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Redaktion

Kommentar

Lasse Andersen
Gert Wonsyld

Kontaktudvalg

Glædelig reaktion
Efter nogle år med fald i de private bidrag, med det resultat,
at vi måtte tære på kassebeholdningen for at betale
omkostningerne, har vi i de seneste 3-4 år heldigvis oplevet,
at de private bidrag til bladets fortsatte drift hvert år igen er
steget en del i forhold til det foregående år.
Sådan er det også gået i år, hvor dit bidrag, sammen med
mange andres bidrag, er med til at give os de nødvendige
økonomiske midler, så vi lige kan betale de samlede årlige
udgifter, og dermed være i balance uden at skulle tage af
bladets reserver.
Vi vil gerne hermed kvittere med et meget stort TAK til alle
jer, der også i år synes det er værd at støtte E SvenstruPPe’
fortsatte drift.

Endnu et Julenummer
Du sidder nu med det sidste
nummer af E SvenstruPPe’ i
2007. Det er blevet et 30 sider
stort julenummer med masser
af gode og spændende tilbud
for enhver smag i både
december og januar.
God fornøjelse!
Hermed vil hele holdet bag E
SvenstruPPe’ gerne ønske
alle læsere – og specielt dig –
en Glædelig Jul og et Godt
Nytår. På gensyn til en ny
årgang og et nyt nummer af E
SvenstruPPe’ den 1. februar
2008.
m.v.h. Kaj Nielsen

Husk – du kan se den elektroniske udgave af bladet, hvor
billederne er i farver og bedre kvalitet, på Svenstrups
hjemmeside www.svenstrup-als.dk
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E’ Svenstruplaug
Så sker der igen noget i Svenstrup.
Kom og vær med når Juletræerne
holder flyttedag. De flytter oven på
hinanden uden for Lissies Butik
Lørdag den 1. december 2007, kl. 14:00

Svenstruplauget og Julemanden vil gerne have så
mange hjælpere som muligt til at tænde vores 5 meter
høje Juletræ. Der er julegodter til børnene og lidt
godt til de voksne
Alle er velkomne - Vi ses
Svenstruplauget
Ret til ændringer forbeholdes
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SØNDAGS-CAFÉEN OG KFUM SPEJDERNE

Inviterer alle til

JULECAFÈ
i Stevning Kulturhus
Skolevænget 14, Stevning

kl. 14.30-16.30
Søndag den 2.december
Vi serverer kaffe/te og saft
med forskellige julekager og lune vafler
Der er også mulighed for at købe juledekorationer
og hjemmebagte småkager i spejdernes jule-butik.
Med stor julehilsen
Søndagscafe-udvalget og KFUM Spejderne
Hjortspring Gruppe.
December 2007
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Julestue 2007
Alsingergården. Sandvej 21

Papirklip
Træting
Dek. porcelæn
Keramik
Pileflet
Juledekorationer
Kort/klip

Dukketøj/småkager
Smykker
Decoupage
Dek. på glas/glaskugler
Mohair
Nisser
Patchwork

Lør. d.1.12 kl.10-16
Julemanden kommer

Søn. d.2.12 kl.10-16
Julemanden kommer

Julecafé
Kaffe og kage
Gratis adgang.

Trævlerne Alsingergården Svenstrup 6430 Nordborg
December 2007
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Jul i Stolbroladen i Svenstrup
Vi har åbent hus den 1. og den 2.
december kl. 10:00 -16:00 i
Stolbroladen i Svenstrup.
Farveladen og Stenklubben har åben,
og i det lille lokale er der udstilling og
salg af patchwork, honning,
mjød, krystaller, sten og mange
andre ting.
Med venlig hilsen
Anna Weber

Nyt fra Kirken
ADVENT OG JUL

Adventsmusik i Svenstrup Kirke
Søndag den 2. december - Ved
gudstjenesten den 1. søndag i advent
kl. 10:30 medvirker Svenstrup Kirkes
Kor og Michael Maagård, Svenstrup på
tenorsaxofon
Søndag den 9. december - Ved
gudstjenesten den 2. søndag i advent
kl.10:30
medvirker
Svenstrup
Kirkes
Korskole (2.-3. klasse) Svenstrup Kirkes Kor
og Nordborgkoret.

Morten Pedersen, piano og det dansknorske viseorkester ”SYNNJADRAG” med
sangerinden Susanne Arnesen. Desuden
medvirker Svenstrup Kirkes Kor.

Børnehusets juleafslutning
Søndag den 16. december - ”Vi synger
julen ind” kl. 16:00. Her medvirker Svenstrup
Kirkes Korskole, Svenstrup Kirkes Kor,
Svenstrup Kirkes Voksenkor og en
instrumentalgruppe.
Torsdag den 20. december - Er der en lille
julekoncert i Svenstrup Kirke kl. 19:30 med
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Børnehuset holder juleafslutning tirsdag den
18. december kl. 10:00. 5. klasse vil spille
krybbespil og synge. Alle er velkomne.

