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Afholdes d. 26/9 2009
i Svenstrup Forsamlingshus kl. 18:00
Mobil Diskotek Power står atter i år for
den festlige musik og den lækre
mad bliver leveret af Detlefs
Der vil være rigelig med underholdning
og dans i løbet af aftenen og natten
Prisen er kun 175,- pr. snude!
Tilmeldingen sker senest den 18/9 hos:
Anni 74 45 63 64 eller Arne 74 45 61 50
Vi ses til en hyggelig aften,
tag gerne venner og naboen med!
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Musikcafe på Nygård
Lørdag 12. September kl. 16.00 er der igen musikcafe på Nygård i Nørreskoven. Signe
Juhl vocal, Morten Pedersen klaver og Nicolas Kock kontrabas spiller lyttevenlig jazz bl.a.
danske viser og evergreens i jazzede arrangementer.
2 af musikerne har nordalsisk baggrund. Morten Pedersen (Stevning) og Nicolas Kock
(Havnbjerg) der begge er konservatorieuddannede musikere, har gået i Nordals Musikskole
og er i dag meget aktive og efterspurgte både som musikere og undervisere.
Det er Foreningen Nygårds ønske, at den gamle skovfogedbolig Nygård kan blive et
spillested for musik, man ikke så ofte har lejlighed til at lytte til her på Nordals.
Entre er 100 kr. heri er includeret en kop kaffe og kage.
Reservation af billetter anbefales på grund af begrænsede pladsforhold. Tlf: 74490519
eller e-mail broa@bbsyd.dk

Alle er velkomne

September 2009

Side 4 af 22

E SvenstruPPe’

Nyt fra kirken
*Ungdomsmusikgudstjenesten den 30.
august bliver særligt for gamle og
kommende konfirmander; men vi håber
selvfølgelig at se alle med interesse for
vores unge mennesker. Der vil være
musikindslag fra den over Als berømte
gruppe: ”Power of the pure tone”.
Efter Gudstjenesten er der indskrivning
af de kommende konfirmander i
konfirmandladen.
**”Tilgivelsens ord” er en liturgisk
kirkekoncert,
hvor
bibeltekster
og
fortolkende bønner kædes sammen til en
meditativ musikalsk helhed. Fagottist Henrik
Soelmark
har
skabt
en
original
musikkoncept, som går i dialog med
recitation og sang fra sognepræsten og et
”amen-kor”. Vi mødes i konfirmandladen til
et indledende oplæg om brug af musik til at
styrke troen, glæden og vores åndelige liv.
Derefter er der koncert i kirken.
***Denne høstgudstjeneste vil blive blæst
i gang af jagthornsblæsere, og vi vil
sammen glæde os over det, der giver os tro
og livsfylde.
Livsfortællingsgruppe. Under gruppen
”Bøn og meditation”, som er åben for alle og
mødes hver onsdag kl. 19, vil der fra onsdag
den 23. september være en månedlig aften,
hvor fokus vil være at udveksle erfaringer
med sammenhængen mellem liv og tro.
Formålet er at uddybe den indvirkning, som
troen
har
på
din
livskvalitet.
Gruppesamtalerne ledes af sognepræsten,
som er en erfaren sjælesørger og leder af
gruppesamtaler, og de vil indgå i
onsdagsgruppens sædvanlige ramme med
øvelser
i
nærvær,
meditation
og
afspænding; men der kræves absolut ingen
forudsætninger for at deltage. Ring og hør
nærmere/tilmeld dig på 74456205

