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Svenstrup Frivillige Brandværn

Juletræsfest
Svenstrup Frivillige Brandværn afholder juletræsfest
Søndag den 10. December kl. 14:00 til 16:30.
Vi mødes til en hyggelig eftermiddag på brandstationen hvor
Julemanden kommer forbi med godteposer.
Der er mulighed for at købe gløgg og æbleskiver.

Tilmelding mht. godteposer senest den 6. December!

Godteposerne koster 15 kr. i år.
Tilmelding kan ske til:
Bent Byllemos
Torben Sprenger
Leif Melchior

tlf. 74 45 62 63
tlf. 74 45 10 65
tlf. 74 45 64 74
Vel mødt!

December 2000

Side 3 af 18

E SvenstruPPe’

Hjortspringskolen
Julefest
Tirsdag den 12. december kl. 18.30-20.30
holder skolen sin årlige julefest på skolen i
Svenstrup.
Der bliver lejlighed til at danse om juletræ,
gå på forældr
eforeningens cafe, høre julekor
og sidst, men ikke mindst opleve 3. klasse
gå Lucia-optog. Den nyvalgte forældreforening er selvfølgelig på pletten for at tjene
penge til vore børns lejrskole og hytteture i
foråret.
Vi håber, at der kommer ligeså mange me
nnesker, som der plejer, så vi kan få en rigtig
hyggelig aften.

Juleafslutning
Sidste skoledag inden jul er fredag den 22.
december. Som sædvanlig skal vi i kirke fra
kl. 10 til 11, og når vi kommer hjem fra kirken, holder vi juleferie.

Glæden ved læsning.
I denne uge er vi i gang med den årlige æl
seuge. Den gode fortælling er igen i centrum, i år med Astrid Lindgrens forfatterskab
som fælles tema.
I 1. klasse er hver dag begyndt med lys på
bordene i den halvmørke klasse, og pludselig er Ronja Røverdatter hos os. Vi gyser,
når hun springer over Helvedesgabet, når
skovheksene er efter hende, og grådværg
enes øjne lyser i den mørke skov, og vi glædes, når hun redder Birks liv, og et venskab
opstår.
Som lærer ved man, at intet kan fange bø
rnenes opmærksomhed og sætte deres fa
ntasi i sving, som den gode historie. At kunne
lave sine helt egne billeder af hvor ond og
fæl en skovheks er, er og bliver nummer et,
selv om det også kan være dejligt at se en
film, hvor andre har gjort fantasiarbejdet for
en.
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I 1.klasse læser jeg mange gode historier
op. For at udvikle børnenes sprog og stimulere deres fantasi, men også for at give dem
lyst til læsning. For de er jo lige præcis der i
deres liv, hvor det store livtag med læsning
skal tages – de skal lære at knække koden.
At arbejde med læsning i 1. klasse er en
daglig glæde. At se den begejstring, der yl
ser ud af børnene, når det går op for dem, at
p sat foran å siger ”på”, at skrive en sætning
op på tavlen og pludselig råber et barn fo
rbavset og begejstret – jeg kan læse ALLE
ordene, når et barn viser en tegning, hvorpå
der står ”råmpenesse” og glad spørger–
står her ikke rumpenisse? Ja, så er det de
jligt at være lærer.

Desværre er der jo lang vej fra at have
knækket koden til at blive en sikker læser.
Man regner med at et barn skal have læst
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2000 sider for at nå så vidt, og her er foræ
ldrene skolens vigtigste samarbejdspartnere,
for i skolen lærer man at læse, men hjemme
øver man læsning. Og kan vi i fællesskab
gøre børnene til læsere, så har vi åbnet
e- v
jen til en glæde, der varer hele ivet.
l

Refleksbrikker
Også i år får alle elever uddelt refleksbri
kker, og vi vil opfordre alle forældre til at se
efter, om børnene husker at tage refleksbrikken på. Det er en ekstra sikkerhed i
denne mørke vintertid, hvor det er svært at
se de svage trafikanter.

Kirsten Krogstrup

Arrangementer i skoleåret
2000/2001
Tirsdag den 12. december 2000
Julearrangement. Svenstrup
Tirsdag+onsdag+torsdag
den 13+14+15 marts 2001
Skolefester. Stevning
Tirsdag+onsdag den 1+2 maj 2001
Forårskoncerter. Stevning
Torsdag den 21. juni 2001
Sidste skoledag. Svenstrup

Omfotografering
Der er omfotografering fredag den 1. december.