Skolens juleafslutning
Skolens juleafslutning er fredag den 21.
december 2007.
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Morten Pedersen (Stevning) og ”SYNNJADRAG”
Lille Julekoncert
Torsdag den 20. december kl. 19:30 er der
utraditionel julekoncert i Svenstrup Kirke. Morten
Pedersen, der kommer fra Stevning og som nu
færdiguddannet som pianist fra konservatoriet i
Esbjerg, kommer forbi med det dansk-norske viseorkester ”SYNNJADRAG”
og sangerinden Susanne Arnesen.
Musikken, der bliver spillet, har hentet inspiration fra den norske
visetradition. Sange og musik er derudover præget af jazz og rock.
Svenstrup Kirkes Kor der i øjeblikket består af 16 sangere medvirker ved
koncerten med 4 sange fra deres julerepertoire, alle akkompagneret af
”SYNNJADRAG”
JULEDAGENE
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.

gemmer der sig en hjertets og sindets
dybde, som kun kan blive levende i ro og
fred. Vi kan kalde det julens indre liv - det
som næsten er trængt bort fra vores fælles
opmærksomhed,
fordi
handel
og
underholdning har fået så stærk en magt
over juletiden.
Så julens indre ro …? Det er en højtidelig
længsel efter en ro og fred, som i hvert fald
nogen af os forbinder med juletiden: et højt
stjernebesat himmelhvælv som rum for et
guddommeligt nærvær og menneskers
enkle lykke.

Julesøndag
Julesøndag er navnet på søndagen mellem
jul og nytår. I år falder den på den 30.
december. Vi har valgt at holde en fælles
gudstjeneste for sognene på Nordals i
Nordborg Kirke kl. 10:30 for i fællesskab at
tage afsked med det gamle år. Alle andre
kirker er lukket denne søndag. Ole Werth
Sørensen er præst ved gudstjenesten.

”Julens indre ro”
2.
juledag
har
vi
en
stilfærdig
julegudstjeneste kl. 19:30. - Bag ved alt det
ydre og forvirrede omkring julefesten
December 2007
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GOSPELWORKSHOP Svenstrup Kirke

Lørdag den 26. januar 2008 giver en af verdens bedste gospelsangerinder Lillian Boutte´
sammen med Buriich/Létienne New Orleans Ensemble koncert i Svenstrup kirke.
I forbindelse hermed er der om
eftermiddagen gospelworkshop med
Lillian Boutte´ som singing master.
Deltagerne i denne workshop
medvirker ved 2 – 3 numre ved
aftenens koncert i kirken.
Du kan læse mere på
http://www.burich.dk/lillian.htm,
hvor dette pressebillede er hentet
Tid og sted:
Gospelworkshoppen finder sted i kirken lørdag 26. januar kl. 14:00 – 17:00 med
efterfølgende koncert i kirken kl. 19:30 – 21:00. Mellem workshop og koncert er man
velkomne til at opholde sig i kirkens mødelokale, hvor kirken er vært ved et let
traktement.
Hvem kan deltage?
Alle fra 14 år og opefter. Det vil dog være en fordel med korerfaring. Der vil være plads
til max. 60 – 70 i workshoppen. Instruktion foregår på engelsk.
Deltagergebyr:
Deltagergebyret på 100 kr. betales på selve dagen.
Tilmelding:
Tilmelding foretages senest den 16. januar 2008 til kirkens organist Ole Andersen. E-mail
bo.bro@mail.dk /tlf: 7449 0519

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

Kirkens
hjemmeside
findes
på
:
www.svenstrupkirke.dk. Her finder man alle
relevante oplysninger om kirken, menighedsrådet, - gudstjenestetider, møder o.s.v.

KIRKEGÅRDEN
Graver og kirketjener Torben Nielsen
træffes i arbejdstiden 8-14 på kirkegården
og på telefon 74 45 63 02.

Menighedsrådet
Der er menighedsrådsmøde 15. januar kl.
19:00 i mødelokalet ved Præstegården.
Menighedsrådets møder er offentlige og alle
interesserede er velkomne.

www.svenstrupkirke.dk
December 2007
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Referater fra menighedsrådsmødet
fremlagt i kirkens våbenhus.

er

Menighedsrådets medlemmer er. Thomas
Damgaard (formand), Carl Chr. Schink
(kirkeværge), Ejvind Bojsen, Bente Purup,
Maja Jørgensen, Solveig Herborg., Karin
Melchior,
Ole
Andersen

(medarbejderrepræsentant),
(sognepræst).