September 2009

Min yndlingssalme – Stafetten er givet
videre til Laura Kampp Thomsen:
Da Asta spurgte mig, om jeg havde lyst til at
skrive om min yndlingssalme, var jeg meget
i tvivl om, hvilken salme jeg skulle vælge. At
skulle vælge en yndlingssalme, synes jeg,
er ligeså svært som at skulle vælge en
yndlingsstjerne på himlen.
Jeg har nu efter 7 år i Svenstrup kirkes kor
og 3 år som kirkesanger efterhånden sunget
rigtig mange salmer, hvoraf jeg har holdt af
rigtig mange af dem. For mig skal en salme,
for at den er rigtig god, have en melodi, der
fanger mange forskellige mennesker. Jeg
har derfor valgt ikke en salme, men en
korsats, der hedder ”Det var i april en aften”,
da denne har en virkelig smuk melodi. Den
er både en udfordring for mig at synge, og
samtidig en oplevelse for menigheden at
høre.
Hvis jeg skal vælge en ”rigtig” salme, må
dette være ”Du, som har tændt millioner af
stjerner”. Denne salme har en behagelig
melodi, men salmen er samtidig en
udfordring, når den skal synges, da
registeret i den spænder meget vidt.
Jeg sender stafetten videre til Ole Andersen.
Laura Kampp Thomsen
Evangelisk kvarter
Et evangelisk kvarter kan vare fra et
splitsekund til en evighed. Det er både et
sted og et tidsrum: et kvarter – et sted, hvor
man kan bo og en stund/et frikvarter.
Under denne overskrift vil der her fremover
være et par ord eller en klumme skrevet af
præsten eller en anden, der kan give os en
stund med noget livsbekræftende og
glædeligt at tænke eller meditere over - et
evangelisk kvarter:
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Regnbuens fredspagt er det nye tegn og
det nye bud, som Regnbuens Herre, Jesus
Kristus, bringer til udfoldelse. Regnbuen er
det første tegn på bibelens evangeliske
kerne. Guds glædelige budskab til os
mennesker om fred, forsoning og kærlighed.
Regnbuen er symbolet på en ny aftale
mellem Gud og mennesker – Det nye
Testamente.
Denne nye fredpagt, kommer også til udtryk
hos Esajas med disse ord fra Gud:
”I overstrømmende vrede
skjulte jeg et øjeblik ansigtet for dig,
men i evig troskab viser jeg dig
barmhjertighed,
siger Herren, der løskøber dig.
For mig er dette som Noas dage:
Som jeg dengang svor,
at Noas vandflod ikke skulle komme over
jorden igen,
sådan sværger jeg nu,
at jeg ikke vil blive vred og true dig.
For bjergene kan rokkes
og højene vakle,
men min troskab mod dig rokkes ikke,
og min fredspagt vakler ikke,
siger Herren, der viser dig barmhjertighed.”
Esajas 54, 7-10
Senere i bibelen f.eks. hos profeten
Jeremias bekræftes guds barmhjertighed
igen: Jeg ved hvilke planer, jeg har lagt for
jer: Planer om lykke – ikke om ulykke - men
planer om at give jer en fremtid og et håb!
(Jer. 29, 11)
Sådan forandrer Gud sit forhold til
menneskene. Han træder i karakter som en
mild og kærlig far, der tager højde for, at
han har skabt nogle menneskebørn, der på
godt og ondt kan og vil stå selv.
Efter udsendelsen fra paradiset, hvor de var
ét med Gud, uden selvstændig vilje og
September 2009

kunnen, har menneskene fået den
velsignelse bl.a. gennem seksualiteten at
skabe med på Guds skaberværk.
Uden Gud går det ganske vist ikke; men på
den anden side siger Guds afkald på
usårlighed i Jesus Kristus, at han heller ikke
kan være den, han er, uden at længes efter
nogen at glæde sig over skaberværket
sammen med. Treenigheden kan i sig selv
det der med at glæde sig sammen, derfor
har Gud i Faderens, Sønnens og
Helligåndens navn sat verden fri til at gøre
det samme.
På den måde viser Gud gennem disse
udsagn, der kulminerer med Kristus, at han
ikke er en stoisk kølig og højt hævet almagt
som hellenistisk- romersk filosofi forsøger at
gøre ham til gennem nogle af de første
kirkefædre – især Anselm og Augustin. Gud
er ikke ligeglad med den menneskelige
smerte, som følger med selvstændigt ansvar
og frihed.
Guds almagt er ikke en almindelig
menneskelig forståelig og praktiserbar
almagt. Det er det, han i højere og højere
grad viser gennem bibelen, og tydeligst
udtrykt i evangelierne og hans sårbare
tilstedeværelse hos os som Jesus Kristus.
Jamen er han så til noget? Har han i det
hele taget en magt og en betydning, som vi
kan regne med – eller kan vi bare gøre lige,
hvad der passer os med vores frihed og
vores til tider voldsomme magt?
Nej, det kan vi ikke.
Dvs. det kan vi godt. Vi kan jo prøve at være
ligeglade med andre mennesker. Vi kan i
måske retfærdig vrede lukke af for de
mennesker, som vi er tæt på. Dem, vi
gennem længere tid har bakset med livet
sammen med.
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Der er ingen, der tvinger os til at tale med
vores medmenneske – ligesom der heller
ikke er nogen, der tvinger os til at tale med
Gud.
Og har vi først fået alvorlige sår på sjælen,
og umiddelbart har været nødsaget til at
kranse vores hjerte med kulde og forsvar,
da må vi enten dø eller lade os falde i Guds
hænder og opstå med hans kærlighed og
tilgivelse.

