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Kontaktudvalg
Hurra der er ringridning
Nu er det igen tid til den årlige ringridning og jeg glæder mig
allerede til at se optoget. Lad os håbe for både heste, ryttere
og alle de folk, som lægger mange frivillige arbejdstimer i
projektet, at vejret bliver ligeså fint som her i pinsen.
Det er ren afslapning at sidde i græsset (og solen skinner
selvfølgelig) og snakke med naboer og bekendte, ungerne
løber rundt sammen med de andre børn og man skal ikke nå
noget som helst – selv aftensmaden kan klares med en
ekstra ringrider, inden festen slutter.
Hos os spiller cykelringridningen også en vigtig rolle og
pigerne synes, det er sjovt at være med, så vi bruger gerne
en halv dag på pyntning af cykler. At det så er ret svært at
ramme ringene, når man skal styre cyklen med én hånd er af
mindre betydning – bare man tager én, så er æren reddet.
Vi ses til Svenstrup ringridning J
m.v.h. Dorthe Hoffland
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En lørdag i Svenstrup
Lørdag den 6. juni har I chancen for at lære
hele Svenstrup og omegn at kende. Man
behøver ikke at deltage i hele programmet,
man kan nøjes med lidt af det.
Sådan kommer dagen til at forløbe:
Kl. 15:00:
Gratis kaffe med kage i teltet på
ringriderpladsen.

Kl. 17:30 – 20:30:
Fællesspisning på ringriderpladsen. Vi har
sammensat en menu bestående af
grillpølse, kyllingebryst, pastasalat,
kartoffelsalat og mixed salat. Prisen for
fællesspisning er 50 kr. for voksne og 25 kr.
for børn op til og med 13 år.
Spisebilletter skal betales og afhentes hos
en af arrangørerne senest den 2. juni:
Dorthe Johansen, Skærveagervej 5, 74 45
62 50
Karin Frost Jensen, Sandvej 33, 22 53 18
87
Agnes Nielsen, Mølletoften 22, 40 98 92 89
Bente Purup, Sandvej 30, 74 45 65 68

Kl. 15:30:
Sognepræst Bo Scharff holder en lille tale
for os, før vi tager på motionstur.
Kl. 16:00 – 17:30:
Vi har arrangeret en motionstur rundt i
landskabet. Lokalhistorisk forening laver
poster med quiz’er flere steder på ruten.
Nærmere information om ruten gives på
ringriderpladsen kl. 16.

Ved fællesspisningen er der salg af øl, vand
og vin til rimelige priser.

Lokalhistorisk forening
Åbningstider i juni:
Mandag 8. juni kl. 15-18
Mandag 22. juni kl. 15-18
Juli og august er jo ferietid, så derfor holder
arkivet lukket i disse to måneder. Men – har
du brug for oplysninger eller er din søster fra
Sjælland på besøg og måske gerne vil se
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ting fra det gamle sogn – ja, så skal du bare
ringe til:
Mie – 74 45 63 28
Sine – 74 45 84 63
Jørgen – 74 45 61 65
Vi er altid til tjeneste – det er det, som er
vores opgave.
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Søndag den 7. juni arrangerer S.U.F. cykelringridning for
børn i forbindelse med Ringridningen.
Cykelrytterne er velkomne, til at deltage i Ringrideroptoget. Mødestedet er kl. 11.25 ved
Reese’s gård, Voldgade 26, Himmark. (Det er på forældrenes eget ansvar).
Selve Cykelringridningen, begynder når optoget ankommer på Ringriderpladsen.
Der er præmie til de 3, der tager flest ringe i hver aldersgruppe. Ligeledes er der præmie til den
flottest pyntede cykel.
Der vil være mulighed for at låne en lanse til Cykelringridningen.
Prisen for at deltage er 25 kr. I prisen er inkluderet en forfriskning.
Tilmelding og betaling lægges i en kuvert og afleveres senest d. 3. juni til nedenstående fra
Gymnastikudvalget:

Lis Andersen

Ugebjergtoften 6, Svenstrup

Vi håber at mange børn har lyst til at deltage i

Årets Cykelringridning!

