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  Kommentar 

 

 

Efter et tyndt sommerblad kommer der tydeligvis 

gang i Svenstrup igen efter sommerferien. Der er 

tilbud om både gymnastik, forskellige former for 

dans, IT kurser og foredrag samt en byfest. Man 

kan ikke sige, det er en død by, vi bor i  

Herhjemme kan vi også mærke, at hverdagen går 

i gang igen – 7. klasse og 1.g er vist ikke sådan at 

spøge med – begge piger klager over mange 

lektier og flere afleveringer, men så er de jo 

beskæftiget. 

Også i kirken er der mange aktiviteter og netop 

hjemvendt fra konfirmandindskrivning er jeg glad 

for, at vi i Svenstrup har en præst, der tænker 

utraditionelt og laver andre aktiviteter end 

bibellæsning og salmevers med de unge 

mennesker. For jer andre er der foredrag og 

meditation udover gudstjenesterne. 

 

/Dorthe 
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GUDSTJENESTER I SVENSTRUP KIRKE 

 

 
August 2015: 
30.8.15: 10.30 / MJK 
 
September 2015: 

6.9.15 kl. 9.00 / Kitty Hovgaard 

13.9.15 kl. 10.30 / MJK 

20.9.15 kl. 10.30 / MJK 

27.9.15 kl. 10.30/MENIGHEDSGUDSTJENESTE 

 

 Oktober 2015: 

04.10.15 kl. 10.30/MJK 

11.10.15 Kl. 10.30/ MJK/HØSTGUDSTJENESTE 

18.10.15 kl. 10.30/ Menighedsgudstjeneste 

25.10.15 kl. 19.00 /GOSPELGUDSTJENESTE MED KONFIRMANDER. 

 
DET SKER I SVENSTRUP KIRKE: 

 SOGNECAFÉ  ONSDAG DEN 16.9.  
                          Kl. 14.00-17.00: 

              Foredrag ved Tove Holm: 
       ”Poul Reichhards liv og levned”. 

I et foredrag gennemgås Poul Reichhards liv krydret med 16 sange, som mere 
eller mindre knytter sig til hans liv. I dag er det måske svært at forstå, hvor 
populær han var. Selvfølgelig spillede det en rolle, at han var en smuk mand, 
samt at mange af hans roller var helteroller. Men Poul Reichhardts popularitet 
hang i høj grad også sammen med, at han forstod ”at være sammen med sit 
publikum”. 
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 Nogle af sangene er mere kendte end andre som f.eks. 
”Er du dus med himlens fugle” og ”København, København” mens andre 
sange mest kendes på omkvædet.  Publikum opfordres til at synge med, og en 
mindre gruppe sangere fra Ældre Sagens sangkor i Sønderborg støtter 
publikum.  Foredragsholderen, tidl. organist Tove Holm, ledsager sangene på 
keyboard i et behageligt toneleje så alle kan synge med. 

Tilmelding senest mandagen inden sognecafé til Mai-Britt på tlf. 21 67 72 05. 

Husk: Kirkebilen kører. 

 

FYRAFTENSMEDITATION 

Velkommen til en stille stund i Svenstrup Kirke med stilhed og 

meditation. 

Tirsdag den 1. september kl. 17.00-17.30 

Tirsdag den 22. september kl. 17.00-17.30 

 

 

  MINIKONFIRMAND OPSTART: 
Hvis du går i 3. klasse på enten Svenstrup Friskole eller på Nørreskovskolen, 
så har du måske allerede fået et brev! 
Hvis du går i 3. klasse på en anden skole, men gerne vil være med, så ring 
lige til mig, så sender jeg et brev til dig ( 21 67 72 05) 
Her bliver du tilbudt at blive mini-konfirmand ved Svenstrup Kirke. Det kommer 
til at foregå om torsdagen fra kl.14.30-15.30. 
        Vi begynder torsdag den 10.september  
 
              Vi glæder os til at se dig! 

Bedste hilsner fra Mai-Britt og Maja. 
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MENIGHEDSRÅDSMØDER I KONFIRMANDLADEN 
Torsdag den 17.september 
Mandag den 19. oktober 

 

 

DØBTE I SVENSTRUP SOGN:  
 
 

  
VIEDE I SVENSTRUP KIRKE: 
   
Alice Regine Johansen og Mikael Johansen. 

   
       Carina Anderson-Schmidt og Søren Anderson-Schmidt. 
 