I det håbløse had bor der en ensomhed,
som er værre end døden. I den for altid
udeblivende tilgivelse bor der en smerte,
som borer sig dødeligt gennem alt, hvad der
gør livet værd at leve.
Deri ligger kærlighedens dom. Den dom og
vurdering af vores livs kvalitet, som lige her
og nu går ned midt igennem hver eneste af
os og gør Guds kærligheds magt synlig og
uovertruffen.

____________________________________________________________________________
Kirkebil
Kirkebilen bestilles hos GF-Taxi på telefon
74 45 95 45 senest dagen før
gudstjenesten. "Kirkebil" er til rådighed for
enhver, der er dårligt gående.
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 ny og frisk på:
www.svenstrupkirke.dk
http://www.svenstrupkirke.dk/
fra den 1. september.
Her finder man alle relevante oplysninger
om
kirken,
menighedsrådet,
gudstjenestetider, møder osv.
Her kan du tillige hente dig en relevant
Prædiken eller en lille meditativ bøn at slide
på.
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
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Menighedsrådet
Der er møde tirsdagene den 18. aug.; 15.
sept.; 20. Okt. og 17 nov.
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.
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).

Dåb
Ingen
Døde og begravede
24. juli: Asmus Jepsen Boysen
Viede
9. august: Marianna Bjørg Arnardottir og Jan
Recke
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Opstart i uge 37 for alle hold.
Dog ikke ”MixSpring” og ”Ungdommelige
Damer”, som starter i uge 39 og ”Gym.M/K ” og
”Supermænd” som starter i uge 40.

Vel mødt. Hans Jacob Møller og Leif
Melchior og (Hanne Krenzen)
Hver tirsdag kl. 18.30 - 20.00

Børnehold 220 kr./Voksenhold 250 kr.
(Betales inden den 1. november).
Forældre/Barn(1-3 år)
Vi skal lege og have det sjovt med en
masse redskaber.
Vi kravler, triller, løber og hopper.
Så kom og vær aktiv med dit barn. Vi ses.
Helle Jørgensen og Charlotte G. Braad
Hver tirsdag kl. 16.30 - 17.30
Drenge fræs og vilde piger (ca. 4-5 år)
Vi vil forsøge, at have fart over feltet.
Lege med højt aktivitetsniveau,
Klatre/svinge
i
torve,
stafetter
og
redskabsbaner – kort sagt;
Det bliver leg og gymnastik på drengenes
præmisser, men piger er selvfølgelig
velkomne.
Vi glæder os til at se Jer;
Dorthe Johansen, Lisa Lykke og Lis
Andersen
Så kom mandag kl. 16.45 – 17.45
Krudtuglerne (0-3 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, Gert Johannsen og
Bente Frost
Hver onsdag kl. 16.45 – 18.00

Voksenhold:
Gymnastik M/K – Opstart i uge 40
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 39
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 40
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.
Finn Lehmann.
Hver torsdag kl. 19.00-20.30

Mix-Spring (4 kl. og opefter)
– Opstart i uge 39
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
Vi har en
med ikke mindst; få en god kondition.
Team
Track
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I uge 42 - i børnenes efterårsferie, er det landdistrikternes uge i
Svenstrup, - med start søndag og slut med fællesspisning om fredagen i forsamlingshuset, - der er
aktiviteter hele ugen…
ALLE ER VELKOMNE!
Derfor sæt kryds i kalenderen, - der kommer nærmere information og tilmeldings muligheder.
Med glad hilsen
”Arrangement Komiteen” under E’Svenstruppelaug
Agnes, Børge, Bente, Lasse, Pia og Lis

