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Kommentar 

 

 

 

Bidrag til ESvenstruPPè 

 

Så er det igen tid til den årlige indsamling til dækning af papir og 
trykning af ESvenstruPPè. 
 
 
Vi håber at ALLE læserne giver et bidrag 
helst 75 kr. eller mere. 
 
Sidste år bad jeg jer om ikke at bruge indbetalingskort, og det 
fungerede over al forventning, så det beder jeg om igen i år. 
Formålet er at slette girokontoen, der koster et fast gebyr hver 
måned og bare have én bankkonto, nemlig SYDBANK konto 8011 
1028371. Pengene kan også lægges i vedlagte  kuvert  og  
afleveres  i kassen  i min lille blomsterbutik eller til formand Lasse 
Andersen Kirketoften 4,eller I kan ringe på tlf. 24636393 og jeg 
henter bidraget. 
 
 
På forhånd mange tak 
Lissie Wonsyld 
Kasserer for ESvenstruPPè 
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Nyt fra kirken. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Vi har den sidste måned være meget aktive med at få ansat en ny præst til Svenstrup kirke og 
sogn. 
 
Ikke mindre end 17 ansøgninger har vi fået!  Vi er selvfølgelig stolte af, at så mange finder 
interesse i at blive præst i Svenstrup, men vi skal dog kun bruge én. 
 
Vi har været igennem en intens periode med prøveprædikener og samtaler. En meget 
spændende proces at møde en anden præst i sin kirke med efterfølgende samtale. 
 
Onsdag den 18. september har der været indstillingsmøde med provsten. Der er indstillet en 
præst til kirkeministeriet, og nu afventer vi bare udnævnelsen derfra. Når alle formalia er på 
plads glæder vi os til at præsentere vedkommende. 
 
 Vi kan allerede nu oplyse at 
 

indsættelsesgudsstjenesten bliver søndag den 27. oktober 2013 kl. 14.00. 
 
Sæt allerede nu x i kalenderen og hold øje med dagspressen om tilmelding til deltagelse. 
 
Vi arbejder stadig hårdt med at holde håndværkerne i gang med renovering af præstegården, 
så denne står klar til vores nye præst. 
 
Når denne seance er afsluttet, glæder vi os til at komme tilbage med det grundlæggende 
menighedsråds-arbejde og sammen med den nye præst tage hånd om vor kirke og menighed. 
 
 
    På menighedsrådets vegne 
    Mona Boysen 

 
 
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. 
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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. 
 
Fra august til den nye præst er indsat vil 
præster udefra og menigheden selv 
passe gudstjenesterne i Svenstrup Kirke 
– de lokale bedemænd kender til, hvilke 
præster, der har begravelsesvagt, ved 
øvrige uopsættelige sager kan provst 
Anne Margrethe R. Hvas tlf.: 3060 7330 
kontaktes. 
 

Menighedsrådet 
Kommende menighedsrådsmøder: 10. 
oktober 2013, 14. november 2013, 16. 
januar 2014. 
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 Olsen 
(formand), Mona Boysen (næstformand), 
John Svane Christensen (kasserer i 
rådet), Henrik Christensen (sekretær), 
Karin Stavski (kirkeværge), Jytte Schink 
er efter eget ønske udtrådt af 
Menighedsrådet og  1. suppleant Martha 
Thomsen (kontaktperson) er indtrådt, 
graver Torben Nielsen (medarbejder-
repræsentant). 
 
 
Suppleanter: Kurt Christensen 
Uden for rådet: organist Maja Jørgensen 
(medarb. repr.), Ole Rasmussen (kasserer). 
Bygningssagkyndig: Klaus Witte 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Julemarked. 

Nu nærmer julen sig igen, knap 3 måneder til. 

Derfor en lille påmindelse om at der igen i år 

Vil være julemarked, på Nordborgvej 163 

Den 23.november i værkstedet. Overskuddet 

Vil igen i år gå til humanitært arbejde, og det er 

Nord-Als Y´s Men`s Club der står for det.’ 

