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Skolebestyrelse, opstillingsmøde
Der var fremmødt ca. 35 forældre til opstillingsmødet den 26.
januar på Nørreskov-Skolen i Guderup. Hvis man læser
avisen, så var dette fremmøde fremragende. Jeg synes at
kunne have været bedre. Andre steder har fremmødet ligget
omkring 10 til 20 forældre og flere steder har det ligefrem
ikke været muligt at opstille en bestyrelse og der må
indkaldes til et nyt opstillingsmøde. Vi skal nok være glade
for det ”store” fremmøde, trods alt. På opstillingsaftenen
meldte der sig 12 personer, som var villige til gå ind i
bestyrelsesarbejdet. Yderlige viser det sig at der bliver
”kampvalg”, da de fleste opstillede også ønskede at tage
aktivt del i bestyrelsesarbejdet. Det skal oplyses at man indtil
den 6. februar kan nå at stille op!!!

Trafik, Svenstrup
60 km/t gennem byen, se ”sejren” under Nørreskov-skolen

Jesper Bloch
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E’Svenstruplaug
BORGERMØDE
E’Svenstruplaug
6. FEBRUAR 2006 kl.19.00
Svenstrup Forsamlingshus
Aftenens program er som oprindeligt annonceret.
Valg til lauget
Som det kan ses af oversigten er der brug for en del nye medlemmer i Lauget. Da
vi er i en omstillingstid med overgang til storkommune, er det vigtigt med et lokalt
laug, der kan sikre indflydelse på udviklingen. Derfor kan vi ikke kraftigt nok
opfordre til at man overvejer muligheden af at tage en periode i lokalarbejdet.
Orientering om bredbånd ved ESS.
Afdelingschef fra ESS Per Munk Jensen kommer og fortæller om:
Hvilke muligheder får man med bredbånd?
Hvad koster det at få det indlagt?
Hvad er omkostningerne ved brug?
Hvad og hvornår er mulighederne for at få det til Svenstrup?
Og sikkert mange flere ting.

Der serveres kaffe/te med boller formedelst 20 kr. pr. person

Husk! Hvis du er interesseret i at stille op til valget, kan du kontakte et af de nuværende
medlemmer og høre lidt mere om laugets arbejde.
Der er selvfølgelig også mulighed for at stille op på borgermødet:
• Inge Good
74456304 (kan ikke genvælges)
• Bente Purup 74456568 (genopstiller)
• Arne Buch
74456150 (genopstiller ikke)
• Kurt Nissen 74456533 (genopstiller)
• Gert Wonsyld
74456300 (kan ikke genvælges)
• Per Jacobsen
74456384 (genopstiller ikke)
Vel mødt
Per Jacobsen formand for E’Svenstruplaug
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.............afholder ordinær

GENERALFORSAMLING
Torsdag den 23. februar 2006, kl. 19:30
på Svenstrup Forsamlingshus
.......med følgende dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent
5. Indkomne forslag
2. Sidste års protokol
6. Valg
3. Beretning
7. Eventuelt
4. Regnskab
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i
hænde senest 8 dage før Generalforsamlingen.

Med venlig hilsen..................Bestyrelsen

SUF kontakt
Hvem skal du kontakte, hvis du vil i kontakt med

Bestyrelsen:
Formand:
Næstform.:
Kasserer:
Sekretær:

Tlf.

Afdeling

Tlf.

SUF……Læs her!

.

Bibi Andersen 74451762
Gymnastik: Dorith Sprenger
74456505
Michael Stærkær
74456505
Teater:
Anne Marie Duus
74456090
Inger-Marie Lyhne 74425283
Fodbold:
Karin Frost Jensen 74456545
Karin Melchior74456474
Badminton: Jan Jørgensen 74459770

Eller send en mail til:bibi@andersen.mail.dk
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Spareforeningen
Svenstrup/Stevning Spareforening

”Julens Glæde”
afholder generalforsamling
torsdag d. 16 februar kl. 19:00
på Alsingergården.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab ved kasseren
4. Valg af ny bestyrelse
5. Evt.
På foreningens vegne
Jørgen Hansen og Annette K. Hansen
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Lokalhistorisk forening
Den årlige Generalforsamling afholdes torsdag den 2. marts 2006, kl. 19:30 i Stevning
Multihus (Parkering i skolegården)
Efter Generalforsamlingen vil Dines Nordtorp vise billeder og fortælle om sin rejse til Kina.
Foreningen er vært ved kaffebordet.
_____________________________________________
Information
•

Åbningstiderne i februar og marts måned er stærkt udvidet på grund af den store
søgning. Der er åbent alle mandage fra kl. 15:00 til 18:00. Vi håber derfor også, at du
har mulighed for at kigge indenfor, og se hvorledes vi har indrettet os.

