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Kontaktudvalg

Giv en Skærv til dit lokalsamfunds ånderør E'svenstruPPe'
Så er vi igen kommet til den tid på året hvor vi anmoder jer,
vore læsere, om en lille økonomisk håndsrækning til driften
af Svenstrups lokalavis – E'SvenstruPPe'. Forhåbentlig har
du fundet mange nyttige oplysninger og artikler i bladet i det
forgangne år.
Hvert år trykkes der ca. 5200 eksemplarer fordelt på 10
numre, hvilket i alt årligt bliver til op mod 100.000 siders tryk.
Omkostningerne ved at drive bladet udgøres for langt
størsteparten af trykkeomkostningerne, da en skare af
ihærdige svenstrup'pere frivilligt og trofast lægger et stort
arbejde i redaktion, samling og tilrettelæggelse af
udbringning.
Omkostningerne til trykning stiger imidlertid som alt andet jo
gør, og da bidragene fra jer, vore læsere sammen med
bidrag fra svenstrups foreninger, menighedsrådet og nogle
få reklameindtægter de seneste år har haft lidt svært ved at
matche disse udgifter, tærer vi stadig på bladets beskedne
opsparing.
Derfor vil vi være meget glade for al den støtte vi kan få.
Så: Hvis du har lyst til at hjælpe os lidt med den økonomiske
side af driften af bladet, vil vi derfor gerne bede dig give dit
årlige bidrag til bladets fortsatte eksistens. Et bidrag på 60
kr. eller mere pr. husstand vil hjælpe os gevaldigt.
Du kan overføre dit bidrag direkte til E' svenstruPPe's
bankkonto nr. 8011 1028371, eller du kan bruge det indlagte
girokort. Du kan også lægge dit bidrag i den vedlagte kuvert
og aflevere den i Lissies lille blomsterbutik (Nordborgvej 50),
til formand Lasse (Kirketoften 4) eller til mig selv, kasserer
Christian (Nordborgvej 70).
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Nyt fra kirken
KIRKEN OG KIRKEGÅRDENS HISTORIE
– søndag den 11. oktober kl. 12.00
Vi begynder med et par sandwich i
konfirmandladen efter gudstjenesten den
11. oktober. Ca. kl. 12.00 tager vi rundt
med Peter Møller og får del i hans store
indsigt i historien omkring vores kirke.
VI SYNGER NYERE SALMER - torsdag d.
29. oktober kl. 19.00
Det foregår i Konfirmandladen med oplæg
fra Ole Andersen og Bo Scharff. Vi vil
afprøve nyere salmer både inden for
salmebogen og udenfor, så vi sammen kan
finde og øve os i de gode af de nye.
Salmerne vil blive akkompagneret af
forskellige instrumenter: Klaver guitar og
bas.
Livsfortællingsgruppe. Under gruppen
”Bøn og meditation”, som er åben for alle og
mødes hver onsdag kl. 19, vil der femover
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, og man
behøver ikke at være med fra starten. Ring
og hør nærmere/tilmeld dig på 74456205
Allehelgensgudstjeneste - Søndag d.
1. nov. kl. 10.30
Vi mindes de kære, som vi har mistet. Det
er lige meget, hvor længe det er siden.
Under Gudstjenesten vil vi høre nogle
livsfortællinger fra mennesker, der har mødt
døden, blive læst højt. Der vil blive tændt
lys for dem, der er døde i sognet siden
sidste Allehelgen, og der vil i sammenhæng
Oktober 2009

hermed være mulighed for, at der kan blive
tændt lys for andre, som er døde – du skal
blot lægge en seddel med navnet på den
afdøde i det fine hvide sand i døbefonten, så
vil navnet blive læst op, og der vil blive
tændt et lys for vedkommende.
1. søndag i advent bærer vi julens lys
ind i Svenstrup Kirke. Flammen er
tændt ved den evigt brændende
flamme i kirken over Jesus fødested i
Bethlehem. Fra denne dag vil vi fremover
kunne tænde vores lys i kirken ved denne
flamme. Konfirmanderne deltager i en
lysprocession ved indgangen til
gudstjenesten og vi tænder det første lys i
adventskransen.
Bedstegudstjeneste - Søndag d. 13.
dec. kl. 14.00 3. søndag i advent
Denne Gudstjeneste står i
bedsteforældrenes og børnebørnenes tegn.
Bedsteforældrenes, fordi vi alle har brug for
bedstes fortælling og modne kærlighed og
børnebørnenes, fordi det er deres jord.
Vores lokale spejdere (KFUM og K) deltager
sammen med repræsentanter fra
menighedsgudstjenestegruppen i
forberedelse og udførelse. Vi holder
Gudstjeneste kl. 14 samtidig med domkirken
i København, hvor ærkebiskop Rowan
Williams prædiker i forbindelse med
klimatopmødet. Kl. 15.00 slår vi sammen
med kirker landet over 350 klokkebedeslag
for klimaet. Mellem de to begivenheder er
der lidt mundgodt til børnene.
Husk at kikke ind på Svenstrup kirkes
nye hjemmeside, den er virkelig et besøg
værd, hvis du vil vide mere om alt det, der
sker i Svenstrup Kirke:
www.svenstrupkirke.dk.
For dem, der ikke bruger computer, er der
”Nyt fra Kirken” i de lokale blade
”E’Svenstrupper” og ”Rundt om Stevning”
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samt en ”Kirke-seddel”, der altid ligger
fremme i våbenhuset.
Min yndlingssalme – Undertegnede har
modtaget salmestafetten fra kirkesanger
Laura Kammp.
Jeg har valgt en salme af Hans Anker
Jørgensen ”DU SATTE DIG SELV I DE
NEDERSTES STED”.
Hans Anker Jørgensen skriver salmer i et
nutidigt sprog, der kan modtages også af
mennesker, der ikke er levet ind i et kirkeligt
sprog med floromvundne teologiske
vendinger og henvisninger. Han er efter min
mening en af de få virkelige nyskabende
salmedigtere fra vor egen tid.
I ”DU SATTE DIG SELV I DE NEDERSTES
STED”, gøres opmærksom på, at
evangeliernes budskab også indeholder en
forpligtelse for alle kristne om at være på
de svages side, og deltage i kampen mod

