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Var det den sommer (forside billedet)?
Landmændene har travlt med at få høstet, ind
imellem bygerne. Vi andre havde travlt med at
komme hjem fra sommerferien på grund af regnen. I
hvert tilfælde hvis man havde sommerferie i uge 29 til
31. Er sommeren ovre?

Opfordring!
Der er stadig mange forældre der kører deres børn
helt til skole-døren. Det betyder at der er urimeligt
mange biler på den lille parkeringsplads foran skolen,
om morgenen. Der opstår af og til farlige situationer,
der er heldigvis ikke sket noget alvorligt endnu. Men
jeg vil opfordre til at sætte børnene af på
parkeringspladsen, ved NordAls-auto/Lissis-butik.
Der er fortov hele vejen derfra og hen til
skolen!!!!!!!!!!!!
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N ør r e s k ov s k o l e n
Velkommen til et nyt skoleår.
Jeg vil hermed byde elever og
forældre velkomne til et nyt
skoleår.
Efter en god lang sommerferie
på hele 7 uger har jeg oplevet, at
alle er opsatte på at komme i gang igen.
I de tre børnehaveklasser er der startet i alt
65 nye elever fordelt med 44 på
Guderupafdelingen og 21 på
Svenstrupafdelingen. Der er en fin fordeling
og nogle gode klassestørrelser.
Det er altid en stor oplevelse at tage imod
de nye elever i børnehaveklassen. En ny
stor verden åbner sig for børnene og nogle
er selvfølgelig lidt beklemte ved situationen,
og mor og fars hænder får et ekstra stort
klem denne dag. De møder op iført deres
stiveste puds, nye skoletaske og jeg skal
komme efter dig. Man kan fornemme, at de
allerfleste har glædet sig rigtig meget til at
komme i gang, og de kan næsten ikke vente
med at få lektier for. Men som jeg ynder at
sige, så plejer den trang af aftage
efterhånden..
Også i mange andre klasser er der kommet
nye elever fra andre skoler. Vi oplever i
disse år en voldsom tilgang af elever, og det
samlede elevtal er nu oppe på 631. Da vi
startede Nørreskov-Skolen for 2 år siden var
elevtallet på 575, så det er faktisk en
stigning på knap 10%.
Nybyggeri
På Guderupafdelingen vil det nye skoleår
komme til at stå i byggeriets tegn.
Håndværkerne er gået i gang med at bygge
en ny fløj i forlængelse af bygningen, som
rummer sløjdlokalet. Den nye bygning på 2
etager bliver på 600 m2 og kommer til at
indeholde 6 klasseværelser med tilhørende
grupperum. Det er planen, at mellemtrinnet
fra 4. til 6. klasse skal have deres
undervisning der. Det skaber samtidig mere
plads til indskolingen, som holder til i den
gamle bygning ud mod Skolegade.
Pavillonen, som bruges af SFO, bliver revet
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ned, og SFO får som erstatning plads i
indskolingsafdelingen.
I den gamle bygning bliver der lavet nye
toiletter og der bliver lavet døre mellem
klasseværelserne, så de store klasser, vi
efterhånden har, får mere plads i
dagligdagen, og der bliver bedre muligheder
for samarbejde klasserne imellem.
Byggeriet kommer til at vare ca. 1 år. Vi
regner med, at den nye bygning kan tages i
brug ca. 1. maj 2006, hvis alt går vel. Så kan
mellemtrinnet rykke ind, og derefter går vi i
gang med at renovere den gamle bygning
samt rive pavillonen ned.
Den samlede byggesum er på ca. 10 mill.
og er et led i den udbygnings- og
renoveringsplan, som byrådet vedtog for 3
år siden, hvor man afsatte en pulje på 43
mill. Guderupafdelingen er det sidste trin,
idet Nordborg skole, Havnbjerg skole og
Nørreskov-Skolens Svenstrupafdeling er
færdige med deres udbygninger.
Et byggeri af den størrelse giver selvsagt
nogle gener, som vi vil prøve at imødegå så
meget som muligt. Men det går helt
uundgåeligt ud over elevernes
legemuligheder i frikvartererne, idet en stor
del at den store parkeringsplads er blevet
omdannet til byggeplads. Byggepladsen er
naturligvis hegnet ind, så der ikke sker
uheld. Det betyder også, at
parkeringsmulighederne ved skolen vil være
begrænsede i det næste års tid. Den store
parkeringsplads kan ikke benyttes, og det
kan give problemer ved større
arrangementer i hallen. Vi kan kun henvise
til at finde alternative
parkeringsmuligheder rundt
om i byen.
1. spadestik
Onsdag den 10. august var
der første spadestik til den
nye bygning. Alle ungerne var inviteret med
til begivenheden, som foregik på selve
byggepladsen. Borgmester Jan Prokopek
Jensen foretog det første spadestik – ikke
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med en spade, men med en stor
gravemaskine, hvor han tog et ordentligt
”spadestik”. Det gik lidt langsomt, men med
lidt øvelse skulle han nok kunne få arbejde
som gravemester.
Farvel og goddag
På Nørreskov-Skolen har vi
her til sommerferien sagt
farvel til en del lærere, som
er gået på pension. På
Guderupafdelingen har vi taget afsked med
Reinhold Møller og Steen Kjær, som har
valgt at stoppe deres virke efter mange år i
den danske folkeskole.
Reinhold Møller er kendt af mange, idet han
har været lærer i Guderup i 37 år og rigtig
mange elever har derfor nydt godt af hans
undervisning.
Steen Kjær har ikke været så mange år på
skolen, men har alligevel forstået at sætte
sit præg på den naturfaglige del af
undervisningen.
På Guderupafdelingen er der yderligere 2
lærere på barselsorlov. Det er Tone Miang
og Lea Predstrup.
Det betyder, at der er en del nye ansigter i
lærerkollegiet på Guderupafdelingen. Vi har
ansat Lars Märcher, Stinne Jensen,
Susanne Lubago og Vibeke Ring Kuntz, alle
til at undervise i overbygningen.
På Svenstrupafdelingen har Karina
Petersen barselsorlov, og i hendes stilling
har vi ansat Tina Hansen.
Ny souschef
Birgitte Bay, som er viceskoleleder på
Svenstrupafdelingen, har valgt at sige sit job
op for at tiltræde en stilling på Sjælland pr.
1. september 2005.. Det betyder, at vi skal
have en ny leder ansat, men inden vi slår
stillingen op, overvejer vi sammen med
personalet, hvilket stillingsindhold, den nye
stilling skal have. Vi regner med at få
stillingen besat her i løbet af efteråret. I den
mellemliggende periode vil jeg tage mig af
den daglige ledelse i Svenstrup.
Kostpolitikken
Den første skoledag trådte NørreskovSkolens nye kostpolitik i kraft Vi bringer den
her i sin fulde længde:

Nørreskov-Skolens kostpolitik
Nørreskov-Skolen har i dette skoleår haft
nedsat en gruppe til at udarbejde en
kostpolitik.
Gruppen har bestået af repræsentanter for
ledelse, skolebestyrelse og medarbejdere.
Kostpolitikken består dels af nogle
overordnede mål, dels af nogle praktiske
foranstaltninger, som skal være med til at
opfylde målene.
Kostpolitikken
Et længere liv med bedre
livskvalitet og social lighed i
sundhed.
Det er de to overordnede mål for
regeringens folkesundhedsprogram. Det er
store ord, men de er på linie med de tanker,
vi har gjort os under arbejdet med en
kostpolitik på Nørreskov-Skolen.
Formål:
At lære børnene gode kostvaner og træffe
sunde valg.
At samarbejde med forældrene, så sundhed
og gode kostvaner er en fælles sag.
At skabe ro og trygge rammer, så børnene
forbinder det at spise med noget rart.
At sikre en ernæringsrigtig mad som
supplement til madpakken.
At fremme børnenes koncentration og
energi med henblik på øget udbytte af
undervisningen.
Vi vil nå disse mål ved:
At satse på, at klasserne arbejder med
emner, der er relevante for sundhed og
ernæring, hvor det naturligt indgår.
At skolen skaber rammerne for en
kantine/elevkiosk, hvor eleverne sikres
mulighed for at kunne købe sunde spise- og
drikkevarer til den billigst mulige pris.
En kantine/elevkiosk, hvor eleverne oplever
sund og varieret kost, som er spændende
og tiltrækkende.
At børnene har adgang til frisk drikkevand.
At inspirere og inddrage forældrene.
At fastholde den høje status, som
madpakken har hos langt de fleste børn og
forældre.
Det betyder kostpolitikken:
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Nørreskov-Skolen er en slikfri skole. Der
dispenseres dog ved fødselsdage.
Nørreskov-Skolens elever må ikke
medbringe sukkerholdige læskedrikke
såsom cola og andre former for sodavand.
Indskolingen:
Eleverne i indskolingen tilbydes at kunne
købe et sundt måltid én gang om ugen.
Dette gælder for begge afdelinger. Maden
produceres og sælges via kantinen på
Guderupafdelingen.
Eleverne i Svenstrup får maden bragt.
Der vil være et bestillingssystem, hvor
eleverne kan bestille for én måned ad
gangen.
Mellemtrinnet:
Eleverne på mellemtrinnet tilbydes at kunne
købe et sundt måltid én gang om ugen.
Dette gælder for begge afdelinger. Maden
produceres og sælges via kantinen på
Guderupafdelingen.
Eleverne i Svenstrup får maden
bragt ud.
Der vil være et bestillingssystem,
hvor eleverne kan bestille for én måned ad
gangen.
Overbygningen:
De største forandringer sker for eleverne i
overbygningen:
Eleverne må ikke længere forlade skolen i
skoletiden for at gå i byen.
Kantinen lukker for salg af slik, usunde
madvarer og sodavand