•

Salget af bogen om Stevning Skole er gået rigtig godt. Der skal lyde en stor tak til
Sydbank, Mads Clausens Fond, Linak og Nordborg Kommune. Uden jeres
økonomiske støtte var det blevet svært at udgive bogen.

•

En gruppe bruger vinteren til at samle udklip fra aviser, ugeblade m.m., således at vi ad
åre kan få samlet alt, hvad der er skrevet omkring Svenstrup sogn, både om personer
og eventuelle begivenheder.
Det skal nævnes, at arkivet har modtaget en stor samling ”udklip”, flot sat op i årgange.
Det er en gave fra Åge Christensen, tidligere Svenstrup.

Så derfor – kære medborger – har du gamle aviser eller andet, hvor der eventuelt
kunne være noget fra sognet, så vil vi gerne høre fra jer, så samlingen kan blive så
komplet som muligt.
________________________________________
Landbrug i Svenstrup, Himmark og Tårup
Peter er færdig med Himmark ejerforhold og markernes placering er på plads. Der
fortsættes med de to sidste byer. Til sidst vil vi så gerne have affotograferet de gamle
billeder som du eventuelt måtte have liggende. Foreningen vil købe udstyr, så
affotograferingen kan foregå hjemme hos dig.
Arkivleder Inge M. Christensen (Mie) kan altid træffes på tlf. 74 45 63 28
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Svenstrup Ungdomsforening
Teater-tiden er nær. Lige en påmindelse om at nu nærmer vi os årets oplevelse nemlig

Abbedholm Slotspension”

teaterforestillingen …..”

Vi spiller 2 forestillinger
på Svenstrup Forsamlingshus
• Lørdag den 18. marts 2006, kl. 14:00.
• Lørdag den 18. marts 2006, kl. 19:30.
Billetter til eftermiddagsforestillingen kl. 14:00 kan
købes ved indgangen. Pris for voksne er 35 kr. og
børn 25 kr... Der kan købes te, kaffe, kage, øl og
vand.
Billetter til aftenforestilling kl. 19:30 kan bestilles på tlf. 74 45 93 78. eller tlf. 29
21 01 68. Der kan der bestilles landgangsbrød, eller man kan selv medbringes madkurv.
Der kan købes øl, vand og vin samt drinks.
Prisen er 80 kr. eller 110 kr. inklusive landgangsbrød.
Musikken efter forestillingen leveres i år af Flemming Jørgensen.
Kom og støt os – kom og vær med – på forhånd tak.
På teaterfolkets vegne, tak og på gensyn ………….Jytte Schink

FERIELUKKET

LISSIE`S BUTIK
fra MANDAG d.13/2- TORSDAG d.16/2
begge dage incl.
Ja du læser rigtigt for første gang i 40 år holder vi ferielukket i butikken
Lissie og Gert.
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Kirkenyt
Besøg af præsten
Jeg kommer igennem året rundt på
besøg hos en del mennesker i sognet –
fortrinsvis ældre – og skulle der være
nogen, hvor jeg ikke plejer at komme
indenfor, men som gerne vil have besøg,
er de meget velkomne til at henvende sig.
Det gælder også dem, der bliver indlagt
på sygehus over længere tid. Jeg vil
meget gerne komme på besøg, hvis man
ønsker det, men det er i reglen
nødvendigt, at jeg får en henvendelse
enten fra den der er indlagt eller fra
nogen i familien.
Peter Ruge

Dåbslysestager
I forbindelse med barnedåb har vi i de
sidste år brugt at forære barnet et stort
dåbslys, som bliver tændt første gang i
kirken. Menighedsrådet har nu aftalt med
Mathias Jensen i Stevning at fremstille en
lysestage, som følger med lyset.
Stagerne drejet i træ – og Mathias
Jensen har skaffet træ fra de lindetræer
som sidste år blev fældet i alléen foran
kirke. Stagerne, som er Mathias Jensens
eget design er enkle og meget fint
formede, og interesserede kan bestille og
købe dem hos ham.
Vi er ved kirken meget glade for
samarbejdet og for at vi kan give så fin
en gave videre til dåbsbørn og deres
familier.