 

Jytte Schink  

 

 

http://www.svenstrupkirke.dk/
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=IYQnmXcHmZjpgM&tbnid=ezFJ6XvUq5HjnM:&ved=0CAUQjRw&url=http://nitouce.tripod.com/billeder.htm&ei=l2BBUu32IMPnswbri4DgBA&bvm=bv.52434380,d.Yms&psig=AFQjCNHg8KX8Kc8kbdxdaIomQeRNwGza8g&ust=1380102630310490
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=LWMf3tuV6w0DJM&tbnid=-rksLdDpgsCFvM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.xn--spdbarnsterapi-1ib.dk/mail17122012-222833.asp&ei=FmFBUuiROIGdtAbs-YHYCA&bvm=bv.52434380,d.Yms&psig=AFQjCNEdhaRgiHO3psmD5wMyE7cX1812Mw&ust=1380102751172508


 

5 



 

6 



 

7 

 
 

 

 

 

 

Søndag d. 13. oktober 2013 

 

Fra kl. 10 – 15  

 

på Svenstrup Friskole 
 

 

Kom og gør en god handel 

 

Har du lopper tager vi stadigvæk imod 

 

Kontakt Helle på 51 92 08 78 eller Berit på 22 30 58 01 

 

 

Vi glæder os til at se jer 
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Musik i Nørreskoven 
 

Sang, dans og musik for børn og musikglade bedsteforældre 

 
 

Hvor:  Den gamle skovfogedbolig Nygård i Nørreskoven på Als 

 

Hvornår:  Mandag 14. oktober kl. 11.00 - 12.00 (I efterårsferien) 

 

Målgruppe:  Børn 5 - 9 år og deres musikglade bedsteforældre 
  (det vil være en god ide, at børnene medbringer indesko) 

 

Program:  Nye og gamle sange med fagter, dansesange med hip-hop, 

  hold balancen på 1 ben 

  Ekstra:  Lær at spille på et mystisk instrument + spænding og  

                 overraskelser 

 

Musikalsk ledelse: Musikpædagog Thomas Ousager med band. 

 

Deltagergebyr: Børn har fri adgang. Voksne 20 kr. 

 

Traktement: Efter arrangementet kan der købes juice, kaffe, te og boller  

 

Arrangør:  Foreningen Nygård og Sønderborg Musikskole 
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 Foredragsforeningen Indbyder torsdag  d. 3. okt. Kl.14. til: 

 

En eftermiddag med alsisk 

i ord og toner. Vi får 

besøg af 2 kendte herrer 

indenfor det musikalske – 

nemlig Oldermanden fra 

Alsingergildet – Hans 

Jørgen Clausen 

Kettingskov og den 

tidligere borgmester i 

Gråsten Peter Brodersen. 

Det kan kun blive en god 

eftermiddag, så tag 

endelig naboen med. 

Entre 50,00kr.  

med kaffebord 

 

Foredragsforeningen. 
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12 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kirkerne på Als og Sundeved 
Foredrag med museumsinspektør Inge Adriansen 

 

 

 

Tid og sted:  Tirsdag 22. oktober kl. 19.00 - 22.00 på det gamle skovfogedsted  

  Nygård i Nørreskoven på Als 

 

Program:   Inge Adriansen vil fortælle om en række af   

  Sønderborg Kommunes 30 kirker og vise billeder herfra 

 

Deltagergebyr:  80 kr. 

 

Tilmelding:  Forhåndstilmelding kan foretages på FOF-Sønderborgs hjemmeside 

  Der vil være plads til max. 60 deltagere 

 

Traktement:  The, kaffe og kage kan købes 

 

Arrangør:  FOF Sønderborg i samarbejde med Foreningen Nygård 
   (www.nygaard-als.dk) 
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Gospelmusik i Svenstrup Kirke 

Lørdag d. 5. Oktober kl.15,00 

Entre kr. 50,00 

 

Kom og vær med til en festlig Gospelkoncert med 

Sønderborg Gospel Choir. I kirken  
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SUF Fodbold Indendørs 

Indendørstræningen starter fra uge 43 i Nordalshallen. 