 
DØDE / BEGRAVEDE VED SVENSTRUP KIRKE : 
  Hanne Lauritzen 
  Tommy Maagaard 

          Nicolai Hess 
 

 
KONTAKTOPLYSNINGER:  

 

Præst: Mai-Britt Josephsen Knudsen 

Kalvehavevej 3, Svenstrup  

Træffetid: Hverdage (undtagen fredag) kl. 8-14 

tlf: 74 45 62 05 /  

mobil: 21 67 72 05 

        Graver: Torben Nielsen 

Træffetid: Hverdage (undtagen mandag) kl. 8-14 på 

kirkegården. 

Tlf: 74 45 63 02 / mobil: 31 45 84 00 

        Formand: Leo Vindahl Olsen.  

Tlf. 74 45 82 11/  

mobil: 26 74 62 11 

Mere information: 

www.svenstrupkirke.dk  

 

KIRKEBIL: Bestilles hos GF-Taxi på telefon  

74 45 95 45 senest dagen før gudstjenesten eller arrangementet. 

http://www.svenstrupkirke.dk/
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Line Dance på Svenstrup Forsamlingshus 
 
Så er vi igen klar til den nye vintersæson i Line Dance . Det er som sædvanlig 
Kurt Weber, der inspirerer og lærer os nye danse.  
 
Vi danser hver tirsdag fra kl. 10,00 – 11,30.  
 
Der er stadig plads til nye dansere, da første halvdel er for begyndere og 
anden halvdel er for øvede, men selvfølgelig er man velkommen til at danse 
begge halvdele. 
 
Det koster 300,00kr. for hele sæsonen, og de første 2 lektioner er gratis, så du 
kan finde ud af om det lige er noget for dig. 
 
Vi ses tirsdag 1. september kl. 10,00 på Svenstrup Forsamlingshus. 
 
Hilsen Lissie 24 63 63 93 
 
 

 
 

E`Svenstruplaug starter         

     IT på Svenstrup Friskole 
onsdag 9. september kl. 9:30 

 

Vi glæder os til at se dig /jer til nogle hyggelige og lærerige 

timer onsdag 9. september kl. 9.30 

Der er individuel undervisning og har du problemer med IT 

udstyret er der også mulighed for hjælp.  

Har du specielle ønsker så kom og lad os se om vi kan 

hjælpe  

Pris 50 kr.   

E`Svenstruplaug                                                                  

Agnes  
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SWE-Dames synger på Nygård 
 
 
 

Lørdag 5. september kl. 15.00 synger det meget velsyngende damekor 
SWE-Dames ved en minikoncert i den gamle skovfogedbolig Nygård i 
Nørreskoven, ligesom de medvirker ved den efterfølgende fællessang, der 
slutter kl. 17.00. 
 
 
Swe-Dames  blev dannet i 1988 af Henry Linder organist ved Gustafskyrkan, 
den svenske kirke i København, heraf korets navn. Dirigent er Kasper Beck 
Hemmingsen en af Danmarks førende kordirigenter. 
 
Koret, der synger et alsidigt repertoire på et meget højt niveau, har givet en 
lang række koncerter i ind og udland. 
 
Der kan købes kaffe, te og kage, entre 20 kr. 
 
Fra kl. 14.00 medens publikum ankommer spiller det lokale swingband 
"SAXAPPEAL" 
 
  
 

Alle er velkomne 
Foreningen Nygård  
(www.nygaard-als.dk) 
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BYFEST 

 
 
 
på Svenstrup Forsamlingshus 

Lørdag 26. september 2015 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 chokolade. 

Prisen er kr.175,00 pr. person 

 
Tilmelding og betaling senest mandag 18. september  
til      
Gert Wonsyld.tlf. 51 22 23 63/74 45 63 00….eller…. 
Anni Rasmussen tlf. 27 52 29 04 
Tilmelding kan også ske ved indbetaling på  
Konto 8011-1048080 (husk navn på 
indbetalingen)  

så er billetterne klar ved indgangen.  

 
Med venlig hilsen  
Festudvalget 
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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. 
(2. nov. Trækkes der lod blandt indbetalte kontingenter om 1 stk. 
kagemand/kone.  
Vinderen får direkte besked.) 
 
Voksen/Forældre-Barn(1-3 år) 
 
Den bedste dag i ugen er ”gymnastikdag".  
Vi vil arbejde med grov-motorikken, dette gøres bla.  med, krybe, kravle, stå, 
gå, hoppe, løbe, hinke og springe. 
  
