbsyd.dk
http://www.svenstrupkirke.dk/
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”E SI-SKÅ”  

starter snart 
 
  
Torsdag den 12. september starter 
den 11. sæson i E SI-SKÅ. Som du 
kan se i programmet, er der et godt 
tilbud til dig, hvis du kan lide at mødes 
med andre jævnaldrende fra 
Svenstrup og omegn.  Deltagerne 
bestemmer, hvad der skal ske, og har 
du nye ideer eller ønsker, så ser vi, 
om det er noget, som også andre har 
interesse i. 
  
Arrangementerne foregår på 
Svenstrup Forsamlingshus, starter kl. 
14,00 og slutter ca. 16,45, og er for 
alle, som har lyst til en hyggelig og 
fornøjelig eftermiddag med sang, 
kaffe, snak, forskellige kortspil, dart,  

 
hobbyarbejde, et par gode fester, og 
hvad vi ellers i fællesskab finder på.  
En gang om måneden er der Mini-
lotto.   
Fire torsdage i løbet af vinteren er der 
foredrag, som Foredragsforeningen 
står for. 
Planlægningen sker i samarbejde 
med E SI-SKÅ, og derfor er 
foredragene medtaget i vort program.  
 
Vel mødt ! 
 
På vegne af E SI-SKÅ –  
Ole Rasmussen 

 

 

Støtteforeningen for Svenstrup Friskole 
 

Afholder loppemarked optil efterårsferien (uge 42 - 2013) 
 

Derfor modtager vi gerne lopper 
 

Henvendelse til: 
 

Sandra tlf. 25 62 67 63      El. Helle tlf. 51 92 08 78 
 

For nærmere aftale om aflevering eller afhentning af lopper

”E
 SI-SK

Å
” 
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Næste skoleferie er UGE 42         EFTERÅRSFERIEN 

Hvor der vil aktiviteter i Svenstrup og omegn. 
 

 
 

 
 

      
Sæt allerede nu kryds i kalenderen !!!!! 

         Søndag den 13. oktober  
     

   
SUF har leg og spil på skolen 

  

  
Skolen har loppemarked 

   

   
Fællesspisning på forsamlingshuset kl. 12 

  
Brandværnet  kommer og viser os hvad de kan 

Så reserver søndagen  ALLE er meget VELKOMMEN 
  

         

         Mandag den 14. oktober kan man komme på cykeltur sammen med  

den professionelle cykelklub. 
     Man skal bare møde op, tid og sted oplyses i folderen 

  

         Tirsdag den 15. oktober kan du prøve at skyde med rigtige våben, bare  

mød op i skytteklubben. 
     

         Onsdag den 16. oktober . Her kommer de kreative evner på udfordring  

både Farveladen og Stolbroladen er klar til at modtage jer. 
 

         

         Alle aktiviteter , som er i uge 42 vil være nærmere oplyst i folderen , som  

omdeles til husstanden i uge 38. 
    Her er der også info om  tilmelding til fællesspisning den 13. oktober. 

 

 

        

 

 

        
 

VELMØDT       E`Svenstrup Laug i samarbejde med foreningerne 
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Opstart i uge 37 for alle Børnehold 
og i uge 40 for alle Voksenhold 
  
 
Børnehold 220 kr./Voksenhold 275 kr. 
(Betales inden den 1. november). 
 
 
Voksen/Forældre-Barn(1-3 år) 
 
Vi skal lege og have det sjovt med en masse redskaber. 
Vi kravler, triller, løber og hopper. 
Kan dine forældre ikke deltage, må du gerne tage en bedsteforælder eller en anden 
voksen med. Kom og nyd en aktiv time sammen. 
Vi ses. 
Helle Jørgensen og Angelika Jensen 
Hver mandag kl. 16.30-17.30 
 
 
Drenge fræs og vilde piger (ca. 4-6 år) 
 
Vi vil forsøge, at have fart over feltet. 
Lege med højt aktivitetsniveau, 
Klatre/svinge i torve, stafetter og redskabsbaner – kort sagt; 
Det bliver leg og gymnastik på drengenes præmisser, men piger er selvfølgelig 
velkomne. 
Vi glæder os til at se Jer;  
Mette Behrenz, en Hjælpetræner 
Så kom tirsdag kl. 16.30 – 17.30 
 
Krudtuglerne (1-3kl.) 
 