Blodbøgen plantet
Så har vi fået plantet den blodbøg, som vi
modtog i gave fra Nordborg kommune til
Hjortspringskolens 10 års jubilæum. Vi åh
ber, at den vil vokse sig stor og frodig og
være til glæde for børn og voksne, som har
deres gang på skolens område i arbejde og
fritid.

I løbet af december kommer politiet på e
bsøg i en tilfældig klasse. Hvis alle i klassen
bærer er fleks på deres overtøj, får klassen
500 kr til klassekassen. Hvis bare 1 elev ikke har refleks på, får man ingen penge. De
tte kan yderligere være en grund for forældre
til at se efter refleksbrikken, for det er altså
ikke sjovt at være den ene elev, der er skyld
i, at klassen går glip af 500 kr.

Lys på cyklen
Så er tiden kommet, hvor man skal have lys
på cyklen om morgenen. Vi oplever alt for
mange elever, der kommer drønende om
morgenen uden lys på, og med de farlige
vejkryds, som vi har både i Svenstrup og i
Stevning er det nok ikke lige den smarteste
måde at ankomme på. Jeg vil opfordre alle
forældre til at checke, om deres barn har lys
på cyklen. Vi skal nok gøre vores bedste her
på skolen, men det er altså i sidste ende
forældrenes ansvar.

Udviklingsprojekter
I indeværende skoleår arbejder vi på skolen
med 3 udviklingsprojekter:
•

Uddannelsesstrategi for de næste 3
år.
Målet er at få udviklet en uddannelsesstr
ategi for det pædagogiske personale på
Hjort-springskolen, som dels lægger vægt
på skolens pædagogiske udvikling, dels på
udvikling indenfor det enkelte fag.
• Standpunktsmeddelelser.
Målet er at få udarbejdet en model til aflø
sning for den nuværende, hvor eleverne får
standpunktsmeddelelser 1 gang i 6. klasse
og 2 gange i 7. klasse.
Modellen skal gerne indeholde et meddelelsessystem, som dækker 0. til 7. klasse.
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• Skolens sociale liv.
Målet er at få udarbejdet en model, som kan
styrke det sociale liv blandt eleverne på
Hjortspringskolen.
Det kan f.eks være fællesarrangementer,
emneuger/dage samt konfliktløsningsmodeller i den enkelte klasse.

Frivillighedsmålet
I forbindelse med de store besparelser, som
Nordborg kommune netop har vedtaget for
at få kommunens budget til at holde sammen, er alle arbejdspladser i Nordborg
kommune blevet bedt om at gennemføre et
politisk udviklingsmål, som lyder:
”Hver skole opstiller og gennemfører i samarbejde med bestyrelsen mindst ét udviklingsprojekt i 2001, som sigter på at involvere brugerne mere i den egentlige opgaveudførelse, og som sigter på bevæge holdni
ngen til, hvad der er det offentliges opgave,
og hvad der er forældrenes opgave.”

Det må vi tage som en udfordring, og jeg
synes faktisk, at det er der tradition for i vores lokalområde. Vi har børneklubber i både
Stevning og Svenstrup, som bliver passet af
forældre, vi har 2 forældreforeninger:
Hjortspringskolens forældreforening, som
medvirker ved alle skolens arrangementer,
og som tjener et betydeligt beløb til børn
enes hytteture. Og vi har FOBIS i Stevning,
som også yder et betragteligt beløb til bø
rnene hvert år.
Vi har stort set ingen busudgifter, når vores
børn skal på tur. Forældrene kører.
Vi har
arbejdslørdage, hvor forældre yder gratis
arbejdskraft. Vi benytter jævnligt forældre
som gæstelærere.
Så helt galt står det nu ikke til.
Vi vil nu i den nærmeste fremtid forsøge at
opstille et nyt projekt, hvor vi involverer forældrene på en positiv og konstruktiv måde.
Ejvind Bojsen