Guldkonfirmation
Der
er
guldkonfirmation
for
konfirmandårgang 1956 den 19. marts kl.
10.30
Gudstjenesteværksted
Gudstjenesteværkstedet beskæftiger sig
for tiden med forberedelsen af søndagens
prædiken. Man mødes i mødelokalet ved
Præstegården kl. 9.00, og i den følgende
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time ser vi på det stykke fra Bibelen, som
der
skal
prædikes
over
ved
gudstjenesten. Hensigten er ikke at
diskutere sig frem til nogle bestemte
synspunkter og holdninger, men i
fællesskab at lytte til hvad teksten har på
hjerte – og præsten opgave ved
gudstjenesten er så at sammenfatte det,
man når frem til, i en prædiken.
Den måde vi bruger at læse og udveksle
på ser ud til at være en enkel måde at
åbne ordene på, så de giver ny mening
fra sig – til alle deltagere – præsten
inklusive. Og så giver det et godt
fællesskab ind i selve gudstjenesten.
Det kræver ingen særlige forudsætninger
at deltage – ud over nysgerrighed – så
alle er velkomne.

Datoerne er 5. februar (kl. .9-10), 5.
marts (kl. 9-10) 2. april (18.30-19.30)

Vandspejl på kirkegården
For en del år siden blev den nye
kirkegård anlagt i forventning om, at
folketallet ville stige, og at der derfor blev
brug for mange nye gravsteder.
Det er jo som bekendt ikke gået den vej
med folketallet, og derfor står vi i dag
med meget plads i overskud på den nye
kirkegård. Menighedsrådet har derfor
planlagt i løbet af dette år at etablere et
anlæg samlet omkring et ”vandspejl” –
altså et område med lavt og stille vand på
6 x 3 meter. Vi forestiller os at det ad åre
kan blive centrum i et stille sted på
kirkegården, hvor de der kommer på
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kirkegården kan finde sig en plet med
fred og ro til sig selv og egne tanker.

Referater fra menighedsrådsmødet er
fremlagt i kirkens våbenhus.

Svenstrup Kirke i fjernsynet
Midt i januar bragte DR1 en udsendelse
optaget i og omkring Svenstrup Kirke.
Den indgik i en række på tre udsendelser
med fællestitlen ”Ta’ selv tro”, som
handler om det forhold, at mange
mennesker indenfor folkekirken lader sig
inspirere af spiritualitet og tro udenfor
kirken. Vi her ved kirken indgik som et
eksempel på, at det godt kan lade sig
gøre, at en kirke henter inspiration andre
steder fra, og væver det ind i den
almindelige folkekirkelige tradition.
En del mennesker har beklaget, at de
ikke var klar over, at udsendelsen kom i
TV, og derfor kan interesserede låne
enten videobånd eller CD-Rom i
Præstegården.

Døbte

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

KIRKEGÅRDEN
Graver og kirketjener Torben Nielsen
træffes i arbejdstiden på kirkegården og
på telefon 74 45 63 02.
WWW.SVENSTRUPKIRKE.DK.
Kirkens hjemmeside får nyt navn. Den vil
kunne findes på : www.svenstrupkirke.dk.
Her finder man alle relevante oplysninger
om kirken, menighedsrådet,
om
gudstjenestetider møder osv.