Peter

Ruge

Døbte
Pernille Høj Jensen,
Alexander Willam Gaba,

Stevning
Svenstrup

Svenstrup Vandværk
Vandkvalitet

Først et hjertesuk
fra kassereren
Alt for mange glemmer at indberette forbrug
til tiden. Selv om det koster 100 kroner i
rykkergebyr og vandværket dermed får en
ekstra indtægt, vil vi hellere være den
indtægt
foruden
og
modtage
indberetningerne til tiden.
Vi er godt klar over, at der har været lidt
vanskeligheder for enkelte forbrugere med
at indberette over nettet, dette beklager vi
og håber det er i orden til næste gang.
Kniber det med at få nettet til at fungere, kan
indberetningen ske på ”gammeldags”
maner, - noter navn, adresse, målernummer
og målerstand på et stykke papir og aflever
det til kassereren på Nørreskovvej 35.

Nye pumper
Vandværket har tre trykpumper, der pumper
vandet ud i byen. Den ene pumpe er gået i
stykker, og da pumperne er ca. 30 år gamle,
har vi valgt at indhente tilbud på tre nye
pumper samt en grundvandspumpe. Med
nye pumper forventer vi samtidig et mindre
forbrug af el.

Den 5. september 2007 blev der taget
vandprøver på værket. Analysen af disse
viste, at der var coliforme bakterier i
prøverne. Miljøafdelingen fra Sønderborg
kommune ønskede på baggrund af svaret
på prøverne at se værket. Under besøget
den 3. oktober blev vi enige om at se tiden
an, da overskridelsen var minimal. Alligevel
valgte vi at få foretaget en rensning af
iltningstårnet
og
iltningsbakkerne.
Analyserapporten fra den 16. oktober 2007
viste, at vandkvaliteten på ledningsnettet nu
er i orden. Kopi af Analyserapporten fra den
16. oktober 2007 er vist på den næste side.
Sønderborg kommune er sammen med
Tønder og Haderslev kommune ved at
indhente tilbud på analyser. Medlemmerne
af kommunernes vandråd har fået tilbuddet
om at komme med i dette tilbud. Svenstrup
Vandværk her tilkendegivet, at det kunne
have interesse.

Ledningsbrud
Der har været 2 vandbrud i november, et i
Kløvertoften, hvor en anboring var irret itu,
og et på Kirketoften, hvor der var gået hul
ved en samling på hovedvandledningen.
Svenstrup Vandværk
Flemming Christiansen
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ÅBENT
DECEMBERMØDE
PÅ NYGÅRD
”FORENINGEN NYGÅRD” har overtaget den tidligere skovfogedbolig ”Nygård” i Nørreskoven. I den forbindelse indbydes til åbent
møde.
HVORNÅR:
Lørdag 8. december kl. 13.00 – 16.00
A.
B.
C.

Besigtigelse af omgivelserne og orientering om
visionerne for fremtidig brug af stedet.
Udstilling med arkitekt Martin Trier Mørks planerne
for indretning.
Kl. 14.00 – ca. 15.00 naturvandring med naturvejleder
Andreas Hermann: ”VINTEREN I SKOVEN”

DELTAGERGEBYR:
20 kr. for voksne og 10 kr. for børn. Betalingen dækker
deltagelse i naturvandringen samt traktement med kaffe /
te / juice og kage.

December 2007
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Søndag den 9. december, kl. 14:00-16:30
Juletræsfest for børn
på Svenstrup Brandstation
Tilmelding mht. godteposer til:
Finn Lehmann
tlf. 7445 6061/4085 6061
Leif Petersen
tlf. 7445 6480
Helge Kock
tlf. 74451314
... ... senest den 4. december

December 2007
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Lokalhistorisk Forening
Så kom bind 1 igen. Vi har fået den genoptrykt. Så kig efter i din samling om du
har dem alle fire. - Køb alle 4 bøger for 220 kr. i alt. (60 kr. i rabat)

75 kr.

30 kr.
December 2007
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Lokalhistorisk Forening

… … fortsat

Åbningstider i Lokalhistorisk Arkiv

•

Der er åbent
• Mandag den 3. december 2007, kl. 15:00
– 18:00
• Tirsdag den 8. januar 2008, kl. 15:00 –
18:00

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer en
Glædelig Jul samt et Godt Nytår. Tak for
jeres opbakning i det forgangne år.

Tirsdag den 22. januar 2008, kl. 15:00 –
18:00

Bestyrelsen for Lokalhistorisk Forening

Nørreskov-Skolen
Læringsdag i Svenstrup
4 fredage har læringsdagsemnet været ”vand”. Grupperne har
blandt andet på skift besøgt Forsyning Himmark Renseanlæg. I
den forbindelse vil vi alle gerne sige tusind tak til Ole Larsen,
som arbejder på anlægget, for hans tid, vise ord og kyndige
guidning.
Hilsen 0 – 3 h.