Forældreforeningen 00/01
0a

1a
2a
3a
4a
5a
6a
7a

Kl.
Navn
Lene Sørensen
Dorthe Hagensen
Dorthe M. Bujakewitz
Rene Hansen
Ulla Kolmos Herbst
Finn Mathiesen
Jette Wolff Kristensen
Hanne Christensen
Lene Jacobsen
Pia Viveiros
Jørgen Frølund Jensen
Bjarne Bladt
John Petersen
Hanne Madsen
Karin Melchior
Bente Purup
Marianne Møller
Ejvind Bojsen
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Elev
Jonas
Jesper
Mik
Maja
Thomas
Rene
Mie
Maja/Daniel
Camilla
Marco
Jens
Mads
Mirko
Sanne
Maja
Mette
Anne Mette
Skoleleder
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E Svenstruplaug
E Svenstruplaug indbyder
alle beboere i Svenstrup Kirkesogn.
Skal vi ha’ en ”Lokalhistorisk forening for Svenstrup Sogn ?” var temaet på
et møde, som blev holdt den 9. nov. i forsamlingshuset.
Intensionerne med en sådan forening er at udbrede interessen for sognets
historie. Der er både i Svenstrup og Stevning i flere år blevet arbejdet med
at samle materiale om lokalhistorien. Det er imidlertid sket i små grupper og
man var på mødet enige om, at en fælles forening vil kunne samle og forbedre
disse initiativer, samt arrangere sammenkomster m.m.
De 15 personer, som var mødt, enedes om at nedsætte et udvalg til at forberede en stiftende generalforsamling.
Vi håber derfor at alle
• der er opvokset i sognet
• har boet i sognet
• har eller har haft forældre/bedsteforældre i sognet
• tilbragt ferier i sognet
kort sagt, alle der har oplevelser fra og kan fortælle noget om sognet, vil
slutte op om dette arbejde.
HUSK! Hvad der skete i går er historie i dag.

Hjælp os med at samle puslespillet omkring sognets historie eller støtte foreningen, vi afholder

Stiftende generalforsamling

onsdag den 6. December 2000, kl. 19.00
i Svenstrup Forsamlingshus
December 2000
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Hjortspring Børnehus
Vi har pr. 15 november 98 børn.

ind med en maskine. Vi håber, vi når detn-i
den frosten.

Personale

Besparelser 2001

Vi har fået en øvelsespraktikant fra Aabe
nraa seminarium, Jeanette.

Personale og bestyrelse er i gang med den
kedelige opgave at finde besparelser for ca.
50.000 kr.

På grund af besparelser på budget 2001 vil
der blive skåret personaletimer bort pr 1. januar 2001.

Forældresamtaler

Børn

I november holdes samtaler med alle de
kommende skolebørns foræ
ldre.

Forældre
Julefester

Forældremøde blev holdt i går
den 15. november. Emnet var
bevarelse af Sandvig.

Sidste år havde vi
stor succes med at
holde julefrokost for
børnene i deres respektive grupper. Vi
vil gentage succesen.
Børnene synes det er
sjovt at komme i
Børnehuset
om
aftenen, når det er
mørkt, og komme i
fint tøj, spise og lege
og danse.
Venlig hilsen
Søsser Buch Outzen

Vi har lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt foræ
ldrene, alle var enige om at
bevare vores naturprojekt.
Vi går nu i gang med at finde
midler. Vi laver nok en forældreforening som støtte.
Vi har også lavet en opføl
gning på brugerundersøgelsen,
som Nordborg kommune lavede i februar måned. Undersøgelsen viste, at vi havde nogle områder,
hvor vi skulle forbedre os. Resultatet af
denne undersøgelse ser ud til, at det er lykkedes. Vores opbygning og struktur har været med til at ændre dette.

Blindes Jul
Tusinde tak…….

Laterneoptog

…til alle, der igen i år har støttet Dansk
Blindesamfund ved køb af Blindes Jul.

Den 20 november kl. 16.30 holder vi laterne
optog. Der startes med boller og kakao, og
derefter kommer vi rundt i Stevning – vi håber, I alle vil stå ved dørene og se os. Det
bliver et langt optog.

Bladet udkom for første gang i 1944. Midlerne ved salg af Blindes Jul, er en kærkommen hjælp, der ydes til alle blinde og svagtseende, der har behov for hjælp.

