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Kontaktudvalg

Fortvivl ikke …
Fortvivl ikke… for selv om den gode sommerferie nok er forbi
for de fleste, så betyder det jo også, at der nu kun er små 4
måneder til juleaften. Så i stedet for at være deprimeret over
at sommerferien ikke var længere, så glæd dig til den dejlige
mørke tid med indehygge med en god bog eller film, tiden hvor græsset ikke længere skal slås og ”dræbersnegle” er et
glemt kapitel.
Fortvivl ikke … for selv om Jesper Bloch og jeg, i det seneste
nummer af E SvenstruPPe’, havde lovet at bringe historien
om Lissie og Gerts mange år som samlingspunkt i Svenstrup
i dette nummer, så bringer vi det helt sikkert i næste udgave i
E SvenstruPPe’. Vi kom desværre i tidsnød her op til
deadline. Men vi har, sammen med Lissie og Gert, indsamlet
en hel masse fakta, historier og billeder fra et langt liv som
selvstændige i Svenstrup. Og historien er ved at tage form.
Fortvivl ikke … for der er stadigvæk udsigt til 6 nye udgaver
af E SvenstruPPe’ inden stafetten med at lave layout af
bladet overlades til en eller flere nye kræfter. Alternativet er,
at jeg lukker og slukker med april udgaven 2009, for dermed
at give plads til et nyt informationskapitel i Svenstrup og
omegn.

Efterlysning – nr. 5
Jeg skrev i sidste nummer, at jeg havde fået den første
”meget forsigtige” henvendelse om at få lidt mere at vide, om
hvordan bladet bliver lavet. Den mulighed er nu trukket
tilbage, så der er stadigvæk god plads til kreative sjæle, som
vil overtager opgaven med at lave elektronisk layout af E
SvenstruPPe’. Så kom blot ud af buske – hold dig ikke
tilbage.
m.v.h. Kaj Nielsen
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Svenstrup Ungdomsforening

Opstart i uge 37 for alle hold. - Dog ikke ”Ungdommelige Damer” som
starter i uge 38 og ”Gym.M/K”, ”MixSpring” og ”Supermænd” som starter i
uge 39.
Børnehold 220 kr../ Voksenhold 250 kr. (Betales inden den 1. november).
Forældre/Barn(0 - 2 år)
Er Du fra 0 – 2 år?
Så tag mor eller far med til gymnastik. Vi hujer, hopper og synger – triller, kravler og gynger. Så
kom med og hav det sjovt med forskellig leg.
Jeg glæder mig til at se DIG. Anita Knutzen
Hver onsdag kl. 16.00 - 16.45
NYT HOLD!
Forældre/Barn(2 - 4 år)
I den nye sæson, starter vi et nyt forældre/ barn hold, med børn i alderen 2-4 år, hvor vi leger
med sanserne og motorikken, på et aktiv plan. Kom og ha det sjovt!
NYT HOLD!
Hilsen Helle Jørgensen og Doris Willert
Hver tirsdag kl. 16.30 - 17.30
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 R. Steffensen og Monica R. Steffensen
Hver torsdag kl. 17.00 - 18.00
Drenge fræs og vilde piger (ca. 5-6 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.
NYT HOLD!
Vi glæder os til at se Jer; Dorthe & Gert Johansen og Tanja Hansen.
Så kom mandag kl. 16.45 – 17.45
Krudtuglerne (1-4 kl.)
Vil I med til søs og møde kaptajn Klo, kravle i masterne og springe fra "vippen", mens bomberne
springer? Vi laver sjov og ballade, mens I lærer gymnastik og spring.
Vi glæder os, til at se Jer; Kia Schmidt, Lea Schmidt, Maja Melchior og Bente Frost
Hver onsdag kl. 16.45 – 18.00
Mix-Spring (5 kl. og opefter)
– Opstart i uge 39

Vi har en Team Track
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Vi varmer op til fed musik og lærer en masse spring. Udover at blive
dygtigere til gymnastik, er det også vigtigt, at vi har det godt og sjovt
sammen på holdet. Og sidst med ikke mindst; få en god kondition.
Vel mødt. Hanne Krenzen, Hans Jacob Møller og Leif Melchior
Hver tirsdag kl. 18.30 - 20.00

Voksenhold:

Gymnastik M/K – Opstart i uge 39
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 - Opstart uge 38
Motionsgymnastik for alle aldre, ... med sved på panden og et smil på læben.
Vel mødt. Hanne Krenzen
Hver mandag kl. 18.30 – 19.45

”Supermænd” – Opstart i uge 39
Svenstrup og Omegns Supermænd kaldes til gymnastik og hygge.Vi er jo mange der har godt
af, at få løsnet de stive lemmer, da vi nok ikke er 15år længre. Kom og vær med - det skal nok
blive sjovt ellers gør vi det sjovt. - Hans Jacob Møller og Finn Lehmann.
Hver torsdag kl. 19:00 – 20:30

Vi starter torsdag den 25. september 2008
på Nørreskov-Skolen i Svenstrup
September 2008
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Vil du danse Line Dance, så kom alene eller med en god ven og tag del i en sjov
danseform, der samtidig giver god motion.
Mandag den 1. september 2008 starter Line Dance og det forsætter til april
2009
Begyndere kl. 18:00 – 19:15 og
øvede kl. 19:15 – 20:30.
Instruktører:
Kurt Weber, Bente Philipsen,
Conni Weber
Pris: 200 kr. for hele sæsonen.
Holdet startes, hvis der er mindst 10
deltagere:
PS. Hvis du først ser denne
annonce efter den 1. september, så
kom blot mandag den 8. september.
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HØSTFEST 2008