Ole viser billeder fra
Renseanlægget. Vi
snakker om hvor vandet
kommer fra, alt det vi
bruger vand til, hvorfor det
er vigtigt at det renses på
anlægget og hvor det
ender.
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20 spande med 10 liter i
hver bruger en almindelig
dansker ca. hver dag. En
halv spand vand ca. 6 liter
bruges hver gang vi har
været på toilettet.

Første station på
vandrensningen er de store
pumper hvor det grove affald
sorteres fra. Det er også det
sted hvor der lugter mest
grimt.

Det beskidte vand ledes fra
pumperne ud i bassinerne,
hvor slammet bundfælder
sig.

December 2007
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Vi kigger på det næsten
rene vand (93 % rent).

I fortykningstanken bliver
slammet tykkere og tykkere.

Slam = lort kan bruges til
opvarmning og gødning.

December 2007
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Renseanlægget i Himmark
har 8 bassiner og fylder
mere end 6 fodboldbaner.

Broen leder slammet ind i
midten af bassinet og
videre rundt i anlægget.

Guldfiskene trives og
beskyttes mod fiskehejre.

December 2007
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Det tyktflydende slam
ligner chokolade.

Er det tis? Nej, alger på
fliserne skinner igennem
vandet, så det ser gult ud.

Vandet pumpes ud i åen
Gilbæk og videre til
Karlsminde og ud i Lillebælt.

December 2007
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Ole fortæller at
Renseanlægget ikke er
en legeplads.
Bassinerne er 4 – 5 m.
dybe og man kan ikke
svømme i slammet.

Rund fødselsdag på NørreskovSkolen

i gymnastiksalen

Mandag morgen, den 12.-11.-07 var der
meget mørkt og næsten helt stille i
gymnastiksalen i Svenstrup. Den eneste
lyskilde var nogle stearinlys i den ene ende
af salen. Men i skæret fra det levende lys
kunne
man
se
omridset
af
150
forventningsfulde børn. Hele Svenstrup
afdelingen var samlet i salen for at fejre en
100 års fødselsdag. Godt nok var damen
død for 5 år siden og hun var heller ikke
herfra, men alligevel skulle hun fejres. For
det var en dame, som alle børn kender, eller
rettere, kender hendes bøger. Derfor fejrede
vi selveste Astrid Lindgren. Det blev gjort
med fortællinger om hendes forfatterskab,
samt oplæsning. Alt dette til stor interesse
og forundring fra børnenes side.

Lys på cyklen

JULEFEST - Torsdag den 6. december

Refleksbrikker

2007, kl. 18.30-20.30
på Nørreskov-Skolen i Svenstrup.
Program:
Kl. 18.30
Dans om juletræet.
Kl. 18.45
Aktiviteter i klasserne..
Kl. 19.00
4. klasse spiller nisseteater
Kl. 19.30
Piger fra 5. og 6.klasse går
Luciaoptog.
Kl. 19.50
Scenen er din.
Kl. 20.30
Fælles julesang som afslutning

Også i år har alle elever fået uddelt
refleksbrikker, og vi opfordrer forældre til at
se efter, om
børnene husker
at
tage
refleksbrikken
på. Det er en
ekstra sikkerhed
i denne mørke
vintertid,
hvor

December 2007

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 ved begge
skoler er det nok
ikke
lige
den
smarteste måde at
ankomme på. Vi 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.
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det er svært at se de svage trafikanter.

Nørreskov-Skolens værdigrundlag
I 2003 dannede vi Nørreskov-Skolen, og i
den forbindelse udarbejdede vi skolens
værdigrundlag, som har været gældende
lige siden. I det sidste år har vi arbejdet
rigtig meget for at få forældrene mere på
banen
i
erkendelse
af,
at
undervisningsopgaven ikke alene er en
skoleopgave, men at det skal ske i et tæt
samarbejde med forældrene. Derfor har vi
udarbejdet ”Sådan vil vi have det”, hvor vi
stiller krav til forældre, elever og os selv.

Derfor har vi bedt hver klasses forældre
udarbejde spilleregler for forældrene, hvor
man har drøftet, hvor forældrene kan træde
til, og i hvilke situationer man kan støtte
lærerne. Derfor har vi dannet klasseråd,
hvor forældrene kan få stor indflydelse på,
hvad forældremøderne skal handle om.
Bestyrelsen
har
besluttet
at
kigge
værdigrundlaget igennem for at se, om der
skal ske ændringer:

Nørreskov-Skolens værdigrundlag
Nørreskov-Skolen er en positiv skole med respekt for det enkelte menneske og plads til at
tænke nyt, at gå nye veje. Vi er en tydelig skole i vores krav til samspillet med børnene og
samarbejdet med forældrene.
1. Samspillet i skolen
o Vi lægger vægt på,
o at Nørreskov-Skolen er et sted,
hvor alle er glade for at være.
o at Nørreskov-Skolen er en skole,
hvor alle deltager i det sociale og
faglige samarbejde.
o At alle opfører sig ordentligt og
taler pænt til hinanden.
2. Elevens alsidige personlige udvikling
o På Nørreskov-Skolen styrker vi
barnets alsidige udvikling og giver
det lyst til at lære.
o Vi giver børnene mulighed for at
vise initiativ og handlekraft.
3. Det faglige – kundskaber og
færdigheder.
o Nørreskov-Skolen lægger vægt på
et højt fagligt niveau.
o Eleverne har indflydelse på
undervisningen.
o Eleverne har medansvar for deres
udbytte af undervisningen.
December 2007

4. Læringsmiljøet
o Indlæringen tager udgangspunkt i
forskellige arbejdsformer.
o På Nørreskov-Skolen sætter vi
fokus på det enkelte barn og tager
hensyn til de mange forskellige
evner, barnet rummer.
5. Forældrene
o Vi lægger vægt på et åbent og
forpligtende samarbejde.
o Vi lægger vægt på engagement,
ærlighed og tydelige udmeldinger i
samarbejdet.
6. Kontinuitet
o Vi vil sikre kontinuitet i de
overgange, der er i barnets liv.
7. Skolen og lokalsamfundet
o Nørreskov-Skolen er en aktiv og
udadvendt skole, der bruger de
ressourcer, der er i lokalsamfundet.
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o Nørreskov-Skolen har et højt

informationsniveau.

E’ Svenstruplaug
Svenstruplauget arbejder med.
Dit Landskab – Din Natur - Torup, Himmark, Svenstrup

Lauget har mange ideer til hvordan vi
eventuelt kan skabe sammenhænge i vores
stisystemer. Vi tænker også bedre skiltning,
genetablering af gadekær, tingsted og
meget andet. Vi kan gøre noget for vores
lokalsamfund. men … … …

inviterer vi til borgermøde på Svenstrup
Forsamlingshus tirsdag den 19. februar
2008 kl. 19:00.
Der vil i næste nummer af E SvenstruPPe’
komme mere omkring borgermødet, men
skriv allerede nu datoen i kalenderen.

Det kræver at du som borger og bruger af
området giver dit besyv med, derfor

Bredbånd i Svenstrup
Vi har modtaget følgende besked fra SYD ENERGI:
- ”Som det ser ud nu, påbegynder SYD ENERGI
gravningen i Svenstrup i april måned, og
kundetilslutningen bliver fra juli måned og fremefter.
Det er vejledende tidshorisonter, da det kommer til
at betyde rigtig meget for os, hvordan vinteren
forløber, og om vi får hård frost.”
Når vi kommer lidt tættere på, hører vi mere fra
SYD ENERGI, har de lovet os. Vi vil bede jer om at
bemærke, at det er de foreløbige tidshorisonter.
Det vil sige, at tidsplanen godt kan blive anderledes
end skitseret her.
December 2007
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E’Svenstruplaug

Spejdernyt

Jo fantasien fejler ikke noget, når spejderne
er i gangJ
Søndag den 2. december 2007 holder
spejderne julecafé i kulturhuset sammen
med caféudvalget, og vil her bage vafler og
sælge juledekorationer og hjemmebagte
småkager. Vi glæder os til at se jer.

Også i år har vi sendt penge til spejderhjælp
til unge flygtninge på vej hjem til Sudan. Vi
er ikke mange spejdere og derfor fik ikke så
mange besøg, men 2 ulve arbejdede
alligevel kr. 655,50 ind og vi takker for
bidraget.

Glædelig jul og godt nytår fra
Hjortspring spejdergruppe

Efteråret har stået i Harry Potters tegn.
Først var vi på turnering i Blommeshytten
med 200 andre spejdere fra Sønderjylland.
Der var rigtig Harry Potter-stemning med
billetkontor og med afgang fra perron
Hogwarts Ekspress, Dumbledore var til
stede, der var eliksirer og forvandlinger,
edderkopper og labyrinter og selvfølgelig
Nimbus 2000, som der blev spillet Quidditch
med.

Budbringer
Kravlegård og seng købes
1 stk. kravlegård i træ med bund
1 stk. skibsbriks eller seng med
skuffer

Her i november har vi så selv hele gruppen
holdt Harry Potter-weekend i vores hytte.
Med natløb i skoven, hvor der var
edderkopper, varulve, forfriskninger i form af
”eliksirer,
slim,
biller
og
larver”.
Enhjørningen
var
blevet
reddet
af
kentauren, som også reddede ulve og
bævere ud af skoven.