Legepladsen
Vi har desværre måttet udsætte vores
igangværende renovering af legepladsen.
På grund af taglægning kan vi ikke komme
December 2000

Rigtig god fornøjelse med bladet og glædelig jul.
Rita Nicolaisen
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Nyt fra Kirken
KIRKEHØJSKOLE PÅ ALS
Universitetslektor Johannes Nissen:
Bjergprædikenen - en vejledning i
etik ?
Matthæusevangeliets
“Bjergprædiken”
er vanskelig at forstå, og rummer det
ene provokerende udsagn efter det andet: salige er de fattige og sørgende, giv
uden forbehold, vend den anden kind til,
bed og der skal gives jer .... !
Giver Jesus her anvisning på en anvendelig moral for de kristne - eller skyder han
med overlæg langt over, hvad almindelige
mennesker kan leve op til ?
Foredraget vil fortælle om forskellige opfattelser af Bjergprædikenen og give et bud
på, hvordan den kan give mening for moderne mennesker.
Egen Præstegård: onsdag den 29. o
nvember kl. 19:00

"Adventsmøde i Konfirmandstuen
- hyggeligt samvær"
Lysbilledforedrag om Dronning Ingrid
Til "Adventsmøde i Konfirmandstuen" ved
Svenstrup Præstegård Fredag d. 1. december kl. 14.30 kommer i år Major Lorenz Asmussen fra Christiansfeld med et
lysbilledforedrag om "Dronning Ingrids liv
fra barn til dronning".
Lorenz Asmussen vil fortælle om dronningens tidligste år som prinsesse ved det
svenske hof. Om forældre og søskende,
slottene, hvor dronningen boede som barn,
om hendes skolegang, uddannelse og om
forlovelsesårene. Der er billeder fra brylluppet, og der fortælles om den modtagelse
den unge kronprinsesse fik i Danmark.
Videre fortælles der om krigsårene,- om
familielivet og om de mange forskellige opDecember 2000

gaver, som dronning Ingrid tog sig på overalt i det danske samfund.
Tilmelding senest 29. november til J. Nicolaisen
74456323,
H.P.
Johansen
74456158, eller N. Mathiesen 74458432.
Der kan bestilles taxa i forbindelse med tilmeldingen. Kaffe 10 kr. Alle er velkomne.

Anden Søndag i Advent
Til adventsmødet søndag den 10. dece
mber har Menighedsrådet bedt Biskop Niels
Henrik Arendt om at prædike ved gudstjenesten kl. 19.00. Her medvirker tillige
kirkekorene fra henholdsvis Ulkebøl og
Svenstrup Kirker ledet af Ole Andersen og
Birgitte Romme. Kormedlemmerne vil "gå
lucia" til en gammel processionssang.
Efter gudstjenesten er der møde i Konfirmandstuen med kaffe og almindelig hyggeligt samvær. Her vil biskoppen lægge op til
samtale/diskussion under overskriften "Kan
vi klare os med svinedrengens skralde":
Hvad kan være kirkens bidrag til debatteni
disse år om hvad, der er godt og værdifuldt
for samfundet. Det kan gælde etiske problemer som f.eks. dyrehold, forurening og
medicin, og det kan dreje sig om holdninger til de fremmede her i landet.
Aften slutter vi med en julehistorie.

"VI SYNGER JULEN IND"
Gudstjenesten den 17. december kl. 16
kalder vi: "Vi synger julen ind". Vi skal synge nogle af julens salmer. Renaissanceorkesteret spiller, og kirkens kor vil synge
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noget af den musik, det har øvet her op til
jul. Der vil ikke være prædiken, menlæsning af nogle af de stykker i Bibelen, som
er knyttet til julen.
Denne sidste søndag inden jul er begyndelsen på juleugen - og gudstjenesten vil
være en smuk indledning. Er man ikke nået
så vidt, at julefreden kan sænke sig, kunne
denne eftermiddag måske være en lejlighed til at give sig selv et pusterum, inden
de sidste hektiske dage - om ikke andet for
at huske, hvad det nu egentlig er det hele
drejer sig om !

Juleafslutninger
Der er juleafslutning i kirken for Hjortspring
Børnehus tirsdag den 19. december kl.
10:00 og for Hjortspringskolen fredag den
22. december kl. 10:00.

Gudstjeneste Julenat
Der er igen i år gudstjeneste julenat kl.
23:30. Det vil blive en stilfærdig gudstjeneste med julesalmer, læsning af juleevangeliet og en kort periode med stille musik.