Afholdes
den 20. september 2008 kl. 18:00
i Svenstrup Forsamlingshus
Den gode musik bliver spillet af
”Mobil Diskotek Power” og den lækre
mad bliver leveret af Detlefs.
Der vil være dans og underholdning i
løbet af aftenen og natten
Alt dette for kun 175 kr.
Tilmelding hos (Senest den 12/9):
Anni 74 45 63 64
eller
Arne 74 45 61 50

MENU
Laks på salatbund
Indbagt svinemørbrad
Mexicopande
Kold roastbeef
Frikadeller
Bl. Salat
og broccolisalat
Flødekartofler
og kartoffelsalat
Kaffe og kage
(Drikkevarer kan købes
i baren)

Høstfesten er for alle, så tag din nabo og venner med til et brag
af en fest
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Nyt fra Kirken
Ny kasserer
Efter 10 års tro tjeneste har Mia Bendorff,
Ugebjergvej 26, ønsket at holde op som
kasserer for Svenstrup Menighedsråd pr.
1. juni 2008. Den ny kasserer er Ole
Rasmussen, Ugebjergvej 24, 74 45 61 93,
kasserer@svenstrupkirke.dk.
Vi vil gerne fra menighedsrådet sige Mia
tak for et solidt, kompetent og
samvittighedsfuldt arbejde og et meget fint
samarbejde. Samtidig vil vi gerne byde Ole
velkommen i hans nye hverv. Vi ser frem til
at fortsætte det gode samarbejde med ham.

Ny præsteansættelse
Stillingen som sognepræst i Svenstrup er
netop blevet opslået ledig fra 1. oktober
2008.
Stillingen er opslået den 19. august, og
opslaget udløber den 8. september, hvilket
vil sige, at ansøgninger i det nævnte tidsrum
kan sendes til Biskoppen over Haderslev
Stift, Niels Henrik Arendt. Den videre
procedure vil så være, at der bliver et
orienteringsmøde for menighedsrådet den
11. september, hvor biskoppen kommer for
at præsentere ansøgningerne. Derefter vil
menighedsrådet bruge tidsrummet fra den
15. til den 28. september til at høre
prøveprædikener
og
føre
ansættelsessamtaler
med
udvalgte
ansøgere,
hvorefter
der
bliver
et
indstillingsmøde den 2. oktober, som
provsten deltager i fra begyndelsen, men
som hun så forlader, for at menighedsrådet
alene skal finde frem til, hvem vi vil indstille
som nr. 1, 2 og 3 til stillingen. Selv om vi så
er færdige med valget af ny præst, vil
vedkommende efter al sandsynlighed først
blive ansat og indsat pr. 1. januar 2009.

Orienterings- og opstillingsmøde
tirsdag den 9. september 2008,
kl. 19:00
Indsat i dette nummer af E' SvenstruPPe er
en invitation til at deltage i orienterings- og
September 2008

opstillingsmødet til valg af nyt menighedsråd
tirsdag den 9. september kl. 19. Det er
meget vigtigt, at alle med interesse for
kirkens ve og vel og for det lokale demokrati
deltager, for at vi kan få et nyt
menighedsråd med solid opbakning i
menigheden. Så derfor kom, hvis du kan.
Dåb
Der foreligger ingen oplysninger for juli. Der
er ingen døbte i august.
Døde og begravede
Der foreligger ingen oplysninger for juli. Der
er ingen døde og begravede i august.
Viede
Der foreligger ingen oplysninger for juli. Der
er ingen viede i august.
Kirkebil
Kirkebilen bestilles hos GF-Taxi på telefon
74 45 95 45 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 8-14 på kirkegården
og på telefon 74 45 63 02.
Kirkens hjemmeside
Kirkens hjemmeside findes på:
www.svenstrupkirke.dk. Her finder man alle
relevante
oplysninger
om
kirken,
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menighedsrådet, gudstjenestetider, møder
osv.

fra menighedsrådsmødet
kirkens våbenhus.

Menighedsrådet
Der er menighedsrådsmøde tirsdag 16.
september 2008, 19:00 i mødelokalet ved
Præstegården.

Menighedsrådets medlemmer er. Thomas
Damgaard (formand), Carl Chr. Schink
(kirkeværge), Finn Broesby-Olsen, Bente
Purup, Maja Jørgensen, Solveig Herborg,
Karin Melchior, Ole Andersen (medarbejder
repræsentant).

Menighedsrådets møder er offentlige, og
alle interesserede er velkomne. Referater

er

fremlagt

i

Sognets Foredragsforening
Torsdag den 4. september 2008,
Kl. 9.30 starter vores sommer udflugt
fra parkeringspladsen over for forsamlingshuset
71 personer er tilmeldt, superflot
Husk at medbringe frokost, som vi
nyder i Olsens Paradis.
Der kan købes drikkevarer i haven.
Venligst Ole Tagesen

Lokalhistorisk Forening
Så er ferien slut. Arkivet er åben den 1. og 15. september,
og som altid er det fra kl. 15:00 til 18:00
Kik forbi og få en snak – husk du er en del af sognets
historie
September 2008
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Nord-Als Folkedansere
Nord-Als Folkedansere har den 28. juli 2008
modtaget 15.000 kr. fra I.P. Nielsen fonden,
som blev overrakt af Hendes Kongelige
Højhed Prinsesse Benedikte …
…
til
projektet
”folkedans
scenekunst for børn og unge”.

som

unge. Vi vil koreografere de danske
folkedanse
og
arrangere
spillemandsmusikken så de unge blive
tiltrukket af en god, livsbekræftende, lærerig
og sjov aktivitet. Samtidig vil de på egen
krop og sjæl mærke, hvad det er for gode
udfordringer, der ligger gemt i de danske
folkedanse.