Eva Tagesen
Skoletoften 21, Svenstrup
Tlf.: 74456357/Mobil: 26145771
Grønkål og Hvidkål
sælges
Kogt og hakket kål – pris
25 kr. pr. kg.
Bestil i god tid

Bestyrelsen:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Fodbold:
Gymnastik:
Badminton:

Telefon:
Bibi Andersen
John Herbst
Inger-Marie Lyhne
Louise Andersen
Karin Frost Jensen
Dorith Sprenger
Jan Jørgensen

30207483
50591516
74425283
20763407
22531887
20966505
61602238

Helle & Jørgen
Jørgensen
Sandvej 15, Svenstrup
Tlf. 7445 0497 / mobil
4088 4237

Mail: bibi@andersen.mail.dk

December 2007
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DET FOREGÅR I

Skolevænget 14, 2007 / 2008
December 2007
Søndag 02.dec. kl. 14.30 Søndags-Caféen, Caféen

JULECAFÈ, Søndags-caféen og
KFUM spejdene vil forkæle alle med kaffe/te saft, og forskellige julekager og varme vafler.
Spejderne sælger også juledekorationer og
hjemmebagte småkager.

Torsdag 06.dec. kl. 18.00 Madklubben

Køkken

Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 92 78).

Januar 2008
Lørdag 05.jan

Salen

Hellig Tre Konger fest.

kl. 21.30 Kulturhuset

Søndag 06.jan. kl. 14.30 Søndags-Caféen Caféen

Kom og hyg med alle de andre i Søndags
Caféen. Her kan du købe kaffe/te, saftevand og
et stort udvalg af dejlige hjemmelavede kager.

Tirsdag 08.jan.

kl. 18.00 Madklubben

Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 92 78).

Lørdag 12.jan

kl. 09.00 Susanne Kampp Cafèen

Flet sammen weekend
(Se under faste tidspunkter)

Søndag 13.jan

kl. 09.00 Susanne Kampp Cafèen

Flet sammen weekend
(Se under faste tidspunkter)

Køkken

Torsdag 17.jan. kl. 19.00 Kun for Piche

Biograftur. Vi tager en tur i biografen i Fynshav.
Start fra Kulturhuset kl. 19.00.

Februar 2008
Onsdag 06.feb. kl. 18.00 Madklubben

Køkken

Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 92 78).

Torsdag 07.feb. kl. 19.00 Kun for Piche

Caféen

Førstehjælp v/ hjemmeværnet og
demonstration af Brugskunst v/ Frøken Fin.

December 2007
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Søndag 10.feb. kl. 14.30 Søndags-Caféen Caféen
Marts 2008
Søndag 02.mar. kl. 14.30 Søndags-Caféen Caféen

Kom og hyg med alle de andre i Søndags
Caféen. Her kan du købe kaffe/te, saftevand og
et stort udvalg af dejlige hjemmelavede kager.
Kom og hyg med alle de andre i Søndags
Caféen. Her kan du købe kaffe/te, saftevand og
et stort udvalg af dejlige hjemmelavede kager.
I dag er sidste Cafe-søndag i denne sæson.

Torsdag 06.mar. kl. 18.00 Madklubben

Køkken

Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 92 78).

Torsdag 06.mar. kl. 19.00 Kun for Piche

Caféen

Foredrag v/ Anette Bendixen.

Tirsdag 11.mar. kl. 18.30 Skolen

Sal+Café Skolefest for 00.H + 0.H + 1.H.

Onsdag 12.mar. kl. 18.30 Skolen

Sal+Café Skolefest for 2.H + 3.H.

Torsdag 13.mar. kl. 18.30 Skolen

Sal+Café Skolefest for 4.H + 5.H + 6.H.

Lørdag 16.mar. kl. 09.00 Susanne Kampp Cafèen
Søndag 17.mar. kl. 09.00 Susanne Kampp Cafèen

Flet sammen weekend
(Se under faste tidspunkter)
Flet sammen weekend
(Se under faste tidspunkter)

Faste tidspunkter:
Kulturhuset: PC kursus i vintersæsonen 2007 / 2008:
Instruktør: Vagn Hesselager
Der undervises individuelt. Du kan for eksempel lære at skrive
i Word, regne i Excel, lave en præsentation i Power Point,
surfe på nettet eller skrive en mail.
Du må gerne medbringe din egen computer. Den bliver koblet
til et trådløst netværk i lokalet.
På hvert hold er der plads til 5 personer ved Kulturhusets
computere + 2 personer med egen computer.
Det koster 50 kr. for at deltage i et kursus. Beløbet betales den
første kursusdag.
Hold 2: Onsdage kl. 09.00 – 11.00 i Caféen.
Første gang d. 2. januar og sidste gang d. 5. marts 2008.
Hold 4: Onsdage kl. 12.30 – 14.30 i Caféen.
Første gang d. 2. januar og sidste gang d. 5. marts 2008.
Hold 6: Onsdage kl. 19.00 – 21.00 i Caféen.
Første gang d. 2. januar og sidste gang d. 5. marts 2008.
Tilmelding: ved Steffen Fog på tlf. 74 45 88 13. Bedst mellem kl. 17.00 – 18.00.
Ved tilmeldingen bedes du oplyse om du ønsker at benytte din egen PC.