Udover at have fokus på grovmotorikken, vil vi også have fokus på 
sansemotorikken, som sammen med synssansen, danner grundlag for 
bevægelse. 
 
Vi vil bruge følesansen, hvor vi mærker ting på kroppen, at blive rullet ind i et 
lagen, blive masseret eller der daler en faldskærm ned over os alle. 
 
Vi vil bruge labyrintsansen, som er vigtig i forhold til balancen, f.eks. at få 
hovedet op/ned, trille, rulle, vende sidelæns, gynge, lave kolbøtter, snurre og 
træne med en stor træningsbold. 
 
Vi vil desuden bruge muskel og ledsansen, dette gøres ved at strække og bøje 
kroppen, spænde og slappe af, og hvor befinder kropsdelene sig. 
 
Der skal laves vilde lege, og grines rigtig meget. Og vi skal synge lidt. Der skal 
også leges i redskaber. 
 
 Der forventes at både børn og forældre er klædt i tøj I kan bevæge jer i. 
(Idrætstøj) og at alle deltager i aktiviteterne. Børnenes allerbedste rollemodel 
er far og mor  
 

Vi skal have sved på panden. Så vi alle kan sove rigtigt godt om natten 

 
Connie, Marie Louise og Gunnar 
Hver tirsdag kl. 16.30-17.30 
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Tumle-Bumle (ca. 4-6 år) 
Vi tumler, leger og bruger vores krop det bedste vi har lært.  
Med redskaberne bygger vi baner, så hele kroppen bliver brugt, det kilder i 
maven og vi bliver godt trætte. 
Har du lyst til at være med til noget sjov gymnastik på gulvet og med 
redskaber?  
Er du 3 år og måske for stor til forældre/barn eller 7 år og ikke klar til det næste 
hold? 
Så kom og vær med ved os torsdage fra 
kl. 16.45 – 17.45 
Angelika, Helle, Simon og Camilla  
 
 
 
 
The free Spirits (ca.7-14 år). 
 
Har du krudt bagi?? 
Syntes du det er fedt at have hovedet nedad?? 
Er du vild med at lege/springe i redskaber?? 
Vi skal slå koldbøtter, stå på hænder, lave vejrmøller, salto, flik flak og mange 
andre spring på bane, trampolin og airtrack. Alle kan være med!! Der vil 
Være både basisspring samt mere avancerede spring for de øvede. 
Derudover vil der også blive lagt vægt på motorik, grundgymnastik og 
styrketræning. 
Men først og fremmest skal vi selvfølgelig have det skægt! 
Vi glæder os til at se DIG til en super sæson 
  
Dorith, Lotte, Camilla, Maria, Jeppe, Dennis & Robin 
Hver tirsdag kl. 17.30 - 19.00  
 
 
 
Unge piger ( ca. 13 år og ældre) 
Unge piger er et hold for gymnastikglade piger i alderen 13 og opefter. Vi vil i 
sæsonen fokusere på grund gymnastik og en smule hip hop. Samtidig skal vi 
have konditions- og styrketræning. Da det er et opvisningshold, kan der være 
en lille udgift til opvisningstøj.  
Gymnastik hilsner fra Maria og Stephanie 
Hver onsdag kl. 19.00 – 20.30 
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Gymnastik for friske kvinder 
Friske kvinder: 

Motionsgymnastik for alle aldre. Opvarmning, god grundgymnastik, små serier, 
pilatesbolde, lidt konditionstræning og til sidst udstrækning / afslapning. 

Kom frisk – og gå hjem med et smil på læben og lidt sved på panden  

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 
længere. 
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  
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Indbydelse til åbent bestyrelsesmøde  
d. 21.09.2015 kl. 19.00 på Stolbro Laden 

 
Den 21. september holder E’ Svenstruplaug åbent bestyrelsesmøde.  Alle de 
emner vi arbejder med i lauget, berører ting i Svenstrup som alle i byen har en 
vis interesse i, så derfor håber vi rigtig mange har lyst til at komme og deltage 
og betyde for byens turist liv. ikke mindst bakke os op i det arbejde vi laver for 
at gøre Svenstrup endnu bedre at bo i.  
 
Som I kan se i dagsorden nedenunder, er der et punkt på som hedder ”Skal 
flymotorerne hæves op af havet…”, her kommer Jørgen og Christen og 
fortæller om ideen om dette projekt, og hvad det evt. har af betydning for turist 
livet i Svenstrup. 
 