Nord-Als Folkedansere vil arbejde på at lave
folkedansen til scenekunst for børn og

Nørreskov-Skolen
Velkommen til et nyt skoleår
Den 11. august startede 19 nye elever i
børnehaveklassen i Svenstrup. Efter de
første timer i klassen blev de i
gymnastiksalen på festlig vis præsenteret
for de andre elever på skolen. 1. skoledag
er en stor dag. Der er mange nye indtryk,
der skal fordøjes, så det har sikkert været
nogle trætte børn, som forældrene fik hjem
den dag.
I 2.h sad elever og forældre spændte og
ventede på deres nye lærer. De ventede og
ventede, men hun dukkede aldrig op. Et
større detektivarbejde gik i gang. Hvad var
der sket?
Det viste sig, at hun midt i sommerferien
havde fortrudt sin ansættelse på NørreskovSkolen og havde sendt sin opsigelse til
Sønderborg kommune. Og der lå opsigelsen
endnu – uden at nogen sådan set lige havde
sendt den videre til os.
Vi er nu i gang med at finde en ny lærer, og
vi håber meget, at det lykkes til september.

Indsatsområder i dette skoleår
Hvert år laver vi en indsatsplan, som i øvrigt
kan
ses
på
vores
hjemmeside:
www.norreskov-skolen.dk
September 2008

Fra dette års indsatsplan kan nævnes, at vi
fastholder indsatsen fra sidste år med at
skabe et bedre undervisnings- og
indlæringsmiljø. Vi har en beskrivelse af
de forventninger, vi har til elever og
forældre, og denne er udmøntet i
beskrivelser der vedrører de enkelte faser.
Endvidere er lavet spilleregler omkring
forældre og elever for de enkelte klasser
samt en beskrivelse af elevens aktive og
positive deltagelse i undervisningen og
endelig er der udarbejdet en mobbepolitik.
Forventninger og mobbepolitik er af
skoleledelsen
præsenteret
på
faseforældremøder.
Et andet indsatsområde er Læsning på
mellemtrinnet. Målet er at udbygge den
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gode indsats, vi gennem nogle år har haft
held med i indskolingen, således, at
interessen for at læse fastholdes for næsten
alle elever gennem skoleforløbet og
færdighederne udbygges.
Skolebestyrelsen har et indsatsområde om
Skolebestyrelsens
synlighed.
At
skolebestyrelsen
er
en
naturlig
samarbejdspart for forældrene, klasseråd,
skolens lærere og ledelse.
At der er en naturlig interesse for
skolebestyrelsens arbejde, således at
arbejdet med principper og beslutninger
samt udmøntning af disse bredes ud til
klasseråd og forældre.

Elevtal
Vi bliver tit spurgt om, hvor mange elever,
der i grunden går på Svenstrup afdelingen. I
år har vi 136 elever fordelt på de 7 klasser.
Elevtallet ligger faktisk meget konstant
mellem 130 og 140. Så er der jo også det
sædvanlige spørgsmål om, om vi ikke er
bange for, at Svenstrup afdelingen snart
bliver nedlagt. Det er vi ikke bange for.
Afdelingen bliver af politikerne ikke betragtet
som en selvstændig enhed, men som en
naturlig del af Nørreskov-Skolen, og bliver
således ikke sidestillet med de små skoler.
Ejvind Bojsen

Spejdernyt
Vi deltog i år i Sct. Hans ved Nygaard med
bl.a. snobrød, samarbejdsopgaver og
fakkeloptog.
Der var stor interesse omkring os. Desværre
var blæsten lidt for hård til vores fakler, men
hyggeligt var der ved bålet.
Den første forlængede weekend i juli havde
vi igen vores egen sommerlejr ved vores
spejderhytte med overnatning i telte. Det vil
sige, at vi sov i shelter i Nørreskoven den
første nat – store som små og det var både
hyggeligt og sejt – især for de mindste.
Vi tog til Sønderhav og sejlede i vores
kanoer ud og omkring Okseøerne, hvor vi
også spiste medbragt frokost og badede, og
vi kan hilse og sige, at der er store krabber,
der kan nå rundt om en lille ankel! Derefter
en flot tur langs gendarmstien til
Rønshoved.

og dramatiske historier. Og så spillede vi
minigolf – og kom bare ikke og sige, at
bæverne ikke kan. De var faktisk rigtig gode
og Camilla fik ”hole in one” – sådan!
Efter en god lang sommerferie glæder vi os
til at komme i gang igen tirsdag den 19.
august.
Da vi ikke er så mange, er der nu
spejdermøder for alle aldre samtidig om
tirsdagen kl. 18-19.30 – både med
fællesprogram og egne programmer med
sværhedsgrader efter alder.
Bl.a. skal vi møde Indiana Jones!?
Kom og vær med – de første 4 gange er
gratis. Ring gerne lige til Mona Boysen – tlf.
74 45 83 61 eller mail boysen@bbsyd.dk.
Håber vi ses.
Spejderhilsen
KFUM-spejderne Hjortspring

Søndag gik turen til Sønderborg Slot, hvor
Berit kunne guide os og fortælle spændende
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PIP - PIP

Husk:
At gemme denne side
2008 & 2009

"E - SI - SKÅ”
kalder

Aktiviteter for vintersæsonen 2008/2009 i "E- SI- SKÅ"
18.09.08
25.09.08

Opstart 2008 / Div. kortspil /dart/andre aktiviteter
Mini lotto

02.10.08
09.10.08
16.10.08
23.10.08
30.10.08

Div. kortspil / dart / andre aktiviteter
Kaj Petersen Kirkegårdsleder / Nørreskoven
Efterårsferie
Div. kortspil / dart / andre aktiviteter
Mini lotto

06.11.08
13.11.08
20.11.08
27.11.08

Div. kortspil / dart / andre aktiviteter
Svend Erik Ravn / Sønderjysk humor - en alvorlig sag
Div. kortspil / dart / andre aktiviteter
Mini lotto

04.12.08

Juleafslutning

2009
08.01.09
15.01.09
22.01.09
29.01.09

Opstart 2009 / Div. kortspil / dart / andre aktiviteter
Mini lotto
Div. kortspil / dart / andre aktiviteter
Peter Værum (At snakke med Sankt Peter)

05.02.09
12.02.09
19.02.09
26.02.09

Div. kortspil / dart / andre aktiviteter
Vinterferie
Div. kortspil / dart / andre aktiviteter
Tidl. Borgmester A. P. Hansen

05.03.09
12.03.09
19.03.09
27.03.08

Div. kortspil / dart / andre aktiviteter
Minilotto
Div. kortspil / dart / andre aktiviteter
Sæsonafslutning

September 2008
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Svenstrup Cykelklub
SOMMERTUR 2008
Mandag den 11. august til
fredag den 15. august

redt senge og pakket taskerne ud inden
cyklerne kom ud på den første tur.