Stevning Idræts Forening:
o Basketball fra 6 til 10 år: Yderligere information ved Linda Christensen tlf. 74 45 97 27.
o
o

Tirsdage kl. 17.00 – 18.30 i gymnastiksalen. Første gang d. 25.09.07 og sidste gang udgangen af
februar 08.
Leg og motion: Yderligere information ved Sonja Mathiesen tlf. 74 45 87 28. Tirsdage kl. 18.30
– 19.30 i gymnastiksalen. Første gang d. 04.09.07. og sidste gang udgangen af februar 08.
Gymnastik på bold: Yderligere information ved Margit Schmidt tlf. 74 45 84 93. Onsdage kl.
18.00 – 19.00 i gymnastiksalen. Første gang d. 03.10.07.. og sidste gang udgangen af februar
08.

December 2007
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o

o

Motionsbadminton i Gymnastiksalen: Tildeling af tider ved Linda Christensen tlf. 74 45 97
27.
Tirsdage kl. 16.00–17.00 + 19.30–20.30 + 20.30–21.30. Første gang d. 04.09.07. Slut udgangen
af februar 08.
Onsdage kl. 19.00-20.00 + 20.00-.21.00. Første gang d. 05.09.07. Slut udgangen af februar 08.
Torsdage kl. 16.00-17.00 + 17.00-18.00 + 18.00-19.00 + 19.00-20.00 + 20.00-21.00. første gang
06.09.07.
Kortspil i klublokalet under den gule bygning: Yderligere information ved Ove Andresen
tlf. 74 45 80 75. Torsdage kl. 19.00 – 22.00. Første gang d. 06.09.07. Slut udgangen af februar
08.

Lokalhistorisk Forening: Åbent hus - alle er velkomne
Der er åbent 1. og 3. mandag i måneden kl. 15.00 – 18.00 (undtaget juli, august og december
måned)
Pileflet: Flet sammen weekend
En weekend hvor vi mødes for at flette kurve eller andet i pil. Det forventes at man er
selvhjulpen, men vi inspirerer 0g giver hinanden gode råd.Vi mødes fra kl.09.00 til 15.00.
Tilmelding til Susanne Kampp tlf. 74 45 92 78.
Denne Kulturhus-folder er en fast del af Rundt om Stevning og E SvenstruPPe. Hvis du/i har en
eller flere aktiviteter der skal foregå i Stevning Kulturhus, kan den/de offentliggøres her i
folderen. Materialet til folderen skal sendes til Steffen Fog, Sandvigvej 4, tlf. 74 45 88 13,
E´mail: steffenfog@mail.dk. Deadline for materiale til næste udgave er d.14. januar. Rundt om
Stevning nr.116 udkommer d. 26. januar.

December 2007
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Stevning Kulturhus indbyder til
Hellig Tre Kongers fest
Klæd dig ud til ukendelighed. Gå på visit hos naboer og bekendte
.........og se, om de kan gætte, hvem du er.
Inviter dig selv og dem alle sammen til en festlig - forrygende fælles afslutning i:
Gymnastiksalen i Stevning Kulturhus
kl. 22.00 – kl. 01.30
Her er fest & højt humør- dans & musik fra kl. 22.00
Her kan købes kaffe – øl - vand – pølser – m.m.
Den bedst udklædte enkeltperson og gruppe kåres kl. 23.30.
Entre kr. 20,-, Udklædte har gratis adgang.

Stevning Kulturhus

Vi ses… Vi ses

Skolevænget 14.

December 2007
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udgivelser i år 2008
Nummer
1
(februar)

Sidste frist
for indlæg
Søndag den
20. januar

Trykning af
bladet
Onsdag den
30. januar

Samling af bladet
på skolen kl. 19:00
Torsdag den 31. januar
E- SI- SKÅ

E SvenstruPPe’
udgives
Fredag den
1. februar 2008

2
(marts)

Onsdag den
20. februar

Tirsdag den
26. februar

Onsdag den 27. februar
Jagtforeningen

Fredag den
29. februar 2008

3
(april)

Torsdag den Mandag den
Tirsdag den 1. april
Svenstrup Ungdomsforening
20. marts
31. marts

Onsdag den
2. april 2008

4
(maj)

Søndag den Mandag den
20. april
28. april

Tirsdag den 29. april
Svenstrup-Cykelklub

Onsdag den
30. april 2008

5
(juni)

Tirsdag den
20. maj

Onsdag den
28. maj

Torsdag den 29. maj
Trævlerne

Fredag den
30. maj 2008

6
(juli / aug.)