Vi træner på følgende tidspunkter: 

U8  kl. 17-18  om fredagen 

U12  kl. 16-17   om fredagen 

U14 Piger  kl. 16,30-18,00 om torsdagen 

U14 Drenge kl. 16,30-18,00 om torsdagen 

Damer  kl. 18-20  om fredagen 

Torsten Junk 

SUF Fodbold 

 
 

 

Den netop afholdte Byfest på Svenstrup Forsamlingshus blev  en succes med 77 deltagere som 

fik noget godt at spise tilberedt af Mona Nøhr og fik danset til rigtig god musik leveret af Kim  . 

Tak til festudvalget for et stort arbejde med at få festen op at stå håber den bliver gentaget 

næste år.     Lissie og Gert.  

  

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=SkGT89ZdggKM7M&tbnid=PlY64HSaGidrCM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ungemuslimer.dk/&ei=wo5GUtWGKcaQtQaLv4HYBQ&bvm=bv.53217764,d.Yms&psig=AFQjCNEDJBJ6RsM0eXmKRxm1spOA0kUehA&ust=1380442103596690
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FRA NØRRESKOV-SKOLEN  
www.norreskov-skolen.dk 

 

Velkommen til et nyt skoleår 
 Hvor vi skal forberede den nye 

skolereform med mange flere timer 

til eleverne 

 Hvor vi skal forberede den nye 

situation med lærernes arbejdstid, 

hvor lærerne bl.a. skal kunne 

forberede sig på skolen i stedet for 

derhjemme. Det giver udfordringer 

at skulle finde arbejdspladser til 40 

medarbejdere.  

 Hvor vi afvikler kompenserede 

undervisning på bestemte årgange som en konsekvens af lockouten i april måned. 

 Hvor vi er startet på de nye linjer i 7. årgang. 

 Hvor vi er startet med at have inklusionselever, som er en spændende udfordring 

 Hvor vi fortsætter med at arbejde med positiv psykologi, hvor vi finder elevernes 

styrker og læringsstile. 

  

 

Ny afdelingsleder 
Souschef Margit Wandahl har sagt sin stilling op pr. 1. november for at gå på pension. 

Margit er bl.a. leder af indskolingen og SFO. I stedet har vi ansat Claus Schürmann, som 

kommer fra en stilling på Tandslet friskole. Souscheffunktionen overgår til Carina Bielefeldt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.norreskov-skolen.dk/
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Skolereform 
 Når klokken ringer ind til første time efter sommerferien 2014 venter der elever og ansatte en 

forandret hverdag. For elevernes vedkommende betyder det flere timer i skolen. Indskolingen 

skal have 30 timer, mellemtrinnet 33 og overbygningen 35 timer. Der kommer nye fag, nogle fag 

starter tidligere i forløbet, og hver dag skal indeholde tid til bevægelse svarende til 1 time. 

Sprogfagene får et løft, idet engelsk indføres fra 1. 

klasse og tysk (eller et andet fremmedsprog) fra 5. 

klasse. Flere timer i matematik, dansk musik og 

idræt. Alle skal have tilbud om lektiecafé. (Det giver vi 

også nu på Nørreskov-Skolen) 

Vi er lige nu ved at skabe os et billede af, hvordan 

en skoledag kan komme til at se ud. Hvordan skal vi 

gøre det med bevægelse. Skal det være på faste 

tidspunkter på dagen, eller skal det være i forbindelse med hver undervisningstime? Godt 

spørgsmål.  

For lærere og pædagoger får det også vidtrækkende betydning. Hvad med SFO, når eleverne 

skal være længere i skole? Hvad med forældrebetalingen for SFO? 

Fast arbejdstid for lærerne betyder krav om arbejdspladser, så man kan sidde og forberede sig 

på skolen. Hvordan skaffer vi plads til det? Ja. Der er mange gode spørgsmål, men heldigvis er 

vi godt i gang med forberedelserne.  