Vil I med til søs og møde kaptajn Klo, kravle i masterne og springe fra "vippen", 
mens bomberne springer? 
Vi laver sjov og ballade, mens I lærer gymnastik og leger. 
Vi glæder os, til at se Jer; 
Efterlyser en leder til dette hold. 
Hver onsdag kl. 16.45- 18.00  
 
 
 
 

Vi har 
en 
Team 
Track 

http://images.google.dk/imgres?imgurl=http://www.dansk-mensendieck.dk/gmedia/556dam2gifpagesappstandardenglishimagerecipenoscaleITM252791110341795.gif&imgrefurl=http://www.dansk-mensendieck.dk/helium.dll?ID=556&h=225&w=200&sz=8&tbnid=gWkH_mG_KSoJ:&tbnh=102&tbnw=90&hl=da&start=127&prev=/images?q=gymnastik&start=120&svnum=10&hl=da&lr=&sa=N
http://images.google.dk/imgres?imgurl=http://www.dansk-mensendieck.dk/gmedia/556dam2gifpagesappstandardenglishimagerecipenoscaleITM252791110341795.gif&imgrefurl=http://www.dansk-mensendieck.dk/helium.dll?ID=556&h=225&w=200&sz=8&tbnid=gWkH_mG_KSoJ:&tbnh=102&tbnw=90&hl=da&start=127&prev=/images?q=gymnastik&start=120&svnum=10&hl=da&lr=&sa=N
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X-treme spring (4 - ca.8 kl.) 
 
Vi lærer dig springgymnastik og le parkour. 
Vi lærer dig ikke kun basis-spring, men også lidt avancerede spring. Den ugentlige 
træning starter med lidt opvarmning på 5-15 min - efter behov, hvorefter der er en 
lille udstrækning inden træning og så en lille en, når vi ved at være færdige.  
Robin Maron,Rasmus Bramsen og en hjælpetræner 
Hver torsdag kl. 17.00-18.45  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gymnastik for friske kvinder 
 
Motionsgymnastik for kvinder i alle aldre. Jeg bruger "hæng på metoden" så alle kan 
være med. Der arbejdes med alle muskelgrupper i opvarmning, styrke, små lette 
serier, gulvøvelser på måtte, kondi og udstrækning. Vi laver også øvelser med små 
pilatesbolde og brede elastikker. Kom og find en muskel du slet ikke vidste du 
havde! 
Vel mødt.  
Hanne Krenzen 
Hver mandag kl. 18.30- 19.45 
 
 
 
”Supermænd” 
 
Svenstrup- og Omegns Supermænd kaldes til gymnastik og hygge.Vi er jo mange 
der har godt af at få løsnet de stive lemmer, - da vi nok ikke er 15 år længre. 
Kom og vær med - det skal nok blive sjovt ellers gør vi det sjovt.  
Finn Lehmann og Gunnar Jensen 
Hver torsdag kl. 19.00-20.30 

 
   

 

 
 

Voksenhold: 

Opstart 

i uge 40 

javascript:window.close()
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  Efterlysning! 
 
Kom ud af busken og vær med til at bevare gymnastikken I 
Svenstrup!!!  
Vi søger hjælpeleder til vores børnehold. Du behøver ingen forudsætninger, bare du har lyst til 
gymnastik, så sørger vi for at hjælpe dig med kurser og lign. 