En stille Julegudstjeneste
I det almindelige hurlumhej omkring julen
lukker vi let af for den side af juletiden, som
er fordybelse og ro - stjernernes stilhed i
himmelrummet og hjertets fred. Vi prøver
ved gudstjenesten 26. december kl. 19:30
at skabe rum for julens stilhed - og at skabe ro til at trække vejret dybt ovenpå nogle
hektiske dage.

FOREDRAG

• Peter Ruge: "Kristusprocessen og
hjertets videnskab"
Hvor henter kirken sin energi fra? Hvor får
mennesker deres tro fra? Hvad er det
egentlig for kræfter, der holder kristendommen i live? Hvor meget har det guddommelige del i menneskers daglige liv ?
De fleste har vel i sidste halvdel af det 20.
århundrede vænnet sig til at betragte kirke
og tro som menneskeskabt og har afskrevet Gud som en kraft, der former menneskers liv.
December 2000

Foredraget vil belyse den gamle, men nu
også moderne tanke, som man bl.a. finder i
Jes Bertelsens syn på Kristendommen, at
en vedvarende impuls fra Jesus skaber
den kristne verdens religiøse liv.
Svenstrup Præstegård: Man
dag den 8.
januar kl. 19:00

TRE FOREDRAG OM
"KONFLIKT OG FORSONING"
Men jeg siger : Elsk jeres fjender og bed for
dem, der forfø lger jer, for at I må væ ree-j
res himmelske fars bø rn". (Matth. 5. 44)
Forsoning er nø dvendig, og afkald på
hæ vn og gengæ ldels
e den eneste rette vej.
Hos Jesus er der ingen tvivl, men de kristne har alle dage fundet det vanskeligt at
praktisere.
Kirken har i samarbejde med Folkeuniversitetet på Nordals bedt tre foredragsholdere
tage afsæ t i Bjergpæ dikenen og give et nu
tidigt bud på , hvordan forsoning kan udfoldes i praksis.

• Bjarke Larsen: Forsoning mellem befolkninger.
Hvordan kan befolkningsgrupper leve sammen efter drab, overgreb, voldtægt og undertrykkelse?. Det er spørgsmålet for et
forsoningsarbejde i Sydafrika, Rwanda og
ex--Jugoslavien, som ofte bæres af et frivilligt kristent engagement.
Med udgangspunkt i konkrete eksempler
fortælles der om teorier bag moderne konfliktløsning; og foredraget vil lægge op til en
diskussion af, om erfaringer kan overføres
til vores egen hverdag.
Bjarke Larsen bor i Sønderborg, er journalist og bl.a. redaktør af "Udsyn - magasinet
om kirkernes rolle i verden".
Præstegården: mandag den 22. januar
kl. 19:00
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• Preben Grønkjær: Integration af
"skyggen" er forsoning
Foredraget tager afsæt i C.G. Jung’s psykologi og sammenholder Bibelens udsagn
om forsoning med moderne psykoterapi.
Her er erfaringen, at forsoning med egne
skyggesider er afgørende for helbredelse
og personlig udvikling. Erfaringen er tillige,
at det er lettere at forlige sig med andres
fejl og mangler end med sine egne.
Preben Grønkjær er jungiansk analytiker,
er underviser og studieleder på Folkeuniversitetet. i Århus samt forfatter og foredragsholder.
Præstegården: mandag den 5. februar
kl. 19:00

• Inge Brink Nielsen: Workshop
om "girafsprog".
(Nærmere omtale i næste nummer)
Præstegården: mand. d. 19. februar kl.
19.00

Gospelkoncert i kirken
Lillian Boutté er en internationalt kendt gospelsangerinde. Hun stammer fra New Orleans og har samlet mange af sin hjembys
musikalske stilarter i sit repertoire: jazz,
swing og blues. Men ved koncerten i Svenstrup kirke vil vi først og fremmest høre
hende synge gospel. Lillian Boutté har i
mange år turneret på i USA og Europa og
anses for en af nutidens mest spændende
jazz- og gospelsangerinder. Hun har indspillet talrige plader med mange kendte orkestre.

tik og Bibliotekerne i Nordborg, Havnbjerg
og Guderup.
Men der kan allerede nu bestilles på kirkegårdskontoret 74456302

Kirkebil
Kirkebilen bestilles hos GF-Taxi på telefon
7445 9545 senest dagen før gudstjenesten.
"Kirkebil" er til rådighed for enhver, der ikke
selv kan skaffe sig transport til kirke

Besøg af præsten
Mennesker, der ønsker besøg, er velko
mne til at henvende sig. Det gælder besøg i
hjemmet såvel som på sygehus og på pl
ejehjem. På samme måde kan man lave fatale om personlig samtale i Præstegården.