%- ---------------%- ---------------%- ---------------%- ---------------%- ---------------%- --------------

Bindende tilmelding og betaling til cykelringridning:

Navn:_____________________________
Alder:___________

Juni 2009
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Rytteroptoget starter i Himmark klokken 1130.
Optoget følger den sædvanlige rute med ledsagelse af
Muta in Brass.
De børn som deltager i Cykelringridningen, er velkommen til at cykle
med i optoget.
Musikunderholdning i teltet ved DJ Brian fra Ungbo
Vi opfordrer til at du hejser flaget og er med til at gøre dagen ekstra
festlig.

Glæder os, til at se Jer på festpladsen.
Med festlig hilsen: Ringriderforeningen, Cykelklubben og

Juni 2009
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Nyt fra kirken
Få indflydelse på salmevalget til
gudstjenesterne i Svenstrup Kirke
Læg mærke til, at du på opslagstavlen i
våbenhuset kan anføre en salme eller to,
som du særligt gerne vil, at vi skal synge
sammen
under
de
kommende
gudstjenester. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan,
for at opfylde så mange ønsker som muligt.
Skriv et par ord om din yndlingssalme
Det handler om din yndlingssalme, og
enhver kan byde ind. Kom med dit bud og
send det til mig (bosc@km.dk eller
Kalvehavevej 3), så sætter jeg det i ”Nyt fra
Kirken” i E’Svenstupper og Rundt om
Stevning.
Find din yndlingssalme for nuværende og
send den med en kommentar eller blot en
kort begrundelse for dit valg; men husk: det
er en stafet, så til sidst i kommentaren skal
du angive, hvem der efter aftale med dig,
hurtigst muligt, kommer med den næste
salme.
Den første stafet er givet til Thomas
Damgaard:
Min yndlingssalme
Jeg er blevet bedt om at skrive om min
yndlingssalme i en ny serie, hvor man
bagefter giver stafetten videre til en anden.
Det er et svært valg, for jeg har 30-40
yndlingssalmer, både gamle og nye. I de
seneste 10-20 år er der skrevet utrolig
mange nye salmer i et smukt og nutidigt
sprog, hvor jeg især sætter pris på salmer af
Lisbeth Smedegaard Andersen, Hans Anker
Jørgensen og Holger Lissner. Alligevel
vælger jeg en gammel salme som min
favorit.
Jeg er så heldig, at jeg er vokset op i en
præstegård, hvor der blev sunget mange
salmer, både hjemme og selvfølgelig i
kirken. Mange af de salmer, vi sang, havde
meget romantiske melodier, og det var ikke
mindst melodien, der gjorde, at jeg kom til at
Juni 2009

holde af en salme. Disse salmer har fulgt
mig og vil følge mig hele livet.

Som min yndlingssalme vælger jeg: Jeg så
ham som barn med det solrige øje, nr. 67 i
Den Danske Salmebog, skrevet af Vilhelm
Birkedal 1858 til en norsk folkemelodi fra
1840. Salmen har 7 vers, men det er især
1., 5. og 7. vers, som jeg sætter pris på.
1. vers lyder: Jeg så ham som barn med det
solrige øje/ i regnbuens glans på de
hjemlige høje;/ han kyssed min kind, og vi
leged med stjerne,/ mens korset stod skjult
mellem løv i det fjerne./ Det fortæller for mig
om en tryg, sorgløs barndom i et kristent
hjem, hvor troen på Jesus er en selvfølge.
Senere i livet venter så korset, som er den
lidelse, vi alle møder.
5. vers: Først da har jeg sagt ham, hvad før
jeg ej vidste,/ at han er den første og bliver
den sidste;/ først da har jeg sagt ham, at
ham vil jeg følge/ i liv og på dødens den
rullende bølge./ Verset handler om, at det
først er som voksen, man for alvor forstår,
hvor livsvigtigt det er at vælge at følge
Jesus, det er vigtigere end alt andet og
omslutter hele livet.
Vers 7 handler om døden, hvor Jesus er
med én til det sidste, og hvor troen på Jesus
bærer igennem døden. Det lyder: Og en
gang jeg ser ham, når lyset nedbrænder,/ da
strækker jeg mod ham de segnende
hænder;/ når hjertet står stille, og øjet vil
briste,/ da hilser jeg ham med et smil, med
det sidste./
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Det er dog ikke alt i salmen, jeg bryder mig
om. I 6. vers står der i linie 3 og 4: hos ham
vil jeg mig og min usselhed skjule,/ kun da
fries jeg ud af fortabelsens hule./ Her mener
jeg for det første, at det er forkert at
overbetone menneskets usselhed. Det er et
udtryk for den tids opfattelse af mennesket
som en elendig synder. I dag fokuserer man
langt mere på menneskets iboende storhed,
dets utallige muligheder for at skabe noget
godt for det selv og dets omgivelser. For det
andet og endnu vigtigere tror jeg ikke på
fortabelsen. Efter døden er vi i Guds
hænder. Gud er god og lader ikke nogen gå
fortabt, uanset hvor mislykket og ondt ens liv
har været.
Jeg giver stafetten videre til Asta BroesbyOlsen.
Thomas Damgaard