I stedet kan eleverne i overbygningen købe
sund mad i kantinen hver dag eller
selvfølgelig have en madpakke med
hjemmefra.
Projekt Ganekræs
I forbindelse med den nye kostpolitik, er
projekt ”Ganekræs” trådt i kraft. Det er
cafeteriabestyreren i Guderup, Morten
Hansen, der har sagt ja til at producere sund
mad., som Nørreskov-Skolens elever kan
købe.
Eleverne i Svenstrup kan købe og få leveret
mad én gang om ugen. Det samme gælder
for indskolingen og mellemtrinnet i Guderup,
medens overbygning har mulighed for at
købe hver dag.
Der er allerede mange elever, der har bestilt
til den første måned, og vi forventer, at
antallet stiger, når andre elever ser de lækre
og sunde måltider.
Valg til skolebestyrelsen
I starten af 2006 skal der være nyvalg til
skolebestyrelsen. Det bliver samtidig den
bestyrelse, som skal være med til at føre
Nørreskov-Skolen ind i den nye
storkommune, så det bliver en spændende
opgave.
I den nuværende bestyrelse er man allerede
gået i gang med at forberede valget. Det er
jo første gang, at der skal være et egentlig
valg ved Nørreskov-Skolen, idet den
nuværende bestyrelse er sammenbragt af
de tidligere bestyrelser fra Guderup skole og
Hjortspringskolen.

K ir kenyt
Gudstjenesteværksted
Menighedsrådet har besluttet, at der til
efteråret én gang hver måned skal være
”gudstjenesteværksted” som optakt til
gudstjenesten kl. 10.30.
Vi ar tidligere på året brugt
gudstjenesteværkstedet til at undersøge,
hvordan det fungere med at læse dagens
prædikentekst intensivt og meditativt i en
September 2005