Nogle kalder det den største politiske reform nogensinde. Det er måske store ord, men der er 

ingen tvivl om, at hverdagen vil blive væsentligt forandret for alle.  

Og vi skal nok være klar med en plan, når klokken ringer ind til første time efter sommerferien 

2014. 

 

Global House  
I forbindelse med Fremtidens skole besluttede kommunalbestyrelsen, at der skulle oprettes et 

”Global House” i Sønderborg kommune. Det er nu sket, 

og huset åbnede den 1. september og har til huse på 

”Deutsche Privatschule Sonderborg” og ”Sønderborg 

International School”, hvor der er klasselokaler samt 

adgang til faglokalerne. 

Global House tilbyder elever temadage i engelsk og tysk 

sprog og kultur. Der er tale om værkstedsprægede 

temadage. Global House skal bidrage til, at alle børn og unge får kundskaber og færdigheder, 
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der kvalificerer dem til at deltage aktivt i en globaliseret verden. Der bliver tilbudt to temadage i 

tysk og 5 temadage i engelsk hver uge fra september til juni i skoleåret 2013-14. 

Nørreskov-Skolen har naturligvis tilmeldt os, så vore elever og lærere kan få inspiration til at 

lære sprog på en anden måde. 

 

 

 

Linjer i 7. årgang 
7. årgang er netop i disse uger i gang med introduktionsperioden, der skal gøre dem og deres 

forældre i stand til at vælge, hvilken linje de skal gå på i 7+8+9 klasse. Alle elever får 14 dage 

på hver linje, og op til efterårsferien skal de så vælge. Efter de første 3 uger kan vi se på 

evalueringssedlerne, at eleverne er allerede er ret sikre på, i hvilken retning de vil gå.  

De foreløbige undersøgelser viser også, at eleverne fordeler sig pænt på de 3 linjer. Det var vi 

ellers noget spændte på.  

Når man går en tur mellem de 3 klasseværelser, hvor linjerne holder til er man ikke i tvivl om, 

hvilken linje, der hører til hvor: 

Hands On, hvor der bliver arbejdet meget med praktiske materialer. 

Head On, hvor overlæggeren er hævet og der bliver kløet på fagligt. 

Comm On, hvor alle elever sidder med en bærbar foran sig. 

 

Det handler alt sammen om at kende sine styrker og finde ud af, hvilken måde man lærer bedst 

på. For alle arbejder frem mod det samme mål: At tage folkeskolens afgangsprøve med et godt 

resultat og derefter ikke være i tvivl om, hvilken ungdomsuddannelse, man skal vælge. Det er 

jeg overbevist om, at det nok skal lykkes. 

 

Ungdomsklubben starter 
Mandag den 9. september åbner ungdomsklubben – i første omgang kun for 7. årgang. 

Klubben kører en 14 dages intro periode for 7. klasserne og først den 23. september åbnes for 

alle i 7+8+9 årgang. 

Klubben har åben fra kl. 18.30 til 21.30 Se flere oplysninger i elev- og forældreintra. 
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Lektiecafé 
 

Nørreskov-Skolen tilbyder lektiecafe på alle årgange. I 

indskoling og mellemtrin er vi startet lige efter sommerferien, 

og nu følger et tilbud til overbygningen. Derefter har alle 

elever på Nørreskov-Skolen mulighed for at få hjælp til lektierne.  

 

Elevskabe 
Flere og flere elever medbringer deres egen bærbare 

pc. Det er vi rigtig glade for og tilfredse med, idet det 

udvider vores muligheder for at benytte de mange 

digitale læringsmidler, som vi har adgang til. Det har 

været et ønske fra en del forældre, at vi skabte 

mulighed for, at pc´erne kunne låses inde i et skab i 

f.eks. frikvartererne. Den mulighed har vi nu skabt, 

idet der på forældreintra har ligget et tilbud til 4. til 9. klasserne om leje af et skab med 

strømudtag, så man samtidig kan lade sin bærbare op. Vi er i skrivende stund ikke klar over, 

hvor mange forældre, der har valgt den løsning.  