For os almindelige mennesker er det
nødvendigt, at opleve et fællesskab omkring
de værdier, som giver os livskvalitet i
hverdagen. Hvis de dybere værdier, som vi
tænker, er vigtige her i verden –, hvis de
skal få indflydelse på, hvordan vi lever vores
liv, så er vi nød til at have et fællesskab om
dem.
Kun gennem et ægte menneskeligt
fællesskab, hvor vi kan hjælpe hinanden til
at åbne os for og være i tæt kommunikation
med disse værdier – kun dér kan de få
deres rette plads i en verden, hvor alle
mulige overfladiske og magtprægede
værdier og fremgangsmåder trænger sig på
som alment accepterede og let tilgængelige.
Hvis du venter dig alt godt af tillid og
kærlighed, mod og humor – ja, så er tillidens
og kærlighedens, modets og humorens Gud
din Gud.
Når nu tillidens og kærlighedens, modets og
humorens Gud er vores Gud, vores
nærmeste ven og støtte til at leve et liv med
tillid og kærlighed, mod og humor, ja, så må
vi jo også tale med den ven – have samvær
og fællesskab med ham/hende.
Det’e det, du gør ved mig

Aftengudstjenester
Disse aftengudstjenester har arbejdstitlen:
”Stress-á-gudstjeneste”. Gudstjenester med
dette navn vil have et almindeligt
gudstjenesteforløb
(Svenstruphøjmesse)
blot suppleret med et ekstra musikindslag
efter prædikenen. Prædikenen vil være kort
og præget af billeder og bønner, som vi kan
stresse af til i forbindelse med musikken.

At dyrke samvær med sine værdier
Hvis vi har noget, som vi tror på – hvis der
er noget i den kristne fortælling, som rør
vores hjerte, så er det nødvendigt, at vi ofte
kommer i berøring med det, og at vi har et
fællesskab om det.
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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, menighedsrådet, gudstjenestetider, møder osv.
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Sognepræst
Bo Scharff
Træffes
normalt
i
dagtimerne
på
præstegårdens kontor eller i mødelokalet /
”Konfirmandladen” - dog undtagen mandag.
Tlf.: 74 45 62 05 – e-mail: BOSC@km.dk
Menighedsrådet
Der er møde tirsdagene den 19. maj og den
16. juni
Møderne holdes kl. 19 i mødelokalet ved
præstegården.
Menighedsrådets møder er offentlige, og
alle interesserede er velkomne. Referater
fra menighedsrådsmødet er fremlagt i
kirkens våbenhus.

Dåb
10. maj: Lucca Jordt Hjortlund og Cecilie
Jørgensen
Døde og begravede
23. april: Anna Clausen, født Wrang
Viede
2. maj: Charlotte Guldhammer Braad
Callesen og Kim Callesen
9. maj: Marianne von Qualen og Claus
Bonde

Menighedsrådets medlemmer er:
Thomas Damgaard (formand)
Asta Broesby-Olsen (næstformand)
Bente Purup (kasserer i rådet)
Maja Jørgensen (kontaktperson)
Ruth Good
Gert Sommerlund
Bo Scharff (præst, født medlem)
Torben Nielsen (medarb. repr.).
Uden for rådet: Carl Chr. Schink
(kirkeværge), Ole Rasmussen (kasserer).