Cecilie Clausen, Stevning
Oskar Schindhelm Petersen, Stevning
Døde og begravede
Helga Bonde, Sønderborg
Elisabeth Rasmussen, Havnbjerg

GUDSTJENESTELISTE
Sønd. 5.2
10:30
Gudstjenesteværksted kl. 9-10
Sønd 12.2 10:30
Sønd 19.2 Ingen gudstjeneste
Sønd 26.2 19:30
Sønd 5.3
10:30
Gudstjenesteværksted kl. 9-10
Sønd 12.3 10:30
Sønd 19.3 10:30
Konfirmandgudstjeneste
Sønd 26.3 10:30
Guldkonfirmation
Sønd. 2.4
19:30
Gudstjenesteværksted kl. 18.30

Menighedsrådet
Der er menighedsrådsmøde 21. februar
kl. 19.00 og 21 marts kl. 19.30 (offentligt
regnskabsmøde) i mødelokalet ved
Præstegården.
Menighedsrådets møder er offentlige og
alle interesserede er velkomne.
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Nørreskovskolen
60 km/t gennem Svenstrup
Skolen og skolebestyrelsen har i efteråret arbejdet meget med at få ordnede trafikforhold ved
skolerne. I Guderup skabte byggeriet i starten en del problemer med morgentrafikken, men det
ser ud til, at vi har fået skabt nogle fornuftige løsninger, så børnene kan komme sikkert i skole.
I Svenstrup har hastigheden gennem byen været genstand for debat i rigtig mange år. Her i
efteråret rettede vi atter en henvendelse til Sønderjyllands Amt med et ønske om, at få
hastighed sat ned til 50 km/t. Lige inden jul modtog vi, til alles overraskelse, et positivt svar.
Amtets trafikudvalg kunne godt se det fornuftige i at sætte hastigheden ned, og man har
besluttet, at den fremtidige tilladte hastighed er 60 km/t i stedet for de nuværende 70 km/t. Det
betragter vi som tilfredsstillende.

Fra børnehaveklassen i Svenstrup
Vi har været så heldige og dygtige, at vi har vundet 2 konkurrencer om trafik. Før jul havde vi
alle reflekser på vores tøj. Det havde vi også den dag betjenten kom for at kontrollere, så vi
vandt 500 kr. Vi havde også svaret på spørgsmål om trafik. Det vandt vi en kage for. Venlig
hilsen 0h og
Susanne.

Investeringer i IT
Nørreskov-Skolen står overfor en større investering i nyt IT-udstyr. Efterhånden er vores
nuværende pc´ere ved at have kendt bedre dage, og de unge mennesker synes nu heller ikke
rigtig, at vores udstyr lever op til nutidens krav. Vi har derfor
besluttet at udskifte stort set hele maskinparken i løbet af 2 år. Vi vil
fortrinsvis investere i bærbare pc´ere som gør, at man ikke er
bundet til bestemte lokaler, når man skal arbejde ved en pc. Der
bliver i den forbindelse lavet trådløst internet på skolerne, så man
kan sidde i de enkelte klasser og koble sig på internettet.
Vi er så heldige, at staten i år og næste år yder et tilskud til indkøb
af IT. Det gælder både til pc´ere og til smartboards – de nye interaktive tavler, som efterhånden
Februar 2006
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afløser den velkendte tavle, hvor man skriver med kridt. En interaktiv tavle – en smartboard, er
faktisk en stor pc, som hænder på væggen. Man kan skrive på den med fingrene, og den er
tilkoblet internettet, så læreren i sin undervisning ved tavlen kan drage nytte af de mange
muligheder, som det giver.
Ved genåbningen af budget 2006 har byrådet foreslået, at der bliver afsat yderligere midler til IT
på skolerne. Det er dog i skrivende stund ikke endeligt besluttet, men det vil selvfølgelig skabe
en situation, hvor vi kan etablere nogle fremtidssikrede løsninger. Så vi håber.

Ferieplan for skoleåret 2006/2007
Første skoledag efter sommerferien er tirsdag, den 15. august 2006
Ferie:
Efterårsferie
Juleferie
Vinterferie
Påskeferie
Store Bededag
Kr. Himmelfartsferie
Pinseferie
Grundlovsdag

Første feriedag:
Lørdag, den 14. oktober 2006
lørdag, den 23.december 2006
Lørdag, den 10. februar 2007
Lørdag, den 31. marts 2007
Fredag, den 4. maj 2007
Torsdag, den 17. maj 2007
Lørdag, den 26. maj 2007
Tirsdag, den 5. juni 2007

Sidste feriedag:
Søndag, den 22. oktober 2006
Onsdag, den 3. januar 2007
Søndag, den 18. februar 2007
Mandag, den 9. april 2007
Søndag den 6. maj 2007
Søndag, den 20. maj 2007
Mandag, den 28. maj2007
Tirsdag, den 5. juni 2007

Første dag i sommerferien år 2007 er lørdag, den 30. juni 2007.