Sognets Foredragsforening
Torsdag d. 10. september 2009.
Kl. 8.30
starter vores sommer udflugt
fra parkeringspladsen over for forsamlingshuset.
Venligst
Ole Tagesen
September 2009
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Spejdernyt
Så starter et nyt spændende spejderår. Det
nye spejderår er også året, hvor den store
landslejr i Skive foregår i juli 2010 med
mange tusinde KFUM-spejdere. Vi håber
også, at vi kommer af sted med en flok.
Vores sommerlejr i juli i år gik til
Spejderhytten i Toftlund, hvor 9 børn og 5
voksne overnattede i telt. Vi havde dejlig
sommer, og så er det jo dejligt, at der ligger
et friluftsbad i nærheden. Det blev flittigt
besøgt ovenpå dagens aktiviteter.
Vi var bl.a. på kanotur til Gram slot og
besøgte Gram lergrav, hvor der i bagende
sol blev gravet flittigt efter fossiler, og der
blev skam fundet flotte spiralformede
sneglehuse og mange muslingeskaller – alt
flere tusind år gamle.
Der blev også lavet mad på spejdermanér.
Selvfølgelig laver man sin egen grillpølse fra
bunden med at blande farsen og derefter
stoppe i svinetarme – med fingrene!
Og den sidste aften var der Groggl-jagt i
skoven. Der var store groggl-spor på
skovstien og en bunkers midt i skoven gør

det ikke mindre uhyggeligt om natten, så det
var godt der også var nogle voksneJ
Spejderhjælpen – har 50 års jubilæum
Også i år vil vi deltage i Spejderhjælpen i
uge 39. Vi er ikke så mange spejdere, men
er du så heldig at få besøg af en spejder,
der vil gøre en gerning mod et bidrag til
spejderhjælpen, så håber vi, at I tager godt i
mod.
Spejderhjælpen går til et ungdomscenter i
Panyagor i Sudan.

Kom og vær med:
Vi har plads til nye spejdere i alle aldre –
bævere 0.-1. kl. – ulve 2.-4. kl. – spejdere
fra 5. kl. og også voksne er der plads til.
Kontakt Mona Boysen – 74458361 boysen@bbsyd.dk.
Håber vi ses.
Med sommerlig spejderhilsen fra
Lederne i KFUM Hjortspring-gruppen

Lokalhistorisk forening
Så er ferien forbi. Arkivet åbner igen mandag d. 7sept. Kl. 15 og igen d. 21 sept.
Vi håber mange vil kigge indenfor i den kommende sæson, til en snak om de gode gamle dage:

Da sommeren var lys og lang
Da vi med hestevogne kunne age
Da frøerne i gadekæret sang
Jørgen Valentin

September 2009
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PC kursus for alle

2009 - 2010

i Stevning Kulturhus, Skolevænget 14
Instruktør: Vagn Hesselager
Hold nr. 1-2009:
Onsdage kl.09.00 – 11.00 i Caféen. Første gang d. 2. september og sidste gang d. 11. november 2008.
(der er ikke kursus d. 14. oktober)

Hold nr. 2-2009:
Onsdage kl. 19.00 – 21.00 i Caféen. Første gang d. 2. september og sidste gang d. 11. november 2008.
(der er ikke kursus d. 14. oktober)

Hold nr. 3-2010:
Onsdage kl. 09.00 – 11.00 i Caféen. Første gang d. 6. januar og sidste gang d. 24. marts 2009.
(der er ikke kursus d. 17. februar og d. 10. marts)

Hold nr. 4-2010:
Onsdage kl. 19.00 – 21.00 i Caféen. Første gang d. 6. januar og sidste gang d. 24. marts 2009.
(der er ikke kursus d. 17. februar og d. 10. 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 til:
Vagn Hesselager tlf. 40 18 20 60 eller mail: vagn@hesselager.com
Ved tilmelding bedes du oplyse navn, adresse og telefonnummer.
Du bedes også oplyse om du ønsker at benytte din egen PC på kurset.