Denne gang gik turen til Tønder og opland
med 18 deltagere hvoraf den ene var en
gæstecyklist fra Blans. Vejrprognosen var
ikke særlig lovende – den lød på overskyet,
byger og køligt vejr – men cykelklubbens
motto er jo at ”cykle uanset regnvejr”.

Klokken 13:10 startede vi på dagens tur, der
gik via Ubjerg til Aventoft, hvor der blev
provianteret lidt. En del af tilbagevejen til
Tønder gik langs med togskinnerne.

Turen var tilrettelagt i mindste detalje –
ligeledes hvem der skulle sove sammen på
værelserne, og hvem der skulle bage kager
til eftermiddags- og aftenkaffen.

Da måtte regntøjet tages i brug første gang,
men vi var dog så heldige, at
eftermiddagskaffen med hjemmebag kunne
drikkes ude på vandrehjemmets plæne i
tørvejr (sådan da).
Denne dag blev der kun cyklet 16,5 km.

Te- og kaffebrygningen til termoflaskerne
om dagen samt eftermiddag og aften havde
Else påtaget sig.
Det var aftalt med vandrehjemmet, at
morgenmaden serveredes klokken 8:00,
hvor der efterfølgende ville blive sat pålæg
og brød frem til madpakke-smøring.
Aftensmaden ville blive serveret klokken
18:00.

Menuen første aften var: Hakket karbonade
med stuvede ærter og gulerødder samt
blomkål med råstegte grønsager. Desserten
var pandekager med is.
Efter aftensmaden gik de fleste en tur rundt i
byen for at få appetit til aftenskaffen og det
medbragte hjemmebag. Vi sang og hyggede
os med snak, læsning og kortspil i et lokale,
der var stillet os til rådighed i hele perioden.

Mandag den 11. august:
Tirsdag den 12. august:
Solen skinnede, da vi startede fra
parkeringspladsen i Svenstrup klokken 9 i
fem personbiler.
De tre biler med trailer til cykler, en med
cykelstativ og en til bagage.
Vi kørte via Gråsten, hvor slotsparken blev
beundret.
Den medbragte madpakke blev indtaget i
fælleskøkkenet på vandrehjemmet i Tønder,
hvor vi ankom klokken 11:45. Medens vi
spiste, fik vi en byge.
Efter frokosten var vi så heldige at få
værelsesnøglerne udleveret, så vi kunne få
September 2008

Traditionen tro starter vi hver dag cykelturen
med at synge to vers af ”I østen stiger solen
op”.
Denne dag gik turen via Abild, Tyvse og
Ellum Mark
til
Løgumkloster,
hvor
cykelklubben havde hyret en guide ved navn
Frede Gotthardsen, der viste rundt og
fortalte uddybende om kirken og klosteret
(der stammer fra 1173) samt om munkenes
levevis. Derefter cyklede vi hen for at se
tårnet med Kong Frederik den IX’s
klokkespil. (Den ene af klokkerne er
skænket af Fa. Danfoss).
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Sluttelig cyklede vi ud til krigsfangegravene,
hvor han atter fængslede os med sin viden
om livet i fangelejren.
Da det i mellemtiden var blevet koldt og
blæsende,
foreslog
han,
at
spise
madpakken i den overdækkede klostergang.
Derefter gik turen via Draved skov og Store
Emmerske tilbage til Tønder.
Denne dag blev der cyklet 41,3 km, de
sidste 9 km i regnvejr.
Efter eftermiddagskaffen morede en del af
os med Vikinge-spillet ude på græsplænen.
Tirsdagens menu: Salatbar, kødsovs og
spaghetti-skruer. I stedet for dessert blev
der serveret kaffe og wienerbrød.
Efter aftensmaden gik de fleste en tur langs
med søen og i parken.
Sluttelig fik vi aftenskaffe med hjemmebag.
Atter blev klubbens sanghæfte fundet frem
og dagen blev rundet af med hyggesnak,
læsning og kortspil.

voldsom). Heldigvis drejede vi mod
Bønderby hvilket v ar lig med medvind.
Derefter vendte vi atter næsen mod
Møgeltønder, hvor vi gjorde holdt ved
parkeringspladsens iskiosk før vi stilede
mod Tønder.
Dagens cykeltur blev på 35,3 km.
Efter eftermiddagskaffen
underholdning på plænen.

var

der

atter

Harald havde medbragt et ”strygebræt” med
tilhørende vandpistol (sprøjte). Efter at have
kåret en vinder stillede Eva sin ene støvle til
rådighed, og der blev kastet med
gummistøvle. Vi sluttede legen med et par
Vikingespil.
Onsdagens menu: Salatbar, kyllingelår med
ris og karrysauce. Gul budding på
hindbærbund.
Aftenen tilbragte vi på sædvanlig vis med
kaffe og hyggeligt samvær efter vandreturen
i byen.
Torsdag den 14. august:

Onsdag den 13. august:
Turen gik denne gang til Møgeltønder, hvor
vi besigtigede Schackenborg slot gennem
porten. Haven var desværre ikke åben for
publikum. Til gengæld var vi inde og se
Møgeltønder kirke.
Derfra cyklede vi til Gallehus og så, hvor
guldhornene blev fundet.
Turen fortsatte via Daler til Højer. Vejret var
slået om, det blæste nu en strid vind, og vi
fik en kraftig byge..
Grundet vejret blev der ændret lidt på den
planlagte tur, der skulle have gået til
Emmerlev Klev men i stedet spiste vi
madpakken i Højer Mølle-kiosk.
Så gik det atter derudad i strid vind. Vi trådte
voldsomt i pedalerne 2 km på diget (et par
måtte trække cyklen, blæsten var for
September 2008

Som de to foregående dage startede vi
turen i tørvejr men køligt.
Turen gik via Abild til Zeppelin Museet, der
udelukkende er bygget op passes af frivillig
arbejdskraft, som har dannet ”Zeppelin
Lauget”.
Besøget blev indledt med forevisning af en
film om luftskibe, der varede i 20 minutter.
Derefter blev vi - af en af Zeppelin laugets
medlemmer - guidet gennem museet med
en fantastisk fængslende og uddybende
historie om de enkelte effekter.
Madpakken fik vi lov til at indtage i
medlemmernes klubhus.
Derefter
cyklede
vandrehjemmet.

vi

tilbage

til

Eftermiddagen var til fri disposition. En del
af os besøgte Tønder museum og Vandtårn.
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Grundet
gårsdagens
strabadser,
vejrforholdene samt den planlagte tur til
Trælborg’s mangel på cykelsti, blev der kun
kørt 15,6 km denne dag.
Torsdagens menu: Salatbar, sønderjyske
frikadeller
og
flødestuvede
kartofler.
Desserten
var
gul
budding
med
hindbærsovs og en stor skål friske pærer.
Kassereren bevilligede rødvin eller øl til
middagen.

Grundet aftenen og nattens nedbør havde
Jens Fogt lidt problemer med at starte sin
bil, men en hidkaldt mekaniker kunne klare
sagen med et sprøjt fugtfjerner og så gik det
atter hjemad.
Vi kørte til Hostrupskov rasteplads, hvor vi
nøjedes med at drikke en tår kaffe / te, da
det var for tidligt at spise madpakkerne, og
hvor vi tog afsked med hinanden for at
fortsætte til de forskellige hjemadresser.
Der blev i alt cyklet 108,7 km

Fredag den 15. august:
Efter morgenkaffe og smøring af madpakker
blev værelserne gjort rene (støvsugning og
gulvvask). Efter afsluttet gerning blev
cyklerne sat på trailerne.

Alt i alt en godt tilrettelagt tur, der blev
gennemført med godt humor – men det må
siges, at vi i disse dage blev ret ferme til at
skifte til og fra regntøj.
Referent: Irene Jacobsen
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DET FOREGÅR I
Skolevænget 14
2008 / 2009
September 2008
Mandag 01.sep. kl. 15.00

Lokalhistorisk

LH lokale

Åbent hus. Alle er velkomne.

Mandag 01.sep. kl. 18.00

Kulturhuset

Salen

kl. 19.15

Kulturhuset

Salen

Line Dance for begyndere. Første danseaften.
Se opslag her i Kulturhuskalenderen.
Line Dance for øvede. Første danseaften.
Se opslag her i Kulturhuskalenderen.

kl. 16.00

SIF
Salen
Motionsbadminton. Sæsonstart.
Se opslag her i Kulturhuskalenderen.

Tirsdag 02.sep.

Onsdag 03.sep. kl. 09.00
kl. 12.30
kl. 19.00
kl. 15.00
kl. 18.00

Kulturhuset
Caféen
PC kursus hold nr. 1-2008 starter.
Kulturhuset
Caféen
PC kursus hold nr. 2-2008 starter.
Kulturhuset
Caféen
PC kursus hold nr. 3-2008 starter.
SIF
Salen
Motionsbadminton. Sæsonstart.
Se opslag her i Kulturhuskalenderen.
SIF
Salen
Gymnastik på bold. Sæsonstart.
Se opslag her i Kulturhuskalenderen.

Torsdag 04.sep. kl. 16.00

SIF

kl. 19.00

SIF

kl. 18.00

Madklubben

Køkken

Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 92 78).

Torsdag 11.sep. kl. 19.00

Piche klubben

Caféen

Så starter vi igen. Hyggeaften med petanque

Lørdag 13.sep.

SIF

Salen

NYT! Forældre/barn gymnastik. Sæsonstart.
Se opslag her i Kulturhuskalenderen.

Mandag 15.sep. kl. 15.00

Lokalhistorisk

LH lokale

Åbent hus. Alle er velkomne.

Tirsdag 16.sep.

kl. 14.30

Fritidsklubben

kl. 18.30

Fritidsklubben

Kl.18.30

SIF

Klublokale Den Lille klub starter sæsonen.
Se mere under ”faste tidspunkter”.
Klublokale Den Store klub starter sæsonen.
Se mere under ”faste tidspunkter”.
Salen
Leg og Motion. Sæsonstart.
Se opslag her i Kulturhuskalenderen

Tirsdag 23.sep.

kl. 17.00

SIF

Lørdag 27.sep.

Tirsdag 09.sep.

kl. 10.00

Salen

Motionsbadminton. Sæsonstart.
Se opslag her i Kulturhuskalenderen.
Klublokale Kortspil-sæsonen starter.
Se opslag her i Kulturhuskalenderen.

Salen

Basketball fra 6 til 12 år. Sæsonstart.
Se opslag her i Kulturhuskalenderen.

kl. 10.00 – 17.00

Sal + ude

Stort Kræmmer- og Loppemarked

Søndag 28.sep. kl. 10.00 – 17.00

Sal + ude

Stort Kræmmer- og Loppemarked
Arrangør er Susanne Zimmermann
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Side 17 af 26

E SvenstruPPe’

Oktober 2008
Søndag 05.okt.

kl. 14.30

Søndags-Caféen Caféen

Kom og hyg med alle de andre i Søndags Caféen.