Samtidig søger vi hjælpende hænder til gymnastikudvalget.  
Vi mødes ca. 5 gange årligt, primært efterår/vinter, hvor vi planlægger gymnastiksæsonen, 
opvisning og deltager i ringridningen i Svenstrup. 
Du behøver ikke at være gymnast for at være med.   
Vi håber at høre fra dig :-)  
Hilsen Gymnastik udvalget i SUF 
 

 Dorith Sprenger  

Skoletoften 12 . Tlf. 20966505 . Email:  Dorth@bbsyd.dk 
 

 Pia Pallumblad 

Egebjergvej 6.  TLF. 23372749. Email: ppallumblad@gmail.com 
 

 Nina Hansen 

Skoletoften 23. Tlf. 20844102. Email: skoletoften23@it.dk 
 

 Ulla Steimle Schmidt 

Vestertoften 20. Tlf. 30266087. Email: steimle.schmidt@gmail.com 
 

 

 

FRA NØRRESKOV-SKOLEN  
www.norreskov-skolen.dk 

Ny folkeskolereform 
 

 
Folketinget har netop vedtaget en 
folkeskolereform, som får afgørende 
betydning for eleverne. Det betyder flere fag, 
flere timer og en længere skoledag, hvor der 
bl.a. er mulighed for at gå i lektiecafe´ eller 
bruge tiden på faglig fordybelse. Desuden 
skal eleverne dyrke 1 times motion i skolen – 
hver dag. 
 
Reformen træder i kraft fra skoleåret 14/15. 

 

mailto:Dorth@bbsyd.dk
mailto:ppallumblad@gmail.com
mailto:skoletoften23@it.dk
mailto:steimle.schmidt@gmail.com
http://www.norreskov-skolen.dk/
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Her er nogle overskrifter fra forliget: 
 

 Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 

 Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige 

resultater. 

 Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt 

for professionel viden og praksis. 

 

 En længere og varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring 

 Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere 

 Få klare mål og regelforenklinger 
 
Med den længere og varierede skoledag indføres følgende ændringer af 
timefordelingen: 
 
 Forhøjelse af dansk i 4.-9. klasse med én lektion om ugen. 

 Forhøjelse af matematik i 4.-9. klasse med én lektion om ugen. 

 Indførelse af engelsk i 1. og 2. klasse med én lektion om ugen. 

 Forhøjelse af idræt i 1. klasse med én lektion om ugen. 

 Forhøjelse af musik i 1. og 5. klasse med én lektion om ugen. 

 Forhøjelse af håndværk og design i 4. klasse med én lektion om ugen. 

 Indførelse af 2. fremmedsprog i 5. klasse med én lektion om ugen og i 6. 

klasse med to lektioner om ugen. 

 Forhøjelse af timetallet i natur/teknik i 2. og 4. klasse med én lektion om 

ugen. 

 Indførelse af valgfag fra 7. klasse med to lektioner om ugen. 

 En ugentlig lektion fra 8. klasse i geografi flyttes til 7. klasse, således at der 

sker en udjævning af timerne mellem de to klassetrin. 
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Salg 
 

Stort loppe og antik marked hos Good`s Gårdbutik  

lørdag den 31. Aug. fra kl. 10.00- 15.00. 
 

 Vi har rigtig mange spændende ting, bl.a. møbler, legetøj, cykler, gamle dåser og 

flasker, malerier, madam blå, keramik og meget andet. 

  

Indkørsel ved Good`s Gårdbutik i Stevning. 

  

(Vi holder åbent den sidste lørdag i hver måned kl. 10-15) 

  

Mvh. Johannes Good. 

 

 

 

Til salg: 

 Jagtriffel  Mauser 30-06  med kikkert. 

 Pris: 2000 kr.  

 Arne Buch Kirketoften 17 

 6430 Nordborg  TLF.: 74456150 
 

 

 

 

Husk byfesten i 

Svenstrup forsamlingshus 

       Se mere herom på side 21 
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DET FOREGÅR I 

Skolevænget 14 
2013 - 2014 

 

 

 

September 2013 

mandag  2.sep.  kl. 18.00 Madklubben køkken Madklubben starter 

sæsonen.  