Menighedsrådet
Menighedsrådet har på møde den 23. on
vember 2000 konstitueret sig således: Bente Pedersen (formand), Ejvind Bojsen
(næstformand) Carl Chr. Schink (kirkeværge) Jonna Olsen, Maja Jørgensen, Thomas
Damgaard, Jette Wolff Kristensen, Peter
Ruge .
Kasserer er Mia Bendorff, som ikke er
medlem af menighedsrådet.
Menighedsrådets møder er offentlige. N
æste møde finder sted den 4. januar 2001 kl.
19:30 i Konfirmandstuen ved Præstegå
rden.

Kirkegården
Graver og kirketjener Torben Nielsen træffes i arbejdstiden på kirkegården og påe-t
lefon 74 45 63 02.

Der venter os en meget spændende musikoplevelse ved koncerten den 24. januar
kl. 19:30.
Koncerten er så dyr, at Menighedsrådet har
fundet det rimeligt at tage entré. Billetpris
60 kr. Der bliver trykt et begrænset antal
billetter. Salg fra den 1. januar i Lissie’s Bu-
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Peter Ruge

DØBTE
Cæcilie Emilia Aahøj Pallesen, Nordborg
BEGRAVEDE
Peter Petersen,
Anni Madsen,
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Julehalløj i spejderhyt
spejderhytten
Søndag den 3. december 2000 kl. 14-16
Bævere, ulve, spejdere, forældre, søskende og andre interesserede. Alle er velkommen til et par hyggelige timer mens byens juletræ tændes.
Der er julebutik med flotte juleting, salg af pyntegran.
Cafe med kaffe, tee, sodavand, saft og lagkage. Udendørsaktiviteter. Amerikansk lotteri. Hyggeligt samvær.
Gevinster til amerikansk lotteri modtages gerne af lederne eller kan medbringes på dagen.
Der vil også være mulighed
for køb/ salg / bytte af
spejderudstyr. Så har du
noget til salg / bytte, så
medbring det denne dag.
Julehilsen og på gensyn
KFUM spejderne Hjortspring gruppen

Nyt fra ulvene
Så er vi godt i gang igen.

Middelalder og julehalløj er det næste på
programmet.

I september arbejdede vi kr. 1.918,50 ind til
Spejderhjælpen, som går til syge og nødl
idende børn over hele verden. Tak for alle
bidrag.

Liv og glade dage i lys og mørke med 22 ulve.
Med ulvehilsen Hanne, Carsten og Mona.

Vi har været på naturtur i Sandvig, haft bål
og bundet knob, refleksløb og besøg på
Falck-stationen.

December 2000
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Hjortspring Grup
Grup pe 50 år
KFUM Spejderne Hjortspring gruppe kan onsdag den 31. januar 2001 fejre 50 års jubilæum.
I denne anledning inviteres alle tidligere spejdere samt alle, der i årenes løb
har haft noget med Hjortspring gruppen at gøre til:

JUBILÆUMSFEST
i Spejderhytten på Dalvej
onsdag den 31. januar kl. 20 til 22

hvor der serveres kaffe og
lækre lagkager.
Christen Møller,
Svend Rossen og
Jørgen Jørgensen, som var med
fra starten for
50 år siden, fortæller om “Dengang
vi
var
spejdere...”.
Kom og nyd et
par timer i hyggeligt samvær.
Tilmelding senest den 24. januar på tlf. 7445 9550
Obs. Den helt store Jubilæumsfest vil blive afholdt lørdag den 19. maj 2001
kl. 14 til 21.
Mere herom senere.
Med spejderhilsen KFUM spejderne Hjortspring

December 2000
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Spareforenin
Spareforeningen “Julens Glæde”
Lottospil 2000
1-2-3 spil
Svenstrup - Stevning Spareforening “Julens Glæde”
indbyder til LOTTOSPIL på Svenstrup Forsamlingshus