September 2009
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Svenstrup Ungdomsforening

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

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

Stort TAK, til Sydbank for vores flotte dragter til Lederne og
Udvalget i SUF Gymnastik
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Nyt fra Nørreskovskolen
Dobbeltrettet cykelsti
Etableringen af den dobbeltrettede cykelsti

ind til skolen bagfra. Jeg har talt med Ib

ved skolen i Svenstrup begyndt. Det er vi

Jensen på Alsingergården og det er en

rigtig glade for, men det giver nogle

fuldt lovlig måde at komme frem til skolen

sikkerhedsmæssige problemer, så længe

på.

arbejdet står på. Kommunen har spærret

cykelsti kommer lidt i etaper. 1. etape er fra

cykelstien fra skolen og op til Kløvertoften,

skolen til Kløvertoften. 2. etape er fra

og cyklister skal derfor krydse Nordborgvej

skolen til Ugebjergvej. Derefter går man i

ud for Kløvertoften. Det er farligt. Vi vil fra

gang med cykelstien i den anden side af

skolens side derfor anbefale, at eleverne, i

Nordborgvej. Arbejdet forventes at tage ca.

den periode, hvor arbejdet står på, kører

3 mdr.

Arbejdet

med

den

dobbeltrettede

ad Sandvej ned til Alsingergården og ad
stien ned til skolens område. Altså kommer

Med venlig hilsen Ejvind Bojsen

Svenstrup Forsamlingshus Støtteforening
Som tidligere år vil vi bede om hjælp til vedligeholdelse af arealerne omkring
forsamlingshuset, arbejdet består af : Fortov og fliser fejes, bed foran huset luges og rives,
areal ved bagindgang renholdes og rives.
Jeg har lavet en turnusliste og håber I vil afse tid. Hvis I ikke ønsker at medvirke vil jeg gerne
have besked.
Arbejdskalender for resten af året 2009.
Uge 36, Lørdag den 5. september
Uge 38, Lørdag den 19. september
Uge 40, Lørdag den 3. oktober
Uge 42, Lørdag den 17. oktober
Uge 44, Lørdag den 31. oktober
Uge 48, Lørdag den 28. nov. (julepynte)

familien Henrik Schmidt
familien Bent Rasmussen
Hans Henrik Bay
familien Helmuth Buss
familien Lasse Andersen
familien Arne Buch

tlf. 74456057
tlf. 74456526
tlf. 74456444
tlf. 74456284
tlf. 74456273
tlf. 74456150

På forhånd tak og god fornøjelse med årets oprydningsdage

På bestyrelsens vegne
Lasse Andersen
Tlf. 74456273.
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Forurening på Himmark Strand
Sønderborg
kommune
og
Region
Syddanmark havde i begyndelsen af juli
inviteret lodsejerne ved Himmark strand og
lauget til møde på Himmark strand til en
orientering om forureningen.
Vi har efterfølgende modtaget følgende
redegørelse fra Region Syddanmark:
Danfoss har tilbage i 1950’erne og
1960’erne med myndighedernes tilladelse
deponeret og afbrændt industriaffald på
stranden ved Himmark. Den præcise
mængde og stoffernes sammensætning
kendes ikke, men det skønnes, at der var
tale om 28.000-52.000 m3 forurenet
materiale. Da det
drejede sig om let
flygtige stoffer, menes hovedparten at være
afdampet
i
forbindelse
med
deponeringen/afbrændingen. En vis del er
dog sivet ned gennem sandet til
grundvandet, hvor man endnu i dag kan
måle høje koncentrationer af blandt andet
olie
og
klorerede
opløsningsmidler.
Forureningen i grundvandet strømmer ud i
havet og giver anledning til at et nærområde
bliver påvirket af forureningen.
Undersøgelser og anbefalinger
Efter at have modtaget oplysninger om
dumpningen på stranden har først det
tidligere Sønderjyllands Amt og siden
Region Syddanmark i samarbejde med
Sønderborg Kommune undersøgt arealerne.
Resultaterne blev forelagt embedslægen i
foråret. På baggrund af resultaterne - og
fordi man ikke har et præcist billede af de
forurenende stoffers art og mængde fremkom han med følgende anbefalinger
som gælder for en kyststrækning på 600 m.:
• Badning frarådes
• Rensning af fisk i vandkanten
frarådes
• Konsum af skaldyr indsamlet på
strækningen frarådes
Forurening i jord og vand
Koncentrationerne er hovedsageligt målt i
en meters dybde. Da stranden mest består
af sten og ral vil forureningen være
September 2009