 

 

Nørreskov-Skolens SFO og Klub Kvisten 
Efter en lang sommer er hverdagen nu vendt tilbage. Pt. er der 108 børn i SFO’en og 24 børn i 

Klub Kvisten. Der er tilbud om lektiecafé mandag til torsdag, og der er hver eftermiddag tilbud 

om forskellige værksteder (se 14-dagesplan som sendes ud via forældreintra). 

Vi er rigtig glade for, at vi igen denne vinter kan tilbyde svømning som aktivitet. Svømning 

startes op i november og slutter til 

vinterferien. 

Fredag d. 27. september afholder vi 

diskotek for alle SFO og Klub-børn. Alle 

arrangementer, der er planlagt i dette 

skoleår kan ses i vores årsplan på 

hjemmesiden www.norreskov-skolen.dk 

under punktet SFO. 

 

Da Ida Feldsted er gået på efterløn, er det nu ledende pædagog Rikke Lykkehave, som 

varetager funktionen som daglig kontaktperson. 

http://www.norreskov-skolen.dk/
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Gymnastik i Svenstrup!!!  
 

Desværre var der kommet forkert program i sidste nummer så her 
kommer de rigtige tider.   
 

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 

 

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 tirsdag kl. 16.45- 18.00  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
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 onsdag  kl. 17.00-18.30

 

 
 
 
 
 
 
 
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 

 
 

 

  

Vi har 
en 
Team 
Track 

Voksenhold: 
Opstart i 

uge 40 
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E`Svenstruplaug Inviterer til fællesspisning og årsmøde  

Torsdag d. 07. november kl. 17.30  

på forsamlingshuset 

 

 
         Kom og vær med til endnu en fællesspisning kl. 17.30 det er også for børn 

Menu.: flere forskellige slags madtærter og et godt stykke brød til. 

       Lauget giver maden men Husk tilmelding til spisning senest d. 3 

 

Ca. Kl. 18.30 kommer Hanne Lene Haugaard fra Vilstrup  
Kom og hør en pige der elsker udfordringer enten det er i 

lokalsamfundet eller Vilstrup ungdoms og idrætsforening.  

Vi glæder os til at få ny inspiration.  

 

 

Ca. kl 19.00 er der ÅRSMØDE  
 Bestyrelsens beretning for de sidste 4 år.  

 Orientering omkring økonomi 

 

  

 INDKOMNE FORSLAG. Har du som medlem noget du gerne vil have 

          med på mødet ,så send det til et af Laugsmedlemmerne, 

          senest d. 3  november. 

 
 Opstilling af kandidater til Lauget  

 Valg til Lauget  

 EVT 

 
Alle der er fyldt 15 år og er bosiddende i Svenstrup, Himmark og Torup  

Er stemmeberettiget. 

Lauget skal nyvælges ifølge vedtægter hvert 4 år. 

Har du lyst til at være med i det lokale arbejde, så vil vi gerne høre fra dig. 

Er du en af dem der lige skal have et tryk på skulderen så har du fået det nu.  

Vi glæder os til at se dig som Laugsmedlem.  

 

Vi er et upolitisk Laug der arbejder for vores dejlige lokalsamfund.    

  
Hanne Græns -Ugebjergtoften 7    Tlf. 28 80 25 72   

Henrik Elkrog -Voldgade 13 A     Tlf. 26 27 63 81 

Børge Jørgensen- Ahlmannsvej 9  Tlf. 22 31 58 02 

Mia Bendorf -Ugebjergvej 26        Tlf. 23 83 93 17 

Agnes Nielsen -Mølletoften 22     Tlf.  40 98 92 89               

 

Vi vil gerne have tilmelding til spisning senest d. 3 november ring  

eller snak med en af Laugsmedlemmerne. 