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. 09.30 Petanque caféen Vi mødes og beslutter om vi vil spille 

ude eller inde. 

    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   9.sep. kl. 09.30 Kulturhuset salen Linedance med Bente 

Philipsen  kl. 18.00 – kl. 19.30 

    se opslag herunder 

lørdag   14.sep. kl. 08.00 Kulturhuset hele huset Hovedrengøring 

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 

tirsdag    1.okt. kl. 18.00 Madklubben køkken Madklubben 

torsdag   3.okt. kl. 15.00 Læsekreds caféen Stevning læsekreds 

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

    alle er velkommen til sæsonstarten 

 

november 2013 

søndag   3.nov. kl. 14.30  Søndagscaféen caféen Caféen er åben fra kl. 14.30  til kl. 16.30 

0nsdag   6.nov. kl. 18.00 Madklubben køkken Madklubben 

Lørdag 30.nov. kl. 14.00  Landsbylauget  Årets juletræ bliver tændt 

 

december 2013 

søndag    1.dec. kl. 14.30  Søndagscaféen caféen Caféen er åben fra kl. 

14.30  til kl. 16.30 

torsdag   5.dec. kl. 18.00 Madklubben køkken Madklubben 

 
 
Faste tidspunkter: 
Petanque 
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    torsdage kl. 09.30 – 11.30    Vi spiller hele året - ude på petanquebanerne eller inde i 
salen. 
 
PC kurser i Stevning Kulturhus: Vagn Hesselager er instruktør 
    Hold nr. 1-2013: Tirsdage kl. 19.00 – 21.00 i Caféen d. 3. september - d. 12. november 2013. 
    Hold nr. 2-2013: Onsdage kl. 09.00 – 11.00 i Caféen d. 4. september - d. 13. november 2013. 
    Hold nr. 3-2013: Onsdage kl. 19.00 – 21.00 i Caféen d. 4. september - d. 13. november 2013. 
    Hold nr. 1-2014: Tirsdage kl. 09.00 – 11.00 i Caféen d. 7. januar - d. 18. marts 2014. 
    Hold nr. 2-2014: Onsdage kl. 09.00 – 11.00 i Caféen d.89. januar - d. 19. marts 2014. 
    Hold nr. 3-2014: Onsdage kl. 19.00 – 21.00 i Caféen d.89. januar - d. 19. marts 2014. 
   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 16. september 2013 og slutter 31. marts 
2014 
Bente Philipsen: Linedance - for let øvede / øvede 
  Mandage kl. 18.00 – 19.30                            sæsonen starter 09.09.2013 og slutter i april 3014 
Stevning Idræts Forening: Motionsgymnastik: 

     Yderligere information ved Margit Schmidt tlf. 74 45 84 93 
    Tirsdage kl. 10.00 – 11.00 i gymnastiksalen.                 Første gang d. 10.09.13. og sidste gang 

25.03.2014.   
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. 11.09.2013 og sidste gang 
26.03.2014 

       Onsdage kl. 19.30 – 20.30 i gymnastiksalen.               Første gang d. 11.09.2013 og sidste gang 
26.03.2014 

Stevning Idrætsforening: Motionsbadminton i Gymnastiksalen: 
  Tildeling af tider ved Linda Christensen tlf. 60 94 27 42 
    Tirsdage kl. 16.00 - 21.00                                           Første gang d. 10.09.2013. og sidste gang 
25.03.2014. 
    Onsdage kl. 15.30 - 17.30                          Første gang d. 11.09.2013.   og sidste 
gang  26.03.2014. 
    Torsdage kl. 16.00 - 21.00                                          Første gang d. 12.09.2013. og sidste gang 
27.03.2014 
Stevning Idrætsforening: Kortspil i klublokalet under den gule bygning: 
    Torsdage kl. 19.00 – 22.00.                                               Første gang d. 12.09.2013. og sidste gang 
27.03.2014 
Stevning Fritidsklub 
   Tirsdage kl. 17.30 – 20.00 sæsonen starter 17. 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. 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:vagn@hesselager.com
mailto:steffen@stevningkulturhus.dk
http://www.stevningkulturhus/
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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
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MOTION og LEG                                
I Stevning
kulturhus

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

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

med.