mindre gruppe som optakt. Og erfaringen
herfra er så gode – for både præst og
menighed, at vi gerne vil fortsætte med det.
Sådan en fælles læsning og samtale inden
gudstjenesten gør det lettere at forbinde
bibelteksten med deres eget daglige liv – og
giver direkte inspiration til præsten
udlægning i prædikenen – sådan at
prædikenens udformning bliver et fælles
projekt for præst og menighed.
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Hen ad vejen vil gudstjenesteværkstedet
også komme til at beskæftige sig med andre
former for optakt til gudstjenesten.
Gudstjenesteværkstedet er henlagt til
Mødelokalet ved Præstegården og bliver
annonceret i gudstjenestelisten, -- og det
kræver ingen særlige forudsætninger at
være med.
Studiekreds
Peter Ruge og Frank Jakobsen, Svenstrup,
vil indbyde til en studiekreds i efteråret med
arbejdstitlen: ”Jesus-billeder”.
Hvem var han?
Hvordan var han?
Hvorfor var han sådan?
Er Jesus Gud eller menneske?
Jesusbilleder kan være af så mange slags.
Det kan være dem, som kunstnere af
mange forskellige slags igennem tiderne har
skabt for vores og sikkert også deres egen
skyld. Det kan være dem, historiske
forskere prøver at sammenstykke. Det kan
være dem, vi selv skaber for vores indre øje
for at svare på nogle af de mange
spørgsmål man kan stille om Jesus.
Vi vil se på mange af de forskellige slags
billeder, for at se om det overhovedet kan
lade sig gøre at svare på disse spørgsmål.
Studiekredsen indledes med et foredrag
for alle interesserede onsdag. d. 7.
september kl. 19.00: ” Jomfru Maria i
kristen kunst. En gennemgang af Marias
forskellige skikkelser i den kristne kunst.”
ved Susanne da Cunha Bang, København for af Maria er der i tidens løb givet
mindst lige så mange forskellige
fremstillinger som af Jesus!
Studiekredsen mødes 5. oktober, 2.
november, 7. december, 11. januar, 8.
februar kl. 19-22.
Tilmelding til Frank Jakobsen tlf. 74 45 65
68.
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Høstgudstjeneste
Der er høstgudstjeneste 11. september kl.
10.30
Traditionen med høstgudstjeneste er vel
ikke mere end halvandethundrede år
gammel. Skikken er opstået i sidste halvdel
af 1800-tallet i en tid, hvor
landbobefolkningen var blevet sig selv mere
bevidst og havde fået mere indflydelse –
også på kirkens forhold. Derfor har man
dengang fundet det naturligt at fejre det
vigtigste punkt på året, nemlig når høsten
var i hus. Den høst der var forudsætningen
for, at man havde et livsgrundlag i det
kommende år.
Dengang var man virkelig udleveret til
naturens luner – ganske anderledes end i
dag. Så der var nok at glæde sig lettet over
– når værket var afsluttet vel. Og der var
brug for et sted at vende sin
taknemmelighed hen. Det gjaldt ligeså vel
håndværkeren og de handlende, som var
afhængige af bønder og husmænd som
kunder. Derfor høstgudstjeneste.
I dag er vi jo langt færre der er direkte
afhængige af en vellykket høst, og de, der
er afhængige, har langt bedre redskaber til
at styre både vækst og høst. Så
taknemmelighed over en vellykket høst
ligger nok de fleste fjernt i dag.

Hvorfor så
høstgudstjeneste?
Ja, det er jo lige fuldt
underligt at det kan –
spire, gro, sætte kerne –
og hvis man ikke lige
føler sig tilfredsstillet af gode videnskabelige
forklaringer på, hvordan det hele hænger
sammen men bliver ved med at undre sig
over, at det levende er til. Så er der vel ikke
noget bedre sted at undre sig og glæde sig
over, at livet er til – end i kirken. Kirken hvor
vi i fællesskab søger at huske, at kilden til
alt levende, ja alt, hvad der er til – er en kraft
meget anderledes og større end os – og
glæde sig over det med taknemmelighed.
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Kommende møder: 13. september og 25.
oktober kl. 19.00.
Menighedsrådets møder er offentlige og
afholdes i Mødelokalet ved Præstegården.

Døbte
Celina Morsing, Nordborg
Christian Arens Jørgensen, Almstedskov
Celina Petersen, Stevning
Viede
Henrik Clausen og Pia Andersen, Nordborg
Døde og begravede
Gert Jespersen, Nordborg
Mona Christoffersen, Sønderborg
John Madsen,Havnbjerg

KIRKEGÅRDEN
Graver og kirketjener Torben Nielsen
træffes i arbejdstiden på kirkegården og på
telefon 74 45 63 02.
WWW.SVENSTRUPKIRKE.DK.
Kirkens hjemmeside giver alle relevante
oplysninger om kirken, menighedsrådet, om
gudstjenestetider, møder osv.