Lauget er selvfølgelig vært ved en tår kaffe og kage  

 
Dagsorden til åbent bestyrelsesmøde  
d. 21.09.2015 kl. 19 på Stolbro Laden 

 

1. Skal flymotorerne hæves op af havet, bevares og udstilles på 
museum i Svenstrup.   

 
2. Bevarelse af  Jørgen Rieck’s unikke Arkæologiske stensamling, evt. i 

nye lokaler i Svenstrup. 
 

3. Nyt/orientering fra formanden og de forskellige arbejdsgrupper. 
 

4. Uge 42 / Fællesspisning og kåring af årets ildsjæl 2015  
 

5. Krolf ved Stolbroladen 
 

6. Mountainbike rute i Svenstrup området 
 

7. Økonomi v. Henrik 
 

8.  Evt.  
 
 
Emner til bestyrelsesmødet senest den 14. september til  
Mia Bendorff - 23 83 93 17 
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Uge 42 i Svenstrup.  

 
Igen i år vil der i Svenstrup være forskellige aktiviteter, folder med 
program kommer i september. Men vi kan allerede nu, afsløre at vores 
hyggelige fællesspisning er fredag den 16. oktober, så husk at sætte x i 
kalenderen allerede nu.  
 
I den for bindele skal vi også have kåret årets Ildsjæl, så kender du en 
person eller en gruppe/forening, som du mener, fortjener en særlig 
hyldest, så er det nu du kan indstille kandidaten/kandidaterne, fortæl 
hvem og skriv en begrundelse om du vil indstille til Lasse Andersen tlf: 
74456273 / 21746273 Kirketoften 4 ,  senest den 8/9 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Annonce – brændeovn 
 

 

Morsø Konvektionsovn 3142 med egernmotiv,  
ovnen er velegnet til at opvarme 45-90 m2. 
2 stk. isolerede rør a´ 95 cm. 1 stk. alm. rør 1,35 m.  
sort gulvplade og askestøvsuger. 
samlet pris: 3.800 kr. 
 
Ole Tagesen Skoletoften 21, Svenstrup 
TLF.: 26145771 
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Krolf i Svenstrup….. hvad er nu det ?? 
Krolf er en blanding af Golf og Kroket,  
hvor forma let er at fa  sin kugle i hul  

pa  færrest mulige slag med sin hammer. 
 

Der bliver lavet en krolf bane ved stolbroladen  
som alle i Svenstrup kan benytte sig af.  

 
Der forventes at den kan være klar til uge 42. 

 
Der er en arbejdsgruppe i gang, men der kan altid 

 bruges et par hænder mere, sa  har man lyst  
og tid til at hjælpekan man tage kontakt til  

Mia Bendorff pa  telefon 23 83 93 17 
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E SI-SKÅ starter snart 
 

Efteråret nærmer sig og dermed tid for indendørs aktiviteter. Den 24. 
september tager vi hul på den 13. sæson for E SI-SKÅ. Som I kan se, af 
programmet andetsteds, er der nogle ændringer i forhold til tidligere. Det 
skyldes bl.a., at Foredragsforeningen har valgt at holde pause. Desuden har vi 
forsøgt at lytte til de ønsker, der er kommet fra medlemmerne. 
 
Den 8. oktober skal vi på besøg hos ”Naturmælk” i Tinglev – et moderne 
andelsmejeri (ejet af 31 landmænd), som udelukkende behandler mælk fra 
økologiske landbrug. Besøget starter med kaffe, hvortil vi får forklaring om 
moderne mejeridrift. Efterfølgende er der rundvisning i mejeriet. Det hele varer 
2 – 2½ time. 
 
Vi har stadig en eftermiddag med foredrag. Den 5. november får vi besøg af 
tidligere kriminalinspektør Hans Jørn Feldthaus, Sønderborg, som vil fortælle 
om nogle af sine oplevelser fra hans tid indenfor politiet. Desuden har vi den 3. 
marts allieret os med Arne Hansen, Ulkebøl, som ynder at fortælle og citere 
digte – mest i den humoristiske genre. 
 
5 gange i vinterens løb er der Mini-lotto. Det varer ca. en  time, men der er 
supergode gevinster – normalt 16, og gevinstchancerne er absolut øens 
bedste. Derefter er der tid til kaffe, snak, dart,  kortspil o.l.    
 
Arrangementerne 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 / I ellers finder på..  
 
Er du i tvivl, om det er noget for dig, så kom og vær med et par gange inden du 
betaler. 
 
Vel mødt! 
 