Strandrensning Himmark Strand
Bliver der ikke noget af i år
Det er godt at der er taget hånd om
forureningen og dejligt, at ingen er blevet
syge i de mange år, den har lagt i jorden.
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Svenstruplauget håber at der også er vilje til
at få forureningen fjernet, så vi igen inden
for overskuelig tid kan nyde vores strand
Svenstruplauget
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Svenstrup og Omegns
Skytteforening

Sommer-skydning
Sommerferien nærmer sig nu med hastige skridt.
Som noget nyt vil vi i år lave en fælles afslutning for
alle på den første halvdel af sommer-sæsonen.
Tag familien med til en rigtig hyggedag.
Datoen er fastsat til d. 20. juni 2009 kl. 13.00
Og seneste tilmelding er d. 12. juni 2009
Tilmeldingen kan ske på listen i klubben eller til
Evald på tlf. 30 53 13 74
Der skydes i dagens anledning på nogle
Sjove og utraditionelle skiver
Pris for skydning.
Børn
Voksne

kr. 30,00
kr. 40,00

Til børn serveres en Is og en sodavand

kr. 15,00

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Juni 2009
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Sankt Hans-fest ved Nygård i Nørreskoven
23. juni 2009 kl. 17 – 22
Herved indbydes til Sankt Hans-fest for hele familien ved den gamle skovfogedbolig
Nygård i Nørreskoven på Als.
Medbring gerne madkurv, tæpper og evt. klapstole.
Festen begynder på Nygård og slutter med bål på stranden.

Program:
Kl. 17.00

Familieorienteringsløb begynder. I løbet er der indlagt en lille konkurrence med
præmier. Ruten er ca. 3.5 km. Man bestemmer selv om man vil løbe eller gå,
ligesom man gerne må følges ad. Sidste start 18. 30.

Kl. 18.00

Pølsebod og kaffebar åbner.
Her kan købes grill og wienerpølser, kaffe, kage og drikkevarer.

Kl. 18.00

Drengebandet ”Power of the pure Tones” spiller. Vocal: Sarah.

Kl. 18.30

Gruppen ”Give me Five” spiller

Kl. 18.45

Spejderne arrangerer familieaktiviteter med bl.a. snobrødsristning.

Kl. 19.10

Jazzorkestret ”Saxappeal” underholder.

Kl. 19.45

Nord-Als Folkedanseres børnehold danser.

Kl. 20.15

Vi går til festpladsen.

Kl. 20.30

Arkitekt Martin Trier Mørk holder båltalen.
Umiddelbart efter tændes bålet

Festen arrangeres i et samarbejde mellem:
E´SVENSTRUPLAUG, HJORTSPRINGSPEJDERNE
SØNDERBORG ORIENTERINGSKLUB, FORENINGEN NYGÅRD

Juni 2009
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Nyt fra Nørreskovskolen
Venskabsuge.
I sidste uge havde indskolingen i skolens
Svenstrup-afdelingen (og de kommende
0.h) venskabsuge. En emneuge med
overskriften venskab, hvor børnene både
sang venskabssange, hørte historier om
venskab, spillede teater for hinanden - og
byggede Sandby.

Med det samme ringede de til politiet om
det. Nu har de fået penge til mange nye
ting.

Fokuspunkt fra skolebestyrelsen
Forældreintra
Forældreintra er en vigtig del af
samarbejdet mellem skole og hjem , og en
større og større del af kommunikationen
foregår her.
Det inde bærer mange fordele.
For lærerne er det oftere nemmere at
skrive en besked til børn eller forældre via
forældreintra end at skulle skrive, kopiere
og uddele sedler.

Venner fra 1.klasse bygger med på Sandby

3.klasse lavede ”Sandby Avis”, hvor de
både var journalister, fotografer og
redaktører. Følgende er en artikel fra
avisen:
Indbrud i Sandby Storcenter
Alt er smadret i Sandby Storcenter.
Indbrudstyven har været meget grundig, for
da de kom, var det simpelthen et stort
kaos, kan man sige.