Projekt ganekræs
Vores kostpolitik har vist sig at være en stor succes. Ca. 450 elever ud af de 630 elever, som vi
har på Nørreskov-Skolen, benytter sig hver uge af ordningen. Det var derfor dejligt, at byrådet
afsatte 1. mill. til kost på skoleområdet i 2006 budgettet. For ikke at blive kvalt i egen succes, er
vi nemlig nødt til at investere en del midler i køkkenfaciliteterne i Guderuphallens cafeteria, hvor
madpakkerne til begge afdelinger bliver produceret. Ved genåbningen af
budget 2006 bliver der sandsynligvis sparet en del af beløbet væk, men i
skrivende stund ser det ud til, at der stadig bliver penge nok til at få
køkkenet bragt i orden.
Det er Morten og Vivi, som bestyrer cafeteriet i Guderup. Tirsdage og
onsdage er det indskolingen og mellemtrinnet i på Guderupafdelingen,
der kan købe madpakker og torsdage er det Svenstrupafdelingen, der får bragt madpakker ud.
Overbygningen kan købe sund mad alle ugens dage.

Skolebestyrelsesvalg 2006
Den 26. januar holdt vi valgmøde, hvor vi gerne skulle have valgt en ny
skolebestyrelse.
I skrivende stund ved vi ikke, hvordan det gik, men uanset hvor mange,
der stillede op på selve valgmødet er det muligt indtil den 5. februar at
melde sig som kandidat.
Nørreskov-Skolens bestyrelse består af 7 forældrevalgte medlemmer.
Ud over dette antal skal der være et antal suppleanter. Hvis man på
valgmødet kan blive enige om en opstillingsrækkefølge, og der ikke kommer yderligere
kandidater inden den 5. februar, så er der såkaldt fredsvalg. Dvs., så er bestyrelsen valgt. Hvis
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man ikke kan blive enige om rækkefølgen, bliver der afholdt et rigtigt valg, hvor det bliver de
personlige stemmetal der afgør, hvem der kommer i bestyrelsen.
Det har ved de tidligere valg være svingende interesse for at stille op til skolebestyrelsen. Jeg
håber, at der i år vil være rigtig mange interesserede. Skolebestyrelsen er en vigtig del at
skolens virksomhed, og hvis en bestyrelse vil have indflydelse, er der faktisk rig mulighed for
det.

Indskrivning 2006
Den 18. januar havde vi indskrivning af elever til de kommende børnehaveklasser.
I Guderup blev der indskrevet 42 nye elever, hvilket giver 2 fine klasser. På
Svenstrupafdelingen blev der indskrevet 24 elever til 1 klasse.
Det betyder, at vi heller ikke i år får problemer med klassedannelsen.

Ny legeplads i Guderup
Så lykkedes det endelig at få råd til en ny
legeplads på Guderupafdelingen. Det har i flere
år været meget begrænsede legemuligheder for
de små i indskolingen og SFO, men nu er den
nye legeplads der, og den bliver flittigt benyttet.

HJORTSPRING BØRNEHUS
Vinterdage i skoven
Lige i dag nyder vi snevejret. I det hele taget nyder børnene i Hjortspring Børnehus vintervejret,
de er nemlig vant til at være ude – ja, de ugentlige skovture nydes også i fulde drag her om
vinteren. Snevejret i dag er perfekt til at gå på jagt efter dyrespor og her er Andreas fra Nordals
Naturskole en rigtig god hjælp, for han ved lige hvor vi skal lede. Og det er bestemt også dejligt,
at lave pandekager over bål – det giver en god stemning på sådan en dejlig vinterdag.