På vegne af E SI-SKÅ – Else og Ole Rasmussen   
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OPRÅB ; OPRÅB ! 
 
Er der nogen der går med en lille skuespiller inde i sig, så se her. Vi 
mangler nogen til at spille med i årets teater forestilling . 

 Vi mangler 2 damer og 2 herrer, der er ikke særlig mange replikker ,du 
skal lære. 

Så har du lyst  til at være med  eller høre mere ,så ring til Jytte Schink 
29210168  Vi starter  med at øve sidst i oktober Vil gerne høre fra dig /jer 
så hurtigt som muligt. 

Der spilles i Svenstrup Forsamlingshus.  

Med venlig hilsen  

Havnbjerg Lokalforening.  

 
  



 

18 

 

Nyhedsbrev fra Svenstrup Friskole 

Nyheder 

Friskolen er netop startet på 4. skoleår og hvilken positiv fremgang og 

udvikling vi har været igennem på de år. For 3 år siden startede vi med 37 

elever og siden har vi haft fin fremgang på elevsiden, således har friskolen pt. 

92 elever ved skole start d. 10/8. Samtidig er personalegruppen vokset 

tilsvarende – og 2 nye lærere og 1 pædagog er startet 1. august til det nye 

skoleår. 

Som noget nyt blev sidste skoleår afsluttet med afgangseksamen for de første 
9 kl. elever fra Svenstrup Friskole, som har afsluttet deres eksamen med et flot 
gennemsnit på 7,6. Det er både personalet og bestyrelsen utroligt stolte af. 

En anden ny ting fra sidste skoleår startede vi med en førskole SFO ordning 
for de kommende 0. kl. elever. Ordningen er blevet godt modtaget af de 
kommende skolebørn og deres forældre. Derfor er det bliver besluttet, at det 
bliver en permanent ordning fremover. 

Nye tiltag 

Friskolen arbejder hele tiden med nye tiltag for at give elever de bedste 
forudsætninger for læring. Som en af de nye ting har friskolen pr. 1/1-15 
overtaget spejderhytten Bærens Mølle, som eleverne i fællesskab har givet 
navnet ”Universet”.  

Planerne er at ”Universet” på sigt skal indgå i undervisningen i de naturfaglige 
fag, som en base tættere på naturen. Dette understøtter også friskolens 
undervisningsform – ”Ekspeditionslæring” – hvor undervisningen også tages 
ud af klasseværelset.  

Et spændende projekt vi er ved at udforske er et Science laboratorium, som 
skal anvendes undervisningsbrug i de naturfaglige fag, som fysik/kemi, 
natur/teknik, biologi, geografi mm.                                                                         
Undervisningen tænkes ind på kryds af fagene, så flere elever kan undervises 
i flere fag på engang. 
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Vi er i gang med at søge støtte til dette projekt og har været så heldige at 
Fabrikant Mads Clausen fonden har sponsoreret 50.000 kr. til undervisnings 
materialer til fysik/kemi undervisningen. 

Kig ind på friskolens hjemmeside og få mere inspiration og nyheder fra 
friskolen. 

 

Velkommen tilbage fra ferie!! 
 
Jeg håber at alle har haft en god ferie, nydt ferietiden, har fået ladet batterierne 
op, så I er klar til det nye skoleår. 
 
Et nyt skoleår er startet. For førstegang siden skolens start 2012, startede vi 
skoleåret op med at mødes til fælles morgenkaffe i skolegården.(De tidligere 
år var vi startet i gymnastiksalen). 
 
Dagen var rigtig spændende, da skolen startede i 2012 stor der 37 spændte 
og forventningsfulde elever med deres forældre, i år stod der 92 elever 
sammen med mange forældre. 
 

 
 

Men med start af et nyt skoleår, har også betydet at vi har måttet sige farvel til 
nogle elever, i år var første år skolen havde afgangselever. Vores 
afgangselever klarede sig rigtig godt, de sluttede af med et gennemsnit i de 
obligatoriske fag på 7,6 hvilket er langt over landsgennemsnittet. 
Fra skolen skal lyde et stort TILLYKKE med deres afgangsprøve. 
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Dimittender fra Svenstrup Friskole: fra venstre Miriam, Louise, Nikolai og Anders 

 
 
Ud over nye elever har skolen også sagt velkommen til fire ny ansatte. 
Betina Christensen pædagogmedhjælper i SFO. Gitte Sandbæk 
støttepædagog i skoleafdelingen. Pernille Hansen Friskolelærer og Jeanette 
Rogell Friskolelærer. 