Sandby Storcenter.

Der var stjålet 3 fladskærme, 1 motorcykel
og 3 par briller. Det er helt vildt, man skulle
tro at han eller hun var ekspert i det.
Juni 2009

Vi ser allerede i dag, at vi får
beskeder hurtigere end før. Mange
ting, der i dag kommer som små
notitser, blev før samlet op i
månedsbreve til forældrene.

flere
af de
korte
f.eks.

For os som forældre er det noget nemmere
af følge med i skolens liv.
Der er forsiden med billeder fra den
aktuelle klasses liv, skoleskemaet og
beskeder om f.eks., at der er fotografering
på mandag osv.
Ugeplaner, så vi kan følge med i, hvad der
er aktuelt i klassen lige nu , og hvad der er
af lektier .
Under ”Dialog mellem skole og hjem” er
der mulighed for at udveksle beskeder med
klassens lærere.
Og der er debatrum som kan bruges, også
forældrene imellem.
Derfor vil vi i skolebestyrelsen gerne, at
forældreintra bliver brugt aktivt, så vi kan få
gavn af alle fordelene.
Når det så er sagt, ja så kan skolens
telefoner jo også stadig bruges, når det er
aktuelt.
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For den enkelte forældre kan det være en
fordel at få registreret sin mailadresse
under indstillinger, så man får en mail, når
der er noget nyt.
Disse mails sendes en gang i døgnet.

Hvis man har glemt sin kode, må man
kontakte klasselæreren, som så sørger for,
at man får en ny.
På skolebestyrelsens vegne
Jørgen Frølund

Ferieplan 09/10
1. skoledag efter sommerferien - mandag den 10. august 2009
Efterårsferie
lørdag den 10. oktober
søndag den 18. oktober 2009
Juleferie
lørdag den 19. december
søndag den 3. januar 2010
Vinterferie
lørdag den 13. februar
søndag den 21. februar 2010
Påskeferie
lørdag den 27. marts
mandag den 5. april 2010
St. Bededag
fredag den 30. april
søndag den 2. maj 2010
Kristi Himmelfartsferie torsdag den 13. maj
søndag den 16. maj 2010
Pinseferie
lørdag den 22. maj
mandag den 24. maj 2010
Sommerferie
lørdag den 26. juni
De nævnte dage inklusive.

Annonce – barnepige
HEJ

J

JEG ER EN FRISK PIGE PÅ 12 ÅR OG VIL
GERNE PASSE BØRN,
KAN PASSE BØRN LIGE EFTER SKOLE
TIL KL 19:00.

MIT TELEFON NUMMER ER:
HJEM:74456364
MOBIL:60146364

LINE RASMUSSEN
JEG BOR PÅ EGEBJERGVEJ 7 6430
NORDBORG SVENSTRUP.

Juni 2009
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Spejdernyt
Siden sidst har vi været på ulveturnering på
Kegnæs og bæverturnering på Nordborg
Slot. Her mødte vi mange spejdere fra andre
grupper og dystede i opgaver om
hullerikkerne – små 7 cm høje væsner – fra
bogen Heltemod og Kragelort.
Og så har vi samlet affald:
Det blev til 181 dåser + 20 flasker og 34,5
kg affald i løbet af et par timer!
Heldigvis var der færre dåser end de 2
tidligere år.
Vi har lavet vindmøller og vandmøller og
selv lavet et lille rensningsanlæg, hvor
mudret vand blev helt klart. Vi har været på

Da flaskecontainerne hos Good i Stevning
desværre ikke bruges efter hensigten, og vi
har brugt meget tid på at fjerne diverse
ukurante glasgenstande og andet affald, har

Bestyrelsen:
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Sommerferien nærmer sig, men vi skal lige
have en tur i vores kanoer og en tur på
stranden.
Og måske ses vi til Sct. Hans ved Nygaard,
hvor vi laver lidt spejderaktiviteter?
Årets sommerlejr går i år til en spejderhytte i
Toftlund, der ligger tæt på et friluftsbad! Og
så skal vi også besøge Gram lergrav.
God sommer fra alle KFUM-spejdere og –
ledere i Hjortspring-gruppen

spejderne
opsagt
flaskecentralen.