Mandag 06.okt.

kl. 15.00

Lokalhistorisk

LH lokale

Åbent hus. Alle er velkomne.

Torsdag 09.okt.

kl. 18.00
kl. 19.00

Madklubben
Piche klubben

Køkken
Caféen

Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 92 78).
Program følger senere.

Mandag 20.okt.

kl. 15.00

Lokalhistorisk

LH lokale

Åbent hus. Alle er velkomne.

Lørdag 25.okt.

kl. 09.00

Piche klubben

Caféen

Spartelbilleder og ikoner ved Tina Bonde.
Kursus kl. 09.00 – 17.00. Tilmelding ved
Dorte Nissen tlf. 74 45 92 83

November 3008
Søndag 02.nov. kl. 14.30

Søndags-Caféen Caféen

Kom og hyg med alle de andre i Søndags Caféen.

Mandag 03.nov. kl. 15.00

Lokalhistorisk

LH lokale

Åbent hus. Alle er velkomne.

Tirsdag 04.nov.

Madklubben

Køkken

Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 92 78).

Mandag 17.nov. kl. 15.00

Lokalhistorisk

LH lokale

Åbent hus. Alle er velkomne.

Torsdag 20.nov. kl. 19.00

Piche klubben

December 2008
Torsdag 04.dec. kl. 18.00

Madklubben

Søndag 07.dec. kl. 14.30

Søndags-Caféen Caféen

Kom og hyg med alle de andre i Søndags Caféen.

Januar 2009
Søndag 04.jan.

kl. 14.30

Søndags-Caféen Caféen

Kom og hyg med alle de andre i Søndags Caféen.

Mandag 05.jan.

kl. 22.30
kl. 15.00

Kulturhuset
Lokalhistorisk

Caféen
LH lokale

Hellig Tre Konger, en festlig aften for alle.
Åbent hus. Alle er velkomne

Tirsdag 06.jan.

kl. 18.00

Madklubben

Køkken

Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 92 78).

Onsdag 07.jan.

kl. 09.00
kl. 12.30
kl. 19.00

Kulturhuset
Kulturhuset
Kulturhuset

Caféen
Caféen
Caféen

PC kursus hold nr. 1-2009 starter.
PC kursus hold nr. 2-2009 starter.
PC kursus hold nr. 3-2009 starter.

Torsdag 15.jan.

kl. 19.00

Piche klubben

Caféen

Program følger senere.

Mandag 19.jan.

kl. 15.00

Lokalhistorisk

Åbent hus. Alle er velkomne

Februar 2009
Søndag 01.feb.

kl. 14.30

Søndags-Caféen Caféen

Kom og hyg med alle de andre i Søndags Caféen.

Mandag 02.feb.

kl. 15.00

Lokalhistorisk

LH lokale

Åbent hus. Alle er velkomne

Torsdag 05.feb. kl. 18.00
kl. 19.00

Madklubben
Piche klubben

Køkken
Caféen

Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 92 78).
Program følger senere.

Mandag 16.feb.

Lokalhistorisk

LH lokale

Åbent hus. Alle er velkomne

Torsdag 19.feb. kl. 19.00

Lokalråd

Salen

Borgermøde og valg til Stevning Lokalråd

Søndag 22.feb.

kl. 14.00

Fobis

Salen

Fastelavnsfest – kom og slå katten af tønden.

Onsdag 25.feb.

kl. 18.30

Fobis

Salen

Dilettant for børn. Slut ca. kl. 20.30.

Fredag 27.feb.

kl. 18.30

Fobis

Salen

Dilettant – generalprøve.

kl. 18.00

kl. 15.00

September 2008

Tur til Lys i Laden

Køkken

Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 92 78).
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Lørdag 28.feb.

kl. 18.30

Fobis

Salen

Dilettant – premiere.

Marts 2009
Søndag 01.feb.

kl. 14.30

Søndags-Caféen Caféen

Kom og hyg med alle de andre i Søndags Caféen.

Mandag 02.mar. kl. 15.00

Lokalhistorisk

LH olkale

Åbent hus. Alle er velkomne

Tirsdag 03.mar. kl. 18.00

Madklubben

Køkken

Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 92 78).

Tirsdag 10.mar. kl. 18.30

Skolen

Sal+Café

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

Onsdag 11.mar. kl. 18.30

Skolen

Sal+Café

Skolefest for 2.H + 3.H + 4.H.

Torsdag 12.mar. kl. 18.30

Skolen

Sal+Café

Skolefest for 5.H + 6.H.

Mandag 16.mar. kl. 15.00

Lokalhistorisk

LH lokale

Åbent hus. Alle er velkomne.

Torsdag 26.mar. kl. 19.00

Piche klubben

Påsketur.