Mobil Naturbørnehave
Derudover er vi lige nu i gang med planlægningsarbejdet
vedrørende en Mobil Naturbørnehave. Vi er i gang med at
fastlægge placering af stadepladser.
Den Mobile Naturbørnehave består af 3 pavilloner som
placeres på stadepladser primært i Nørreskoven. Vi er dog
også på udkig efter et par alternative pladser, så er nogen af
jer bekendt med et sted, som I selv har råderet over, og hvor
det er muligt at placere denne mobile Naturbørnehave, som i
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alt fylder ca..150 m2, er I meget velkommen til at kontakte mig på tlf.74 45 86 37
Naturbørnehaven vil få plads til 25 børn i alderen 3 – 6 år og man kan komme på venteliste til
disse pladser ved at henvende sig til pladsanvisningen på Nordborg Rådhus. Naturbørnehaven
starter august 2006. Så inden længe vil I hører meget mere om, hvad der skal foregå, hvordan
det vil foregå og hvor alle de gode naturoplevelser skal finde sted.

Farvel og goddag
Vi må desværre sige farvel til Susanne Iversen som har været pædagog i Børnehuset siden
1992. Susanne har længe ønsket, at blive plejefamilie og dette er nu lykkedes. Susanne har
været ansat i Hjortspring Børnehus siden 1992.
Det glædelige er så, at vi kan sige velkommen til to nye pædagoger til februar - det er Nina
Eilenberger og Sandra Christensen, som begge netop er blevet færdige med deres uddannelse.
Hilsen Connie

FRA SPEJDERNE
Julecafe
Tak for besøg i vores julecafe den 27. nov. 2005.
Vi håber at se rigtig mange til næste julecafe til nov/dec 2006

Salg af lodsedler
Nu er det snart tid igen, hvor spejderne kommer rundt til husstandene i Stevning og Svenstrup
og sælger lodsedler. Overskuddet fra salget går til spejderarbejdet.
Tag godt imod dem.

Generalforsamling
Spejderne afholder generalforsamling i hytten torsdag den 23. februar 2006 kl. 19.00.

Bæverne
Efter en lang tid uden nogen bævere, er der igen kommet godt gang i dem
igen.
Lige nu er vi 6 bævere og 3 ledere og vi har plads til mange flere.
Vi holder møde hver onsdag fra kl. 16.30 til 18 i spejderhytten. Kom forbi,
hvis du har lyst til at se hvad vi laver.
På Programmet fra nu af og frem til sommerferien, har vi bl.a. lave en bæver maskot, holde
bålmøde, fastelavnsfest, byløb i Guderup, dukketeater, ud i naturen, temadag omkring påske,
spise lagkage og drikke kakao, skovtur, strandtur, Havnbjerg mølletur og ikke mindst lege og
have det sjovt. Hilsen Karin, Connie og Dennis

Ulvene
Vi er startet op efter en lang juleferie. Vi startede med et udendørs løb med mange poster. Vi
har været til Nytårsappel i kirken. Vi skal tage et mærke, Verdensnaturmærket, hvor vi skal lave
en masse aktiviteter bl.a. foder til fugle, finde ud af, hvordan vi passer på vores natur, se på
hvordan planter udvikler sig, rense vand. Derudover skal vi selvfølgelig have bål og binde knob
og bygge med rafter. Holde temadag omkring påske sammen med bæverne. De nye ulve skal
også lave bålkapper. Når det bliver varmt skal vi ud og sejle i kano.
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Vi er lige nu 18 ulve-unger og der er plads til flere nye. Så kom og besøg os hvis du vil være
med. Vi mødes hver onsdag fra kl. 18.30 til 20.00
Hilsen Berit, Mona, Peter og Rasmus.

Spejdere
Vi er også opvågnet efter 3 ugers vinterhi, som noget nyt i vores spejderarbejde skal vi til at
lære, at navigerer med GPS udstyr, derudover er vi i gang med at tage nogle mærker.
Hilsen John, Karl-Arne og Carsten
PS. finder du nogle spejdere, som løber forvildet rundt med et kort og en gul elektronisk ”Dims” i
hånden, kan de afleveres ved spejderhytten.!!