 
Bestyrelsen 

                                                                                         Ret til ændringer forbeholdes ARN 
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oktober 2013 

tirsdag    1.okt. kl. 18.00 Madklubben køkken Madklubben 

torsdag   3.okt. kl. 14.00 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 

 

januar 2014 

søndag    5. jan. kl. 14.30  Søndagscaféen caféen Caféen er åben fra kl. 14.30  til kl. 16.30 

søndag    5. jan. kl. 22.00  Kulturhuset caféen Hellig Tre konger aften i kulturhuset 

mandag  6. jan. kl. 18.00 Madklubben køkken Madklubben 

tirsdag    7 .jan. kl. 19.00 Kulturhuset caféen PC kursus hold 1 - starter kl. 19.00 – kl. 21.00 

    se opslag herunder 

onsdag    8.jan. kl. 09.00 Kulturhuset caféen PC kursus hold 2 - starter kl. 09.00 – kl. 11.00 

    se opslag herunder 

onsdag    8.jan. kl. 19.00 Kulturhuset caféen PC kursus hold 3 - starter kl. 19.00 – kl. 21.00 

    se opslag herunder 

februar 2014 

søndag     2.feb. kl. 14.30  Søndagscaféen caféen Caféen er åben fra kl. 14.30  til kl. 16.30 

tirsdag     4.feb. kl. 18.00 Madklubben køkken Madklubben 

torsdag    6.feb. kl. 19.00 Landsbylauget caféen Borgermøde 

onsdag  19.feb. kl. 18.30 Fobis salen Dilettant 

fredag  21. feb. kl. 19.00 Fobis salen Dilettant 

lørdag  22. feb. kl. 19.00  Fobis salen Dilettant 

 

 

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. 18 . november. Rundt om Stevning nr.151 udkommer d. 30. november, og 

E`SvenstruPPe udkommer omkring d. 30. november. 

   

   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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Tillykke Marie 

Tænk vi i vores lille by Svenstrup har en 

Verdensmester i Synnejysk. 

Efter hvad jeg har læst og hørt, var det et 

meget lille nåleøje hun skulle igennem, da 

der var mange deltagere med.  

Så jeg syntes at vi alle i Svenstrup skylder 

Marie Hess et stort TILLYKKE.  

Hvor mange af os kunne klare det. 

Kærlig hilsen Mary og Hans Kjær.
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Annoncer                   

 
 

 

 

               

 

 

  

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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             HENRIETTES PRIVATE DAGPLEJE 

Et godt alternativ til den kommunale.  

 
 

Sikke en dejlig sommer vi har haft i år. 

Det har vi nydt godt af i dagplejen. 

Vi har været rigtig meget ude i naturen, bla. ture i skoven, udendørs legestue med kollegaerne i 

privatdagplejen 6430 og spist frokost i haven.  

 

Vores årlige campingudflugt gik igen i år, til Lillebælt camping. 

 Denne gang inviterede vi mor og far til fællesspisning om aftenen, hvilket var rigtig hyggeligt. Til 

forældrene siger vi endnu engang tusind tak for god mad og hygge. 

 

Vi fik sagt farvel til Tobias, da han skulle videre i børnehave og samtidig velkommen til hans lillebror Lucas. 

I legestuen er temaet lige nu: naturen.  

Vi høster, smager og er kreative.  

Vi vil i vores næste heldagslegestue plukke æbler og lave æblegele. 

 

Jeg har nu 5 børn i dagplejen og 2 opskrevne med opstart omkring oktober 2014 og januar 2015. 

 

Har i lyst til at vide mere om min dagpleje, så kig ind på hjemmesiden: www.henriettesdagpleje.dk 

  

 

 

Venlig hilsen Henriette  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 

 

http://www.henriettesdagpleje.dk/
mailto:karinfrostjensen@sport.dk
mailto:thorleifpetersen@bbayd.dk
mailto:dorith@bbs.dk
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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 

 

  
  
 

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… 

 

 

http://www.myaloevera.dk/ov