  
 
Jeg vil gerne sige alle Svenstrupper tak for godt samarbejde gennem det 
sidste skoleår. Glæder mig til samarbejdet i netop startede skoleår. 
Tak fordi i har taget godt imod vores elever, når de har opsøgt jer for et 
interview. 
 
Jeg vil gerne ønske alle et godt skoleår 
 
Hilsen Skoleleder Jens Væggemose 
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Bestyrelsen          Navne:        Mailadr:       Tlf.:            
  
Formand :                 Karin Frost Jensen   karin_frostjensen@sport.dk  2253 1887 
Næstformand :         Eline Brandt              eline_brandt@hotmail.com         2344 8603 
Kasserer:                  Michael   Stærkær    asfaltrod@bbsyd.dk                   2089 6000 
Fodbold formand :    Torsten Junk             torsten.suf@gmail.com 4182 9065 
Gymnastik formand  Dorith Spenger         dorith@bbsyd.dk                      2096 6505 
Sekretær :                 Ulla Schmidt            steimle.schmidt@gmail.com       3026 6087 
Supplanter: Marrianne  Jessen,  Janni Petersen og Julia Findstrup Røhrchen. 
Revisor : Flemmning Vejlin og Alice Søgaard  
 

 

 

 

     

 

Hvert 2. år bør systemet have en gennemgående service. Selv ved et nyt 

airconditionanlæg siver ca. 10 procent af kølemidlet ud årligt. Det er en normal 

proces. Imidlertid medfører den en forringet køleeffekt og kan på længere sigt 

give risiko for kompressorskader. Desuden sidder der et tørfilter, som fjerner 

fugt og urenheder fra kølemidlet. Dette filter bør også kontrolleres og evt. 

udskiftes. 

Nord-Als Autoværksted 

              Nordborgvej 54 Svenstrup 

 

Hiver din bil efter vejret? 

mailto:karin_frostjensen@sport.dk
mailto:eline_brandt@hotmail.com
mailto:dorith@bbsyd.dk
mailto:steimle.schmidt@gmail.com
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Tlf. 74456306 - www.nord-als-auto.dk 

 

     HENRIETTES PRIVATE DAGPLEJE 
 Et godt alternativ til den kommunale.  
 
Vi er her i dagplejen ved, at få lavet en ny legeplads og den samt det nye 
motorikrum er nu godt som færdig.  
 
Jeg vil ligesom resten af min legestuegruppe, ”privatdagplejen 6430” holde 
åbent hus d. 9. maj, kl. 9.30-11.30. Vi åbner dørene op, så alle interesserede 
kan komme og se/høre hvem vi er, se vores hjem og hvad vi kan tilbyde jeres 
børn. 
 Tilmelding senest d. 4. maj. 
Tlf. 50927525 
  
Jeg passer lige nu 4 drenge i alderen 1-2,5 år. 
Så der er lige plads til en legekammerat mere. 
 
Hvad koster en plads i min dagpleje? 
En plads koster forældrene 1760,- pr. måned. 
Kommunen giver et tilskud på 5280,- pr. måned. 
Det samlede beløb er derfor 7040,- pr. måned. 
 
Har i lyst til, at vide mere om min dagpleje og se de mange fine billeder, så kig 
ind på hjemmesiden: 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: 
Mandag - Torsdag   10.00-12.00  og 14.00-16.30 
Fredag - Lørdag   9.00-16.30  
Søndag    Lukket 

http://www.nord-als-auto.dk/
http://www.henriettesdagpleje.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
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Skal du holde fest, eller er der andre lejligheder, hvor du gerne vil have, 

at dine gæster overnatter, tæt på hvor du bor, til rimelige priser, så kan 

vi tilbyde overnatning til 10 personer med mulighed for 4 ekstra 

opredninger. 

Pris:  250 kr. pr. person pr. nat uden morgenmad (inkl. linned) 

            300 kr. pr. person pr. nat med morgenmad (inkl. linned) 

            900 kr. pr. nat pr. lejlighed (sommerhus koncept) 

Der er adgang til et fuldt udstyret køkken, TV-stue, bad og toilet. 

Kontakt os: 

E-mail: linda@maron1.dk  

Tlf.:  20491918 

www.maron1.dk 

Eller kig forbi og se lejlighederne. 

Der afregnes kontant eller pr. Mobilepay ved ankomsten 

mailto:linda@maron1.dk