MENIGHEDSRÅDET

K ir kekoret t il landsst ævne
Kirke koret har været til landsstævne i Herning.
Mie, Thomas og Susanne skriver her om deres indtryk fra turen.
Det var sjovt og hyggeligt. Vi mødte mange nye og spændende mennesker fra alle steder i
landet bl.a. var der nogle sangere fra Norge.
Vi var ude at synge ved Tinghuset på gågaden i Herning samt til en gudstjeneste i en anden
kirke. Det var meget anderledes, men det var rigtig sjovt.
Der var mange grupper med hver deres dirigent bl.a. Lotte Smith-Petersen, Erik Sommer og
Morten Bech. Grupperne var hver for sig ude og synge i kirker, med det de havde øvet på og
det blev godt.
Det sidste der skete var afslutningskoncerten, hvor grupperne sang nogle sange og alle sang
”Balladen med menneskesønnen”, en musical komponeret af Willy Egmose, der også spillede til
på flygel. Så gik det hjem til Svenstrup.
Hilsen Thomas og Mie
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Vi kørte i bus der op, vi stoppede et par gange for at få strakt benene. Da vi kom der op skulle vi
bo på en skole i fire fem dage. Vi fik to rum, et til de store og et rum til de små, som de skulle
dele med nogle andre korsangere, som hed MØK Singers.
De første dage øvede vi og sang lidt på gaden og i en kirke. En af dagene var der også koncert
og vi sang også i et forsamlingshus hvor vi fik en frisbee og vi sang mange andre steder. Den
sidste dag skulle vi lave en koncert, som vi havde forberedt os på alle dagene og det gik meget
godt. Men det var lidt beklemt og det var MEGET varmt. Vi havde også en kendt klaverspiller,
Willy Egmose.
Det var en god tur, men det var meget varmt.
Hilsen Susanne

B e s øg s ve n n e r
Dansk Røde Kors søger besøgsvenner.
Hvad er en besøgsven?
En besøgsven er en, som har lyst og overskud til at være noget for et andet menneske, der har
brug for lidt opmuntring i hverdagen.
En besøgsven fra Dansk Røde Kors går på besøg ca. 1-2 timer om ugen.
Der er mange besøgsvenner i Guderup og Svenstrup området, men vi mangler flere.
Meld dig til
Thora Frehr
Besøgsleder
Bjørnevænget 3 Guderup
Telefon 74 45 82 74

So m m e r fo d b o l d SU F/B I F
Igen i år har vi haft sommerfodbold SUF/BIF. I år var det fra d.3-5 aug. og vi var igen i år
nogenlunde heldige med vejret, kun en gang måtte vi søge ly for regnen, selvom børnene ikke
syntes at der var nogen grund til at holde pause, vi skulle forsætte, trods vejret.
Fredag sluttede vi af med at grille, det gik med lidt overdækning mellem klubhusene
Vi havde 3 rigtige gode dage sammen med børnene. Jeg vil gerne sige tak til alle børn og
trænerne for 3 gode dage og en stor tak for kage og boller der blev bagt til os.
Forhåbentlig gensyn til næste år !!
September 2005
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Sommerfodbold trænerne i år bestod af : Helle Hansen Dorthe Heesch, Nicolai Lindberg, Finn
Gregersen, John Herbst og Karin Frost Jensen

Hjemmekampe SUF/BIF
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N o r d a l s fo l k e d a n s e r e
OPSTARTER NY SÆSON
Er du vild med at danse? Så er folkedans måske noget for dig?
Vi har levende musik hver gang! Kom og prøv!
Børn, hold 1: Børnehave - 2kl.
Alsingergården…..…torsdag start:

25/8

kl. 17-17.50

Sæsonpris: 125 kr.

Børn, hold 2: 3kl. - 10kl.
Alsingergården….….torsdag start:

25/8

kl. 18-18.50

Sæsonpris: 125 kr.

Børn, hold 3: (Øvede dansere)
Alsingergården…….torsdag start:

25/8

kl. 18.30-19.30

Sæsonpris: 125 kr.

Voksne
Alsingergården…….tirsdag start: 6/9

kl. 19.30-21.30

Sæsonpris: 400 kr.

Ældre, Eftermiddagsholdet
Langesøgården…….onsdag start:

7/9

Sæsonpris: 230 kr.

kl.14 - 16

Yderligere information kan fås ved henvendelse til:
Mona Stenderup (Formand)……………………...
74452681
Ib Jensen el. Dorthe Hoffland (Børnehold) . . . . .
74456433
Ib Jensen (Voksenhold) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74456433
Annette Rasmussen (Ældrehold) . . . . . . . . . . . .
74453669

Å b e n vo l i e r e d a g

Søndag den 4. september kl. 10.00 – 16.00 holder LDF (Landsorganisationen Danske
Fugleforeninger) åben volieredag. Det er dagen hvor fugleholdere af tropiske fugle over hele
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landet viser deres volierer frem for besøgene, så du kan se og høre om hvordan det er at holde
fugle under beskyttede forhold.
Alle er velkomne.
I din lokale fugleforening Als Fuglevenner er der åbent hos:
Rasmus og Flemming Thomsen
Skoletoften 30, Svenstrup
og
Svend og Musse Jensen
Præstevænget 18, Guderup

E si sk å
Tiden er inde til at starte vintersæsonen 2005/2006
i ”E - si - skå”
Edith og Eva har sat et program sammen for perioden, så alle
fremmødte i forvejen ved hvad de går ind til.
Alle nye som gamle medlemmer er hjertelig velkomne
Torsdag d. 22. september 2005 kl. 14.00
på Svenstrup forsamlingshus.
Medlemskontingent: 60 kr. for hele sæsonen.