Søndag den 3. december 2000,
kl. 19:00
Der spilles om 45 gevinster - gæs, ænder og kalkuner m.m. + én stor ekstra eg
vinst. Kalkuner friskslagtede. Gæs friskslagtede men frosne. Der er også Kinesisk
Lotteri og 1-2-3 pausespil.
Vel Mødt- Bestyrelsen

Kunstudstilling - Stolbroladen
Åbent hus og kunstudstilling på Stolbroladen
Farveladen holder åben den 2. og 3. december, samt søndag den 10. december kl.
14 – 17. I mødelokalet kan man se en udstilling af Anne Wallin, Guderup.
Anne Wallin er født og opvokset i Kerteminde. I 1996 flyttede hun til Als. Her blev et
længe næret - men dybt begravet ønske om
at male en realitet, i det Anne Wallin fik et
års undervisning på Sønderjyllands Kuns
tskole. Det blev et møde med en ny verden
af udfoldelser og et farvel til de tørre tal fra
bankverdenen. Foruden opholdet på kunstskolen har Anne Wallin også deltaget i diverse kurser hos udøvende kunstnere. Anne
Wallin henter sin inspiration i naturen og i
litteraturen, som bliver omsat til abstrakte
olie- og akrylmalerier.

December 2000

Ved udstillingen i Stolbroladen vil man kunne se en blanding af malerier og diverse
former for tegning.
Derudover vil der lørdag eftermiddag være
mulighed for at arbejde med trylledej / saltdej for både børn og voksne under kyndig
vejledning.
Desuden har vi salg af bl.a. brændenælde
the, hyldeblomster the – kig ind, vi giver
nogle smagsprøver- eller kaffe.
Stenklubben har åbent søndag den 3. e
dcember kl. 10 – 16. Her har man en Minimesse af smykkesten, fossiler, mineraler.

Side 14 af 18

Anna Weber

E SvenstruPPe’

December 2000

Side 15 af 18

E SvenstruPPe’

udgivelser i år 2001
Nummer
1
(februar)

Sidste frist Trykning af
for indlæg
bladet
Lørdag den Tirsdag den
20. januar
30. januar

2
(marts)

Tirsdag den Tirsdag den
20. februar 27. februar

Samling af bladet
på skolen kl. 19:00
Onsdag den 31. januar
Hjortspringskolens
Forældreforening & Bestyrelse
Onsdag den 28. februar
Svenstrup Ungdomsforening

3
(april)

Tirsdag den Onsdag den
20. marts
28. marts

Torsdag den 29. marts
Jagtforeningen

Fredag den
30. marts 2001

4
(maj)

Fredag den Mandag den
20. april
30. april

Fredag den
2. maj 2001

5
(juni)

Søndag den Tirsdag den
20. maj
29. maj

Torsdag den 1. maj
Svenstrup-Stevning
Spareforening
Onsdag den 30. maj
Trævlerne

Torsdag den
31. maj 2001

6
(juli / aug.)

Onsdag den Onsdag den
20. juni
27. juni

Torsdag den 28. juni
Svenstrup frivillige Brandværn

Fredag den
29. juni 2001

Onsdag den
29. august

Torsdag den 30. august
Svenstrup Vandværk

Fredag den
31. august 2001

Onsdag den
26. september
Mandag den
29. oktober

Torsdag den 27. september
Skytteforeningen

Fredag den
28. september
2001
Onsdag den
31. oktober 2001

7
(september)
8
(oktober)
9
(november)
10
(dec./ jan.)

Mandag
den
20. august
Torsdag d.
20. september
Lørdag den
20.oktober

Tirsdag den Onsdag den
20. novem- 28. november
ber

Tirsdag den 30. oktober
Svenstrup Ringriderforening
Torsdag den 29. november
Riecks Arkæologiske Samling

E SvenstruPPe’
udgives
Torsdag den
1. februar 2001
Torsdag den
1. marts 2001

Fredag den
30. november
2001

”……..Husk sidste frist for indlæg til
det kommende nummer – TAK !”
December 2000
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Aktivitetskalender
dec. 2000 & jan.2001
Fredag d. 1. dec.

Kl. 14:30

Adventsmøde – Lysbilledforedrag

Konfirmandstuen

Lørdag d. 2. dec.