Brug spejdernes flaske-container i Stevning
Støt spejderne; aflever dine tomme glas-flasker og rengjorte husholdningsglas i spejdernes
flaskecontainer.
Du finder flaskecontaineren ved Johannes Good’s ejendom (indkørsel ad Oksbølvej).
Med venlig hilsen
KFUM Spejderne Hjortspring gruppe

Taksigelser
Hjertelig tak for opmærksomheden ved min 80 år’s
fødselsdag.
Med venlig hilsen
Helene J. Lund
Rypevej 16
Langesø
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Årets gymnastikopvisning
Lørdag d. 25. marts kl. 11- 13 afholder Svenstrup Ungdomsforening
gymnastikopvisning i Guderup-hallen.
Kom og oplev gymnasterne på vores 7 lokale hold.
Der vil desuden være mulighed for at deltage i
konkurrencen ”Gæt en sang”, hvor man kan blive den heldige
vinder af et påskeæg.
Vel mødt Gymnastikudvalget

Annoncer:
Sælges:
Lyst sofabord med glasplade og grå og sort mønstret sovesofa. 250 kr pr. del.
Gitte Hansen
60179628
Svenstrup
Sælges:
2 pers. Sovesofa beige micro-fiber. Udslået mål 135 * 200 cm. 1 år gammel. Pris 1000 kr.
Andersen
Kirketoften 4
74456273
Sælges:
Pæn gammel afsyret kommode med fire skuffer. 300 kr.
Helene J. Lund
74456256
Søges:
Rengøringshjælp søges
Moden dame med erfaring søges til min. 2 timers rengøring pr. uge.
Kontakt: Lone og Bent, Ugebjergtoften 5 på tlf.: 74428028 efter kl. 16.
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Aloe Vera
Sundhed og velvære:
Helse:

Aloe Vera drikkegel, er en unik nærings cocktail, der renser maven. Med
en velfungerende fordøjelse optager du flere af de værdifulde
næringsstoffer.

Hudpleje:

Huden udsættes til stadighed for angreb og må beskyttes godt. Aloe Vera
gelly, Propolis, mousturizing, Heat, lips, Tandpasta, o.s.v.

Skønhed:

Med Forevers skønhedsprodukter ser du rigtig godt ud og føler dig frisk.
Den som søger naturlig skønhed og kræver kvalitet, finder begge dele i
vores Aloe Vera sortiment Parfume, aftershave, Shampoo, Make up, osv.

Dyr:

Aloe Vera er ligesom for mennesker velgørende for dyr. Både husdyr,
konkurrence - og produktions dyr får et rigt næringstilskud af Aloe Vera.
Anvend Aloe Vera produkter ved rengøring, pleje og massage.
Vi har rigtig mange gave ideer, Jul, fødselsdage, jubilæer o.s.v.
Al henvendelse til: din Aloe Vera forhandler:
Ove Jensen Nordborgvej 113 Svenstrup tlf.: 74 45 61 10 mob: 61 67 09 50
Du må gerne henvende dig på e-mail, så afleverer jeg en brochure til dig
agove@mail.tele.dk
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•
•

•
•
•

Zoneterapi
Laserterapi og øreakupunktur uden nåle.
God til aktuelle skader, forstuvninger,
fibersprængninger, knæproblemer, led og
muskler, sår uren hud m.m.
Ben-, nakke-, skulder- og rygmassage.
Ansigtsmassage og akupressur.
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…
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Aktivitetskalender
....februar 2006
Tidspunkt
Søndag d. 5. feb.

Aktivitet
Kl. 10.30
Kl. 9 – 10

Søndag d. 5. feb.

Gudstjeneste
Gudstjenesteværksted

Mødested
Svenstrup Kirke
Præstegården

Sidste frist for at opstille
til skolebestyrelsesvalg

Mandag d. 6. feb.

Kl. 19.00

Borgermøde
E’Svenstruppe laug

Søndag d. 12. feb.

Kl. 10.30

Gudstjeneste

Svenstrup kirke

Torsdag d. 16. feb.

Kl. 19.00

Generalforsamling
Julens glæder

Alsingergården

Søndag d. 19. feb.

Forsamlingshuset

Ingen gudstjeneste

Torsdag d. 23. feb.

Kl. 19.30

Ordinær generalforsamling
E’Svenstruppe

Søndag d. 26. feb.

Kl. 19.30

Gudstjeneste

Forsamlingshuset

Svenstrup Kirke

Torsdag d. 2. marts Kl. 19.30

Generalforsamling
Lokalhistorisk forening

Stevning multihus

Søndag d. 5. marts

Gudstjeneste
Gudstjenesteværksted

Svenstrup Kirke
Præstegården

Kl. 10.30
Kl. 9 – 10

(......uden ansvar)
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