vanskelig at komme direkte i kontakt med.
Dog sker der en udsivning med grundvandet
i vandkanten og på stille dage kan
udsivningen derfor flere steder direkte ses
som ringe af en olieagtig film, der stiger op
til
overfladen.
Her
vil
forureningskoncentrationen være størst, og
man bør derfor undgå at især børn leger og
opholder sig i vandkanten. Efter udsivning
opblandes og fortyndes stofferne hurtigt
med havvandet.
Skiltning
Efterfølgende er der på stranden opstillet to
skilte der markerer en ca. 600 meter lang
strækning, hvor forureningen forekommer.
Markeringen skal naturligvis tages alvorligt,
men
det
skal
dog
siges,
at
grænseværdierne for stoffernes optræden i
naturen, som embedslægen arbejder ud fra,
er fremkommet som en risiko ved påvirkning
gennem et helt liv. Risikoen for at personer
er blevet eller bliver påvirket af forureningen
på stranden og i vandet er derfor ifølge
embedslægen lille og tæt på at være
teoretisk.
Indhegning
En enkelt prøve har påvist så kraftig
forurening tæt på overfladen, at et område
på ca. 200 m2 indhegnes, så strandens
gæsterikke kommer i kontakt med sandet.
Det drejer sig om en ”gryde” i de kunstige
klitter tæt på skiltet, som markerer
forureningens sydlige grænse. Kommunen
vil inden længe opsætte et lavt hegn og
påbegynde beplantning af arealet med
buskeo.lign..Når beplantningen efter et par
år har nået en vis højde og tæthed, vil
kommunen fjerne hegnet.
Fremtid
Region Danmark har ikke planlagt yderligere
undersøgelser på Himmark Strand. Ifølge
jordforureningsloven skal regionen først og
fremmest prioritere sin indsats overfor
børneinstitutioner,
boliger
og
drikkevandsressourcer, og forureningen på
Himmark Strand kommer ikke indenfor disse
kategorier.
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Line Dance
i Stevning Kulturhus

Vil du danse Line Dance, så kom og vær med
Mandag d. 7. september 2009 kl. 18.00 – 19.15 starter Line Dance
og det fortsætter til april måned 2009.
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.
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Det foregår i
Skolevænget 14
2009/2010
Aktiviteter:
Mandag 02.nov 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. 15.00
Lokalhistorisk forening
Åbent hus – alle er velkomne kl.
15.00 – 18.00.
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).
Mandag 21.sep. kl. 15.00
Lokalhistorisk forening
Åbent hus – alle er velkomne kl.
15.00 – 18.00.
Oktober 2009
Søndag 04.okt. kl. 14.30
Søndags Caféen.
Mandag 05.okt. kl. 15.00
Torsdag 08.okt. kl. 18.00
Mandag 19.okt. kl. 15.00
November 2009
Søndag 01.nov. kl. 14.30
Søndags Caféen.
. kl. 15.00
Tirsdag 10.nov. kl. 18.00
Mandag 16.nov. kl. 15.00

Søndags-Caféen

Caféen

Kom og hyg med alle de andre i

Lokalhistorisk forening
Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00.
Madklubben
Køkken
Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 92 78).
Lokalhistorisk forening
Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00.

Søndags-Caféen

Caféen

Kom og hyg med alle de andre i

Lokalhistorisk forening
Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00.
Madklubben
Køkken
Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 92 78).
Lokalhistorisk forening
Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00.