Flaskecontaineren i Stevning:

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

cykel til Himmark Rensningsanlæg og set,
hvor vores daglige vandforbrug ender til
rensning.

aftalen

med

Containeren fjernes inden længe.
Vi undersøger mulighederne for at få
kommunen til at opstille affaldsstationer som
i Svenstrup og Guderup.
Spejderne.

Telefon Mail
Bibi Andersen
Karsten Abrahamsen
Inger-Marie Lyhne
Louise Andersen
Karin Frost Jensen
Dorith Sprenger
Jan Jørgensen

30207483 bibi@andersen.mail.dk
25632711 kab@sdbg-fornikling.dk
74425283 imlyhne@stofanet.dk
20763407 lize@mail.dk
22531887 karin_frostjensen@sport.dk
20966505 dorith@bbsyd.dk
61602238
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Svenstrup kirkesogns
foredragsforening
Inviterer til årets sommerudflugt.
Dato:

Torsdag d. 10. september 2009

Turen starter : kl. 08.00
Med afgang fra Svenstrup,
P-pladsen overfor for forsamlingshuset
Vi kører direkte til Taulov.
Kl. 09.20
Kl. 09.30
Kl. 10.30
Kl. 12.30
Kl. 13.30

Kl. 16.30
Kl. 18.00
Kl. 19.30
Kl. 20.30

ca. ankomst Arla I Taulov, gruppen bliver delt i 2 hold
Rundvisning af hold 1, imedens får hold 2 kaffe og ostemad.
ca. rundvisning af hold 2, imedens hold 1 får kaffe og ostemad.
Fotografering er tilladt, dog ikke i produktionen.
ca. afgang fra Arla. ( på turen til Tørning, serveres der sandwich )
Ankomst Tørning Mølle, her bliver gruppen delt imellem to guider.
I vil få en rundvisning på Tørning Mølle og på Christiansdal
Vandkraftværk.
Efter endt rundvisning nyder vi kaffen og småkager.
Evt. efter aftale med Tørning Mølle, ellers nyder vi den i bussen på
vejen til Styrtom.
Afgang Tørning Mølle, vi kører af den gamle hovedvej til Styrtom.
Sølyst kro, hvor vi får en 2 retters middag.
Afgang fra Sølyst kro, vi kører retur til Svenstrup.
Forventet ankomst Svenstrup.

Pris pr. person – kr. 225,00 – inkluderet i prisen er:
• Rundvisning på Arla i Taulov
• Sandwich i bussen
• Guidet rundvisning Tørning Mølle & Christisnsdal Vandkraftværk.
• Kaffe og småkage i bussen
• 2 retters middag på Sølyst kro / Drikkevarer betaler I selv.
• Bussen betales af Svenstrup Menighedsråd

Bindende tilmelding og betaling d. 04.& 05. Juli – kl. 10.00-17.00 / ( først til mølle )
• Hos: Ole Tagesen Skoletoften 21, Svenstrup
Tlf.: 26 14 57 71

Juni 2009
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DET FOREGÅR I
Skolevænget 14
2009
Juni 2009
Lørdag 06.jun

kl. 12.00

Kulturhuset

Stevning Musik festival 2009. Kom og nyd god
Amatørmusik fra kl. 12.00 til kl. 24.00

Torsdag 11.jun.

kl. 18.00

Madklubben

Køkken

Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 92 78).

Fredag 19.jun.

kl. 18.00

Kulturhuset

Caféen

Kulturhusets 4 års fødselsdagsfest for alle der
har hjulpet Kulturhuset i denne sæson

Juli 2009
02. – 09.juli

kl. 09.00

Susanne Kampp

August 2009
Lørdag 15.aug.

kl. 15.00

Kulturhuset

Caféen

Søndag 30.aug

kl. 14.30

Kulturhuset

hele huset Familiedag kl. 14.30 – 16.30

September 2009
Onsdag 02.sep. kl. 09.00

Kulturhuset

Caféen

PC kursus – hold 1 starter.