Faste tidspunkter:
Kulturhuset: Petanque
Tirsdage kl.09.30 - ca. 11.00.
Tirsdage kl.18.30 - ca. 20.30.
Alle der har lyst til at spille petanque, er velkommen til at deltage. Kulturhuset har petanquekugler der kan
lånes
Fritidsklubberne: Klub-hygge for børn fra Stevning og Svenstrup
Yderligere information ved Susanne Zimmermann tlf. 74 45 98 85
Tirsdage kl. 14.30 – 16.30. Den Lille Klub. Første gang d. 23.08.2008 og sidste gang 31.03.2009.
Tirsdage kl. 18.30 – 21.00. Den Store Klub. Første gang d. 23.08.2008 og sidste gang 31.03.2009.
Klubberne er lukket d. 14.okt. 2008 + 23.dec. 2008 + 30.dec. 2008 + 10.feb. 2009.
Stevning Idræts Forening: Basketball fra 6 til 10 år:
Yderligere information ved Linda Christensen tlf. 74 45 97 27
Tirsdage kl. 17.00 – 18.30 i gymnastiksalen. Første gang d. 23.09.08. og sidste gang udgangen af marts
09.
Stevning Idræts Forening: Leg og motion:
Yderligere information ved Sonja Mathiesen tlf. 74 45 87 28
Tirsdage kl. 18.30 – 19.30 i gymnastiksalen. Første gang d. 16.09.08. og sidste gang udgangen af marts
09.
Stevning Idræts Forening: Gymnastik på bold:
Yderligere information ved Margit Schmidt tlf. 74 45 84 93
Onsdage kl. 18.00 – 19.00 i gymnastiksalen. Første gang d. 03.09.08.. og sidste gang udgangen af marts
09.
Stevning Idrætsforening: 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. 02.09.08. Slut udgangen af marts
09.
Onsdage kl. 15.00-16.00 + 16.00-17.00 + 17.00-18.00. Første gang d. 03.09.08. Slut udgangen af marts
09.
Torsdage kl. 16.00-17.00 + 17.00-18.00 + 18.00-19.00 + 19.00-20.00 + 20.00-21.00. første gang d.
04.09.08.
Stevning Idrætsforening: Forældre/barn gymnastik
Yderligere information ved Helle Henningsen tlf. 27 12 60 98
Lørdage kl. 10.00 – 11.00. Første gang 13.09.08. sidste gang 21.02.09.
Stevning Idrætsforening: Kortspil i klublokalet under den gule bygning:
Yderligere information ved Ove Andresen tlf. 74 45 80 75
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Torsdage kl. 19.00 – 22.00. Første gang 04.09.08. Slut udgangen af marts 09.
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)
PC kurser i Stevning Kulturhus: Vagn Hesselager er instruktør
Hold nr. 1-2008: Onsdage kl. 09.00 – 11.00 i Caféen d. 3. september - d. 12. november 2008.
Hold nr. 2-2008: Onsdage kl. 12.30 – 14.30 i Caféen d. 3. september - d. 12. november 2008.
Hold nr. 3-2008: Onsdage kl. 19.00 – 21.00 i Caféen. d. 3. september - d. 12. november 2008.
Hold nr. 1-2009: Onsdage kl. 09.00 – 11.00 i Caféen d. 7. januar - d. 25. marts 2009.
Hold nr. 2-2009: Onsdage kl. 12.30 – 14.30 i Caféen d. 7. januar – d. 25. marts 2009.
Hold nr. 3-2009: Onsdage kl. 19.00 – 21.00 i Caféen d. 7. januar – d. 25. marts 2009.
Tilmelding og information ved Steffen Fog, tlf. 40 17 61 41 (bedst mellem kl. 17.00 – 18.00)
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@bbsyd.dk. Deadline for materiale til
næste udgave er d. 15.september. Rundt om Stevning nr.120 udkommer d. 27. september og E`SvenstruPPe
udkommer d. 1. oktober.

SIF Aktivitetsskema Vinter 2008 - 2009
Start dato

Tidspunkt

Slut dato

Leg og motion
gymnastiksal

Tirsdag
16. september

18:30 – 19:30

Udg. Marts

Motions badminton
gymnastiksal

Tirsdag
2. september

16:00-17:00
19:30-20:30
20:30-21:30

Udg. Marts

Gymnastik på bold
gymnastiksal

Onsdag
03. September

18.00-19:00

Udg. Marts

Motions badminton
gymnastiksal

Onsdag
3. september

Motionsbadminton
gymnastiksal

Torsdag
4. september

Basketball
Gymnastiksal
Fra 6 til 12 år

Tirsdag
23. september

Kortspil

Torsdag
4. september

19:00 – 22.00

Udg. Marts

Forældre/barn
gymnastik

Lørdag
13. september

10:00 – 11.00

Slut den 21.
februar

Aktivitet

15:00 – 16:00
16:00 – 17:00
17:00 – 18:00
16:00 – 17:00
17:00 - 18:00
18:00 – 19:00
19:00 – 20:00
20:00 – 21:00
17:00 – 18:30

Udg. Marts

Udg. Marts

Udg. Marts

Tilmelding /
Tildeling
Yderligere information
Sonja Mathiesen
74 45 8728
Tildeling af tider ved
Linda Christensen
74 45 9727
Yderligere information
Margit Schmidt
74 458493
Tildeling af tider ved
Linda Christensen
74 45 97 27
Tildeling af tider ved
Linda Christensen
74 45 97 27
Yderligere information
Linda Christensen
74 45 9727
Yderligere information
Ove Andresen
74 45 80 75
Yderligere information
Helle Henningsen
27 12 60 98

For yderligere oplysninger vedr. priser og datoer hvor gymnastiksalen er optaget til andre
arrangementer se vore hjemmeside under www.stevning.dk
.
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Line Dance
i Stevning Kulturhus

Vil du danse Line Dance, så kom og vær med
Mandag d. 1. september 2008 starter Line Dance
og det fortsætter til april måned 2009.
Begyndere kl. 18.00 – 19.15.
Øvede kl. 19.15 – 20.30.
Conni og Kurt Weber er instruktørere
Det koster 200 kr. for at deltage i hele sæsonen.
Holdet startes hvis der er mindst 10 deltagere
Arrangør: Stevning Kulturhus, Skolevænget 14.

September 2008
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STORT KRÆMMER/LOPPEMARKED
Den 27. & 28. september 2008
Der arangeres igen et stort marked i kulturhuset og udenfor så vis der er nogen som gerne vil
være med så ring til susanne på 74459885/28800396 og hør nærmere om det.
Der er stadig ude pladser tilbage og der er også plads til børn vis de gerne vil.