December 2009
Søndag 06.dec. kl. 14.30 Søndags-Caféen
Caféen
Kom og hyg med alle de andre i
Søndags Caféen.
Torsdag 10.dec.kl. 18.00 Madklubben
Køkken
Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 92 78).
Mandag 16.nov. kl. 15.00 Lokalhistorisk forening
Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00.
Januar 2010
Søndag 03.jan. kl. 14.30 Søndags-Caféen
Caféen
Kom og hyg med alle de andre i
Søndags Caféen.
Mandag 04.jan. kl. 15.00 Lokalhistorisk forening
Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00.
Tirsdag 05. jan. kl. 22.00 Kulturhuset
Caféen
Hellig Tre Konger – afsløring – fest og hygge
Onsdag 06.jan. kl. 09.00
Kulturhuset
Caféen
PC kursus – hold 3 starter.
Onsdag 06.jan. kl. 19.00
Kulturhuset Caféen
PC kursus – hold 4 starter.
Der er kåring og afsløring kl. 22.30.

September 2009

Side 17 af 22

E SvenstruPPe’

Tirsdag 12.jan. kl. 18.00 Madklubben
Køkken
Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 92 78).
Mandag 18.jan. kl. 15.00 Lokalhistorisk forening
Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00.
Sæt kryds i kalenderen ved lørdag d. 5. juni 2010. fra kl. 12.00 til kl. 24.00
Kom til Stevning Kulturhus og vær med til:
Stevning musikfestival 2010 - for god amatørmusik.

Faste tidspunkter:
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
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. 22.08.2009 og sidste gang 30.03.2010.
Tirsdage kl. 18.30 – 21.00. Den Store Klub. Første gang d. 22.08.2009 og sidste gang 30.03.2010.
Klubberne er lukket d. 13.okt. 2009 + 22.dec. 2009 + 29.dec. 2009 + 16.feb. 2010.
Stevning Idræts Forening: Basketball fra 6 til 14 år:
Yderligere information ved Linda Christensen tlf. 60 94 27 42
Tirsdage kl. 17.00 – 18.00 i gymnastiksalen. Første gang d. 15.09.09. og sidste gang udgangen af
februar 10.
Stevning Idræts Forening: Leg og motion:
Yderligere information ved Margit Schmidt tlf. 74 45 84 93
Tirsdage kl. 19.15 – 20.15 i gymnastiksalen. Første gang d. 08.09.09. og sidste gang udgangen af
februar 10.
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. 09.09.09. og sidste gang udgangen af
februar 10.
Stevning Idrætsforening: Motionsbadminton i Gymnastiksalen
Tildeling af tider ved Linda Christensen tlf. 60 94 27 42
Tirsdage kl. 16.00-17.00 + 18.00-19.00 + 20.30-21.30. Første gang d. 01.09.09. Slut udgangen af
februar 10.
Onsdage kl. 16.00-18.00 + 19.00-21.00.
Første gang d. 02.09.09. Slut udgangen af
februar 10.
Torsdage kl. 16.00-21.00
Første gang d. 03.09.09. Slut udgangen af
februar 10
Stevning Idrætsforening: 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. 03.09.09. Slut udgangen af
marts 10.
Stevning Idrætsforening: Dart i klublokalet under den gule bygning
Yderligere information ved John Svane Christensen tlf. 74 45 80 83
Søndage kl. 10.00 – 12.00.
Første gang d. 13.09.09. Slut udgangen af
marts 10.

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, mail:
steffenfog@bbsyd.dk. Deadline for materiale til næste udgave er d. 15.september. Rundt om
Stevning nr.126 udkommer d. 26.september og E`SvenstruPPe udkommer d. 30.september.
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17.09.09
24.09.09

Div.kortspil/dart/andre aktiviteter
Mini lotto

01.10.09

Div.kortspil / dart / andre aktiviteter
Kaj Petersen / Fortællinger fra
Nørreskoven 2. Del
Efterårsferie
Div.kortspil / dart / andre aktiviteter
Mini lotto

08.10.09
15.10.09
22.10.09
29.10.09
05.11.09
12.11.09
19.11.09
26.11.09

Div.kortspil / dart / andre aktiviteter
Anne Chr. Nielsen. Tidl. Stevning /
Fortæller om sin rejse til Iran
Div.kortspil / dart / andre aktiviteter
Mini lotto