”E-SI-SKÅ”

Ja det er ganske vist

Husk at medbringe:
En kop og kage, så laver vi kaffen,
Med venlig hilsen
Edith og Eva

September 2005

Side 11 af 18

E SvenstruPPe’

Høstfest
Svenstrup Forsamlingshus Støtteforening

Indbyder til festaften på Svenstrup
Forsamlingshus

lørdag den 24. september 2005 kl. 19.
Program:
Velkomst
Spisning menu:
Tunmousse på silkeskåret salatbund pyntet med rejer og
citron, serveres med krydderurte dressing og flutes.
Buffet med Helstegt oksefilet og farseret kalkunbryst,
fløde- og bådkartofler, hel kogte blomkål med løg og bacon.
Sauce bordelaise.
Stor salatbar med dressing, brød og smør.
Islagkage og kaffebar.
Underholdning :

”Sussie og Leo”
Oplev det veloplagte showpar fra Sønderborg.

Dans med musik leveret af : J an Tårnqvist , Sønderborg.

Pr is: 150 kr . pr . per son
Tilmelding og bordreservation, samt betaling til :

Arne Buch.
Kirketoften 17, Svenstrup. Tlf: 74456150 eller
Lasse Andersen
Kirketoften 4, Svenstrup. Tlf: 74456273.
Sidste frist for tilmelding 17.september 2005.
Vel mødt til en festlig aften.
September 2005
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Lok alhist orisk
Lokalhistorisk forening for Svenstrup sogn
Så kom dagen den 13. august hvor vi kunne åbne for de nyindrettede lokaler, der fremover skal
huse sognets lokalhistorie.
De sidste par måneder er gået med at planlægge lokalets indretning, fremskaffe møbler,
som Danfoss og Langesøgården var os behjælpelig med, trække kabler dels til strøm dels til en
ADSL forbindelse, der muliggør, at vi kan lægge interessante data og billeder ud på nettet –
hvor rigtig mange mennesker kan have glæde af det, vi hentede PC`er, som KAD havde fået til
overs i forbindelse med sammenlægningen med SID.
Nok bliver det smart – alle data lægger vi ud på Internettet og når vi (eller andre) skal bruge
dem hentes de hjem igen – men den gamle manuelle gennemgang af billeder og tekst vil stadig
finde sted på arkivet. Tænk bare på alle de mennesker, der sad ved det runde bord i lørdags
hvor vi havde åbent hus.
Vi har anslået at 150 mennesker besøgte arkivet i løbet af lørdagen – dels for at se hvordan det
var blevet indrettet og den udstilling om den gamle skole og alle de mange klassebilleder, der
var hængt op dels for at aflevere arkivalier (tekst, dokumenter og billeder) DN
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Opstart uge 38.
Børnehold 200 kr./Voksenhold 220 kr.

Forældre/barn
(1-3 år.)
Leder EFTERLYSES!
Kontakt Dorith Sprenger
Tlf. 74 45 64 40
Spillopperne (4-6 år)
Vi søger friske drenge og piger. Vi bruger meget tid på, at have det sjovt, lege med og uden
redskaber og lave gymnastik. Stikord;
Koldbøtter, stå på hænder, jorden er giftig, sanglege og ”fræse” redskaber.
Håber vi ses, - Hilsen ”Multihopperne”;
Lederne: Mette Steffensen, Gitte Hansen og Mie Kristensen
Hver tirsdag kl. 17.00 - 18.00