• Vi laver Gymnastik som alle kan være med
til, enten siddende på en stol eller stå ende.

• Vi bruger bolde og elastikker.

• Der bliver trænet med muskler, balance og
bevægelighed.

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

• Det foregår i caféen om mandagen kl. 09.30 –
11.00.

• Sæsonen starter mandag d. 16. september
2013

• Vi holder juleferie d. 23. og d. 30. december.

• Sæsonen slutter mandag d. 31. marts 2014.

• Det koster 75 kr. for at deltage i hele sæsonen

• Prøv at komme og se hvad vi laver.

Tilmelding og yderligere 
oplysning ved:
Else Willadsen
Hjortspringvej 1, Stevning
Tlf.: 74 45 83 70
E-mail: elseerikw@bbsyd.dk
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Petanque
i Stevning Kulturhus

Vi spiller petanque hele året.

- udendørs når vejret er godt, 

- og i salen når vejret er dårligt.

Vi spiller:

Torsdage       kl. 09.30 - ca. 11.30  

og alle er velkomne til at spille med

Vi bruger caféen  som klublokale på spilledagene

Kulturhuset har petanquekugler, du kan låne.

Arrangør: Stevning Kulturhus

Skolevænget 14



 

21 

 

BYFEST  

 

 

 

på Svenstrup Forsamlingshus 

Lørdag d. 28 september 2013 kl. 18.00 

Vi indbyder alle til en festlig aften. 

Musikken leveres af Kim Jensen Dyndved  

Der serveres en dejlig 2 retters menu  

med kaffe og chokolader. 

Prisen er kr.175,00 pr. person 

 

Tilmelding og betaling senest torsdag d.19 september til 

Arne Buch tlf.74456150 eller Anni Rasmussen tlf.27522904 

Tilmelding kan også ske ved indbetaling  på konto  

8011-1048080 (husk navn på indbetalingen)  

så er billetterne klar ved indgangen. 
 
Med venlig hilsen  
Festudvalget 
 

 

 

  

https://www.google.dk/imgres?imgurl&imgrefurl=http://www.chatbreak.dk/clipart/fest/fest.htm&h=0&w=0&sz=1&tbnid=-QCKJ-S5VcTDWM&tbnh=128&tbnw=183&zoom=1&docid=XeOqRPQL51Ll_M&hl=da&ei=gWkcUueXJsXPtAaPh4GACA&ved=0CAEQsCU
https://www.google.dk/imgres?imgurl&imgrefurl=http://www.ellekilde.info/artikler/aar 2009/april 2009/disco_fest__fredag_24.htm&h=0&w=0&sz=1&tbnid=b6U0_s8HGOCNvM&tbnh=160&tbnw=152&zoom=1&docid=qOR-v2KZupsPWM&hl=da&ei=ZGocUuLLK4LUswbfsoHoBw&ved=0CAIQsCU
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Annoncer 

 

 

 

 

              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   

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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Goods gårdbutik Stevning   
Midtvej 1 
Gårdens grisekød 
Der kan købes hele og halve grise. En hel gris vejer ca. 80 kg. 
Velhængt og færdigpakket lige til at lægge i fryseren. 
Tilbuds pris kun 35 kr./kg. 
Bestilling i butik eller mobil 21934388 – 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  inden for pærer, æbler og diverse grønsager. 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 
Fre. – Lør. 14.00 – 16.00 
Søn. Lukket 

 
 
 

  

 
 

 

 
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… 

 

 

 