03.12.09

Juleafslutning

2010
2010
07.01.10
14.01.10
21.01.10
28.01.10

Opstart 2010/ Div. kortspil / dart / andre
aktiviteter
Mini lotto
Div.kortspil / dart / andre aktiviteter
Endnu ikke programsat

04.02.10
11.02.10
18.02.10
25.02.10

Div.kortspil / dart / andre aktiviteter
Vinterferie
Div.kortspil / dart / andre aktiviteter
Endnu ikke programsat

05.03.10
11.03.10
18.03.10
25.03.10

Div.kortspil / dart / andre aktiviteter
Minilotto
Div.kortspil / dart / andre aktiviteter
Sæsonafslutning
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Budbringer
Job på landet!

Anhænger til salg
Dreng på 16år søger fritidsjob ved
landbruget.
Har ikke traktorkørekort endnu, men
arbejder på sagen.
Vil gerne arbejde på marken og i stalden.
Henvendelse til Michael Bloch Olsen,
24202240/74456585
bedst
eftermiddagen.

om

Lille handy Variant Trailer med presening
T 500 L 400 5 år gammel men som ny
Pris 2000,00kr
Hans Kjær
Kløvertoften 23
74456381

Cykel til salg
Fin Kildemoes cykel til salg.
Den er ca. 4 år gammel, og passer til en dreng på ca. 10 år. Den har godkendt lås på, og
mangler kun et nyt sæde og en ringeklokke, ellers er den i fin stand. Købspris: 2.224,- kr. – ny
pris 350,- kr.
Du kan kontakte mig på tlf. nr. 2134 1860, for at se nærmere på cyklen.
Adr.: Marc Westergaard
Kløvertoften 35
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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 & Oktober 2009

Tidspunkt

Aktivitet

Mødested

Onsdag d. 2. Sep.

Kl.09.00

PC kursus start

Stevning Kulturhus

Søndag d. 6. sep.

Kl. 10.30

Menighedsgudstjeneste

Mandag d. 7. sep.

Kl. 15.00

Lokalhistorisk Arkiv

Stevning Kulturhus

Mandag d. 7. sep.

Kl. 18.00

Line Dance

Stevning Kulturhus

Torsdag d. 10. sep.

Kl. 08.30

Sommerudflugt – foredragsforeningen

Lørdag d. 12. sep.

Kl. 16.00

Musikcafe

Søndag d. 13. sep.

Kl. 10.30

Gudstjeneste (tema: Hjertets vilje)

Tirsdag d. 15. sep.

Kl. 19.00

Menighedsrådsmøde

Torsdag d. 17. sep.

Kl. 14.00

E.si.skå Start på sæson

Fredag d. 18. sep.

… … Sidste frist for tilmelding Høstfest

Søndag d. 20. Sep.

Kl. 10.30

Søndag d. 20 sep.

… … Sidste frist for indlæg til E Svenstruppe’ oktober nummer.

Mandag d. 21. sep.

Kl. 15.00

Lokalhistorisk Arkiv

Torsdag d. 24. sep.

Kl. 19.00

Uropførelse af ”Tilgivelsens ord”**

Lørdag d. 26. sep.

Kl. 18.00

Høstfest

Søndag d. 27. sep.

Kl. 10.30

Høstgudstjeneste ( tema: Tro)***

Fredag d. 2. okt.

… … Udkommer E Svenstruppe’ oktober udgave

Søndag d. 4. okt.

Kl. 10.30

Gudstjeneste ( tema: Retfærdighed)

Søndag d. 4. okt.

Kl. 14.30

Søndags Cafe

Søndag d. 11. okt.

Kl. 10.30

Gudstjeneste ( tema: Gud og min næste

Svenstrup Kirke

Søndag d. 18. okt.

Kl. 19.30

Menighedsgudstjeneste

Svenstrup Kirke

Svenstrup Kirke

P-plads forsamlingshus
Nygård
Svenstrup Kirke
Præstegården
Forsamlingshuset

Gudstjeneste (tema: Ud af fornuften)

Svenstrup Kirke

Stevning Kulturhus
Svenstrup Kirke
Forsamlingshuset
Svenstrup Kirke

Svenstrup Kirke
Stevning Kulturhus

(... ... oplysninger uden ansvar)
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