Fredag den
20. juni

Tirsdag den
1. juli

Onsdag den 2. juli
Svenstrup frivillige
Brandværn

Torsdag den
3. juli 2008

Onsdag den
20. august

Onsdag den
27. august

Torsdag den 28. august
Svenstrup Vandværk

Fredag den
29. August 2008

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

Lørdag den Mandag den
29.
20.
september
september
Mandag den Onsdag den
20.oktober
29. oktober

Tirsdag den 30. september
Skytteforeningen

Onsdag den
1. oktober 2008

Torsdag den 30. oktober
Svenstrup Ringriderforening

Fredag den
31. oktober 2008

Torsdag den Mandag den
20.
1. december
november

Tirsdag den 2. december
Riecks Arkæologiske
Samling

Onsdag den
3. december
2008

Juleferie
… … … efterfølgende nummer udkommer omkring den 1. februar 2009
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Annoncer:

•
•

•
•
•

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…

December 2007
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Julegaveideer.
Ø Aloe Vera
Produkter

Ø Bedsteforældr
e
Ø Konen
Ø Manden
Ø Kæresten
Ø Familien
Ø Venner
Ø Virksomhed
Ø Medarbejder

Ø Hudpleje:
Ø Kosttilskud:
Ø plejeartikler:

Køb en lækker julegave uden stress!
R
R
R

Jeg kommer gerne ud og præsenterer gave ideerne, og pakker dem, så de
er klar til at lægge under juletræet.
Virksomheder kan få gaverne leveret pakket og klar til udlevering
Hvorfor køre langt væk for at købe julegaver, når de kan købes her i
Svenstrup eller få dem leveret.
Ring eller skriv en mail:
Jve Jensen, Nordborgvej 113, Svenstrup, tlf. 61 67 09 50
E:mail. agove@mail.tele.dk

December 2007
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Aktivitetskalender
… … dec. 2007 & jan. 2008
Tidspunkt

Aktivitet

Mødested

Lørdag d. 1. dec.

Kl. 10 – 16
Kl. 10 – 16
Kl. 14:00

Julestue 2007, Trævlerne
Åbent Hus
Byens Juletræ tændes (E’Svenstruplaug)

Alsingergården
Stolbroladen
Lissies Butik

Søndag d. 2. dec.

Kl. 10:30
Kl. 10 – 16
Kl. 10 – 16
Kl. 14:30

Konfirmandgudstjeneste / 1. søn. i advent,
Julestue 2007, Trævlerne
Åbent Hus
Julecafé for alle

Lørdag d. 8. dec.

Kl. 13 – 16

Åbent Hus decembermøde

Nygård, Nørreskoven

Søndag d. 9. dec.

Kl. 10:30
Kl. 14:00

Gudstjeneste, Nordborgkoret medvirker
Juletræsfest for børn

Svenstrup Kirke
Svenstrup Brandværn

Søndag d. 16. dec.

Kl. 16:00

Gudstjeneste, Vi synger julen ind

Svenstrup Kirke

Torsdag d. 20. dec.

Kl. 19:30

Lille Julekoncert

Svenstrup Kirke

Søndag d. 23. dec.

Kl. 10:30

Gudstjeneste

Svenstrup Kirke

Mandag d. 24. dec.

Kl. 15:30
Kl. 17:00
Kl. 23:30

Gudstjeneste, Juleaften
Gudstjeneste, Juleaften
Gudstjeneste, Julenat

Svenstrup Kirke
Svenstrup Kirke
Svenstrup Kirke

Tirsdag d. 25. dec.

Kl. 10:30

Gudstjeneste, Juledag

Svenstrup Kirke

Onsdag d. 26. dec.

Kl. 19:30

Gudstjeneste, Julestilhed

Svenstrup Kirke

Søndag d. 30. dec.

Kl. 10:30

Fællesgudstjeneste (Ole W. Sørensen)

Svenstrup Kirke
Alsingergården
Stolbroladen
Stevning Kulturhus

Nordborg Kirke

Tirsdag d. 1. jan. 2008 Kl. 16:00

Gudstjeneste, Nytårsdag

Svenstrup Kirke

Søndag d. 6. jan.

Kl. 10:30

Menighedsgudstjeneste

Svenstrup Kirke

Søndag d. 13. jan.

Kl. 16:00

Gudstjeneste (Kitty H. Jensen)

Svenstrup Kirke

Søndag d. 20. jan.

Kl. 10:30
Gudstjeneste
Svenstrup Kirke
… … … sidste frist for indlæg til E SvenstruPPe’ februar nummer

Lørdag d. 26. jan.

Kl. 14 – 17
Kl. 19:30

Gospel Workshop m. Lillian Boutté
Gospel Koncert med Lillian Boutté m.v.

Svenstrup Kirke
Svenstrup Kirke

Søndag d. 27. jan.

Kl. 10:30

Gudstjeneste

Svenstrup Kirke

Fredag d. 1. feb.

… … … udkommer E SvenstruPPe’ februar udgave

(......uden ansvar)
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