Nyt

Drenge fræs og vilde piger (3-6 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;
Dorthe & Gert Johansen
Så kom onsdag kl. 17.00-18.00
Krudtuglerne (1-3 kl.)
Der er krudt i krudtuglerne! Er der krudt i Jer, er det her I skal være. Vi har fokus på at have det
sjovt, samtidig med at vi lærer gymnastik fra bunden og at bruge sin krop.
Det bliver både bevægelse til musik og opbygning til spring.
”De skøre kugler”;
Lederne: Kia Steimle Schmidt, Tanja Hansen og Lene Nissen.
Hver Torsdag kl. 16.30 - 18.00
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Mix-spring (4-8 kl.)
Er I friske – det er vi – til at starte op på vores gymnastiksæson. Vi ser frem til en masse god
gymnastik og hygge os sammen med jer.
Vi ses
Johnnie & Jette Kristensen og Hans Jacob Møller
Hver tirsdag kl. 18.00 - 19.30
Rytme piger (5-8 kl.)
Kan Du lide at bevæge Dig til moderne musik, så er dette holdet for Dig. Vi lærer rytmisk
gymnastik helt fra bunden, så alle kan være med.
Vi ses
Lea Steimle Schmidt og Vicky Andersen
Hver torsdag kl. 18.00 - 19.30

Nyt

Gymnastik M/K
Kom i form.
Kom og prøv at træne med store bolde.
Kom og træn med stepbrætter.
Kom og få trænet mave, ryg, baller og lår.
Så kom onsdag kl. 18.30-20.00
Jeg glæder mig til at se Dig
Hilsen Anja Voigt

Ungdommelige Damer
Næsten som det plejer. :o)
Vel mødt.
Hanne Krenzen
Hver onsdag kl. 18.00 - 19.30
Bemærk opstart uge 39
Med sportslig hilsen
SUF- Gymnastik Udvalg
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E budbringer
Sælges
Guld hamster unger. Salgsklare den 16. september 2005
Skrivebord i fyrretræ med 6 skuffer og én i midten, sælges 250 kr.
Spisebord, ca. 100 år gammelt, med tillægsplader (12 personer). Er delvist afsyret, lidt
reparation nødvendigt. Sælges for 500 kr.
Henvendelse til Cornelia Greiner på tlf. 41 57 08 60
Sælges
Skabsfryser 85 x 55 cm, 400 kr.
Henvendelse, Sandvej 20, tlf. 74 45 65 15
Købes
Lille parti Herregårdssten Colormix 14 x 21 x 6
Sælges
Drengecykel med gear, størrelse ca. 8 år. Pris 200 kr.
Henvendelse til
V. B. Olesen
Skoletoften 11, Svenstrup
Tlf. 74 45 62 92

Hvem skal du kontakte, hvis du vil i kontakt
med SUF
Læs her!

Bestyrelsen:
Formand:
Næstform.:
Kasserer:
Sekretær:

Afd.
tlf. 74451762
Gymnastik:
Dorith
Sprenger
tlf. 73456505
Michael Stærkær
tlf. 74456505
Teater:
Anne Marie Duus
tlf. 74456090
Inger-Marie Lyhne tlf. 74425283
Fodbold:
Karin Frost
Jensen
tlf. 20848856
Karin Melchior
tlf. 74456474
Badminton:
Jan Jørgensen
tlf. 74459770
Bibi Andersen

Eller send en mail til:
September 2005
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Annonc er:

Trænger du til at få ”Tryk
på helbredet”
Så henvend dig
trygt til
Vivi Madsen
Mølletoften 4
Tlf.: 74 45 64
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Aktivitetskalender
....september 2005
Tidspunkt
Søndag d. 4. september kl. 10.30
Søndag d. 4. september kl. 10 - 16
Tirsdag d. 6.

kl. 19.30

Onsdag d. 7.

kl. 14.00

Søndag d. 11
september
Søndag d. 18
september
19. til 23. september

kl. 10.30

Torsdag d. 22.
september
Lørdag d. 24.
september

kl. 14.00

Søndag d. 25
september
Fredag d. 30.
september

kl. 10.30
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(......uden ansvar)
Aktivitet
Mødested
Gudstjenesteværksted Svenstrup kirke
Åben voliere dag
Skoletoften/Præstevænget
se inde i bladet
Folkedans voksne
Alsingergården
(start)
Folkedans ældre
Langesøgården
(start)
Høstgudstjeneste
Svenstrup kirke

kl. 10.30

kl. 19.00

Svenstrup kirke
Gymnastik opstart. Se
mere inde i bladet
E si skå, sæsonstart

Nørreskov-skolen
Svenstrup
Forsamlingshuset

Høstfest. Svenstrup
forsamlingshus
Støtteforening. Se
inde i bladet.

Forsamlingshuset

Svenstrup kirke
E Svenstruppe’
udkommer
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