PC kursus for alle - 2008 - 2009
i Stevning Kulturhus, Skolevænget 14,
Instruktør: Vagn Hesselager
Hold nr. 1-2008:
Onsdage kl.09.00 – 11.00 i Caféen. Første
gang d. 3. september og sidste gang d. 12.
november 2008. (der er ikke kursus d. 15.
oktober)
Hold nr. 2-2008:
Onsdage kl. 12.30 – 14.30 i Caféen. Første
gang d. 3. september og sidste gang d. 12.
november 2008. (der er ikke kursus d. 15.
oktober)
Hold nr. 3-2008:
Onsdage kl. 19.00 – 21.00 i Caféen. Første
gang d. 3. september og sidste gang d. 12.
november 2008. (der er ikke kursus d. 15.
oktober)
Hold nr. 1-2009:
Onsdage kl. 09.00 – 11.00 i Caféen. Første
gang d. 7. januar og sidste gang d. 25.
marts 2009. (der er ikke kursus d. 11.
februar og d. 11. marts)
Hold nr. 2-2009:
Onsdage kl. 12.30 – 14.30 i Caféen. Første
gang d. 7. januar og sidste gang d. 25.
marts 2009. (der er ikke kursus d. 11.
februar og d. 11. marts)
Hold nr. 3-2009:
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Onsdage kl. 19.00 – 21.00 i Caféen. Første
gang d. 7. januar og sidste gang d. 25.
marts 2009. (der er ikke kursus d. 11.
februar og d. 11. marts)
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 kan kobles til et trådløst netværk i
lokalet.
På hvert hold er der plads til 5 personer ved
Kulturhusets computere + 2 personer med
egen computer. Der er max. 7 deltagere på
hvert hold.
Det koster 75 kr. for at deltage i et kursus.
Beløbet betales den første kursusdag.
Tilmelding kan ske fra tirsdag d. 5.
august: til Steffen Fog på tlf. 40 17 61 41.
Bedst mellem kl. 17.00 – 18.00 eller mail:
steffenfog@bbsyd.dk.
Ved tilmelding bedes du oplyse navn,
adresse og telefonnummer. Du bedes
også oplyse om du ønsker at benytte din
egen PC på kurset
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Stevning
S caf Kulturhus
I

Skolevænget 14

Det er her man mødes
Tag familien, venner og naboer
med til friskbrygget kaffe - te saftevand og et stort udvalg af
dejlige hjemmebagte kager.
alt fås til meget rimelige priser

Søndags-caféen har åben:
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

d. 5.
d. 2.
d. 7.
d. 4.
d. 1.
d. 1.

oktober kl. 14.30 – 16.30
november kl. 14.30 – 16.30
december kl. 14.30 – 16.30
januar kl. 14.30 – 16.30
februar kl. 14.30 – 16.30
marts kl. 14.30 – 16.30

Søndags - Caféen bestyres af : Connie Vogt, Magdalene Jespersen,
Brigitte Fogt, Rita Hansen, Mary Jensen og Helene Bonde.
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Bestyrelsen:

Telefon:

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

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

30207483
50591516
74425283
20763407
22531887
20966505
61602238

Mail: bibi@andersen.mail.dk

Annoncer:
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Fantastisk – Fantastisk – Fantastisk
Hvad forever kvalitets Aloe Vera kan gøre for os mennesker og dyr
Hvorfor ik` prøve, jeg er sikker på det Aloe kunne gøre noget god
for jer også
Med 90 dages fuld retur ret kan du kun være tilfreds, hvis det mod alt forventning ikke skulle
leve op til jeres forventninger.
Der er produkter til a drikke og til at smøre på. (husk forårssolen nemt kan overraske os)

Der er en gave til de 10 første ordre

Forever kvalitets Aloe Vera:
Nordborgvej 113 Svenstrup
Ring til 61 67 09 50.
eller Skriv Sms. 61 67 09 50
Skriv en E. mail: agove@mail.tele.dk
Hjemmeside: www.myaloevera.dk/ove

•
•

•
•
•

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
… … september 2008
Tidspunkt

Aktivitet

Mødested

Søndag d. 31. aug.

Kl. 10:30

Gudstjeneste – Konfirmandvelkomst og indskrivning
med efterfølgende samvær i Konfirmandstuen(Kitty Jensen)
Svenstrup Kirke
Bredbåndsbilen (Syd Energi)
parkeringsplads over for Forsamlingshuset

Tirsdag d. 2. sept.

Kl. 15-18

Torsdag d. 4. sept.

Kl. 9:30

Sommerudflugt – Foredragsforeningen
parkeringsplads over for Forsamlingshuset

Søndag d. 7. sept.

Kl. 9:00

Gudstjeneste (Ole Werth Sørensen)

Tirsdag d. 9. sept.

Kl. 19:00

Søndag d. 14. sept.

Kl. 10:30

Valg til Menighedsråd, Orienterings- og opstillingsmøde
Præstegården
Høstgudstjeneste (Preben Holm)
Svenstrup Kirke

Tirsdag d. 16. sept.

Kl. 19:00

Menighedsrådsmøde

Torsdag d. 18. sept.

Kl. ?

E Si-Skå starter sæson 2008/2009

Lørdag d. 20. sept.

Kl. 18:00
Høstfest 2008
Forsamlingshuset
… … sidste frist for indlæg til E SvenstruPPe’s oktober udgave

Søndag d. 21. sept.

Kl. 9:00

Gudstjeneste (Irene Engelstad)

Svenstrup Kirke

Søndag d. 28. sept.

Kl. 10:30

Menighedsgudstjeneste

Svenstrup Kirke

Onsdag d. 1. okt.

… … udkommer E SvenstruPPe’s oktober nummer

Søndag d. 5. okt.

Kl. 9:00

Gudstjeneste (Preben Holm)

Svenstrup Kirke

Søndag d. 12. okt.

Kl. 10:30

Gudstjeneste (Jens Jørgen Krogsgaard)

Svenstrup Kirke

Svenstrup Kirke

Præstegården
Forsamlingshuset

(......uden ansvar)
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