Kl. 10:00
Kl. 10 -17

”Juletræer” opsættes i byen
Julestue (Tr æ vlerne)

Søndag d. 3. dec.

Kl. 10:00
Kl. 14 -16
Kl. 19:00
Kl. 10 -17

Gudstjeneste (1. søndagi advent)
Julehalløj
Lottospil – spareforeningen
Julestue (Tr æ vlerne)

Onsdag d. 6. dec.

Kl. 19:00

Stiftende generalforsamling – lokalhistorieForsamlingshuset

Søndag d. 10. dec.

Kl. 19:00
Gudstjeneste (Biskop Arendt, 2. søndag i advent)
Kirken
Kl. 14-16:30 Juletræsfest
Brandstationen

Tirsdag d. 12.dec.

kl. 18:30

Julefest

Søndag d. 17. dec.

Kl. 16:00

Gudstjeneste (Vi synger julen ind)

Svenstrup Kirke

Tirsdag d. 19. dec.

Kl. 10:00

Gudstjeneste - Juleafslutning Børnehus

Svenstrup Kirke

Fredag d. 22. dec.

Kl. 10:00

Gudstjeneste - Juleafslutning Skolen

Svenstrup Kirke

Søndag d. 24. dec.

Kl. 15:00
Kl. 16:30
Kl. 23:30

Gudstjeneste
Gudstjeneste
Midnatsgudstjeneste

Svenstrup Kirke
Svenstrup Kirke
Svenstrup Kirke

Mandag d. 25. dec.

Kl. 10:00

Gudstjeneste - Juledag

Svenstrup Kirke

Tirsdag d. 26. dec.

Kl. 19:30

Gudstjeneste - Julestilhed

Svenstrup Kirke

Søndag d. 31.dec.

Kl. 10:00

Gudstjeneste

Svenstrup Kirke

Mandag d. 1. jan.

Kl. 16:00

Gudstjeneste - Nytårsdag

Svenstrup Kirke

Søndag d. 7. jan.

Kl. 10:00

Gudstjeneste

Svenstrup Kirke

Mandag d. 8. jan.

Kl. 19:00

Foredrag ved Peter Ruge

Søndag d. 14. jan.

Kl. 10:00

Gudstjeneste

Alsingergården
Svenstrup Kirke
Spejderhytten
Forsamlingshuset
Alsingergården

Hjortspringskolen

Præstegården
Svenstrup Kirke

Lørdag d. 20. jan. …………..Sidste frist for indlæg til E SvenstruPPe’ februar udgave
Søndag d. 21. jan.

Kl. 10:00

Gudstjeneste

Svenstrup Kirke

Mandag d. 22. jan.

Kl. 19:00

Foredrag ved Bjarke Larsen

Onsdag d. 24. jan.

Kl. 19:30

Gospelkoncert med Lillian Boutté

Svenstrup Kirke

Søndag d. 28. jan.

Kl. 19:30

Gudstjeneste

Svenstrup Kirke

Onsdag d. 31. jan.

Kl. 20 – 22

Jubilæumsfest

Præstegården

Hjortspring Spejderhytte

Torsdag d. 1. feb. …………..Udkommer E SvenstruPPe’ februar udgave
Søndag d. 4. feb.

Kl. 10:00

Gudstjeneste

Svenstrup Kirke

Kunst udstilling - Farveladen holder åben den 2. og 3. dec. samt søndag den 10. december kl. 14 – 17
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Annoncer:

Sælges…………….

Pyntegrønt og
Juletræer ”Normand”
Hver lørdag og søndag
indtil jul,
fra kl. 10:00 til 16:00
……………Arne Nielsen
Apotekergade 8, Svenstrup, 6430 Nordborg

Trænger du til at få
”Tryk på helbredet”
Så henvend dig trygt
til
Vivi Madsen
Mølletoften 4
Tlf.: 74 45

Se her………..Har du bestilt NYTÅRS-KÅL ?
•
•
•

Kogt og hakket grønkål i 1 kg. Poser klar til brug --- >> 20 kr. pr. kg.
Kogt og hakket hvidkål
--- >> 20 kr. pr. kg
Hakket rå grønkål til suppe
--- >> 10 kr. pr. ½ kg.
Henvendelse Hans Steffensen
Pedersbjerg 5, Svenstrup, Tlf. 74 45 64 32
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