Onsdag 02.sep.

kl. 19.00

Kulturhuset

Caféen

PC kursus – hold 2 starter.

Mandag 07.sep.

kl. 18.00

Kulturhuset

Salen

Line Danse sæsonen starter. Se opslag her.

Tirsdag 08.sep.

kl. 18.00

Madklubben

Køkken

Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 92 78)

Flet sammen på Als. Alle dage kl. 09.00 – 15.00
Kulturhusets årlige cykeltur med masser af hygge.

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
Line Dance:
Mandage kl. 18.00 – 19.30 Sæsonen starter 7. september 2009 og slutter 26. april 2010
Alle er velkomne til at danse med. Det koster 200 kr. for at deltage i hele sæsonen.
PC kurser i Stevning Kulturhus: Vagn Hesselager er instruktør
Hold nr. 1-2009: Onsdage kl. 09.00 – 11.00 i Caféen d. 2. september - d. 11. november 2009.
Hold nr. 2-2009: Onsdage kl. 19.00 – 21.00 i Caféen d. 2. september - d. 11. november 2009.
Hold nr. 3-2010: Onsdage kl. 09.00 – 11.00 i Caféen d. 6. januar - d. 24. marts 2010.
Hold nr. 4-2010: Onsdage kl. 19.00 – 21.00 i Caféen d. 6. januar – d. 24. marts 2010.
Tilmelding og information ved Vagn Hesselager tlf. 40 18 20 60 mail: vagn@hesselager.com
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)
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, Email: steffenfog@bbsyd.dk.
Deadline for materiale til næste udgave er d. 17.august. Rundt om Stevning nr.125 udkommer d. 29.august og
E`SvenstruPPe udkommer d. 2.september

Juni 2009
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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…

Juni 2009
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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

Juni 2009
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Aktivitetskalender
… juni & juli 2009
Tidspunkt

Aktivitet

Mødested

Lørdag d. 6. juni

Kl. 15.00

En lørdag i Svenstrup

Ringriderpladsen

Søndag d. 7. juni

Kl. 10.30

Menighedsgudtjeneste

Svenstrup Kirke

Søndag d. 7. juni

Kl. 11.25

Opstilling til cykelringridning

Søndag d. 7. juni

Kl. 11.30

Svenstrup Ringridning

Mandag d. 8. juni

Kl. 15-18

Åbent i lokalhistorisk arkiv

Søndag d. 14. juni

Kl. 10.30

Gudstjeneste (tema: Kærlighedens nu)

Tirsdag d. 16. juni

Kl. 19.00

Menighedsrådsmøde

Lørdag d. 20. juni

Kl. 13.00
Sommer-skydning
Skytteforeningen
… … sidste frist for indlæg til E SvenstruPPe’ februar nummer

Søndag d. 21. juni

Kl. 10.30

Gudstjeneste (tema: Åbent fællesskab)

Mandag d. 22. juni

Kl. 15-18

Åbent i lokalhistorisk arkiv

Tirsdag d. 23. juni

Kl. 17-22

Sankt Hans fest

Søndag d. 28. juni

Kl. 10.30

Gudstjeneste (Ole Werth Sørensen)

Onsdag d. 1. juli

… … udkommer E SvenstruPPe’ juli udgave

Søndag d. 5. juli

Kl. 9.00

Gudstjeneste (Anette Sloth)

Søndag d. 12. juli

-

ingen gudstjeneste i Svenstrup

Søndag d. 19. juli

Kl. 10.30

Gudstjeneste (tema: Hjertets tale)

Svenstrup Kirke

Søndag d. 26. juli

Kl. 19.30

Stress-á-gudstjeneste (tema: Livsfornyelse)

Svenstrup Kirke

Voldgade 26, Himmark
Optog + Ringriderpladsen
Lokalhistorisk arkiv
Svenstrup Kirke
Præstegården

Svenstrup Kirke
Lokalhistorisk arkiv
Nygård
Svenstrup Kirke

Svenstrup Kirke

(... ... oplysninger uden ansvar)
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