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 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
Oktober 2009

undertrykkelse og forfølgelse og hjælpe
mennesker i nød, hvem de så end er.
Melodien til salmen er en moderne rytmisk
melodi, der går lige ind i øret og bliver der.
Derfor er den meget populær blandt børn
og unge mennesker, men nok mest på
grund af melodien.
Ole Andersen
Organist ved Svenstrup Kirke.
Salmestafetten sendes herved videre til
Ruth Good.

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.
- et evangelisk kvarter:
Der er altid mulighed for at træffe
sognepræsten enten ved at henvende sig på
præstegårdens kontor (den nye sydindgang)
eller ved at træffe aftale over telefonen dog undtagen mandag.
Tlf.: 74 45 62 05 – e-mail: BOSC@km.dk

Menighedsrådet
Der er møde tirsdagene den 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).
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ET VENSKAB ER SOM EN SANG
Et venskab er som en sang.
En sang, der skal synges for ikke at blive glemt. Vi kan godt gå og synge den for os selv i lang
tid; men den mister sin opløftende virkning, hvis ikke stemmerne er i stue med hinanden og får
genopfrisket og fornyet deres samklang. I samklangen bliver vi holdt levende og nyt liv bliver til i
samklang med det gamle.
En aldrig afsluttet sang
Der findes en sang,
som altid vil lyde.
Den synger i hjertet
en stråleklar morgen.

Der findes et nu
tilstede for alle,
hvor angsten skal glemmes
og blive til viden.

Der findes en nat,
som lyset vil bryde.
Det ved vi med glæden –
så sikkert som sorgen.

For der findes et ord,
som altid vil kalde
på dig og blidt sige,
at nu er det tiden.

Der findes en sol,
hvis glød aldrig blegner.
Den ser vi med hjertet,
når dagene driver.
Der findes et lys,
som tydeligt tegner
med livslange linjer,
hvad kærlighed giver.

Der findes en sang,
som når os fra himlen
og synger om venskab
blandt mennesker i vrimlen.
Der findes en vej,
som lyser af nærhed
og afvæbner magtens
angstfyldte svimlen

Der findes et håb,
som altid vil brænde.
Det tænder en vilje
og genfinder modet.

Der findes et land,
vi aldrig kan glemme,
hvor frygten er fjernet
af nådesløs nåde.

Der findes en tro,
som altid vil vende
os om mod det lys,
som synger i blodet.

Der findes et liv,
som taber til kærlighed,
så glæden og håbet
må opstå og råde.
Bo Scharff

Døde og begravede
26.august: Ruth Helwein Schumacher,
født Maron
Oktober 2009
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Her er hvad vi har haft af udkald/aktiviteter siden sidst.
24 juli
7 august
13 august
19 sep.
20 sep.

kl 23.43
kl 03.54
kl 16.00
kl 11.00
kl 05.47

53 på vandet (redningsbåd)
Bygn.brand-Villa/Rækkehus
besøg af venskabsværn fra Lolland
åbent hus
Færdsels uheld - Fastklemte

Vi vil løbende skrive i Svenstruppe hvad vi har kørt til af alarmer og samtidig vil vi nævne
hvornår vi har vores øvelser.
Hvis der sidder nogle som har lyst til at se hvad vi laver på øvelserne er i velkomne til at
kigge ned, Vi mødes på stationen klokken 18.30
under selve øvelsen vil i kunne se hvorledes det hele foregår og hvad der sker, både hvad
holdlederen, røgdykkerne og resten af mandskabet laver
og efterfølgende er der hygge og snakken på stationen

Øvelser i den kommende måned:
16 Oktober Øvelse i forbindelse med uge 42 arrangement (foregår i Svenstrup)
Ved interesse tage kontakt til en brandmand eller vores kaptajn
Kenneth G. Svendsen
Tlf.: 20 76 12 16

Sognets Foredragsforening
Torsdag d. 8. Oktober Kl.14,00 Svenstrup Forsamlingshus
Her kommer Kaj Petersen fra Guderup og fortæller om sin tid i Nørreskoven. Skoven
rummer mange spændende minder og sagn fra fordomsdage, og dette, sammen
med mange flotte billeder fra skoven i dag og Kajs egne oplevelser vil det så absolut
blive en spændende eftermiddag.

Oktober 2009
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FRA NØRRESKOV-SKOLEN
Jubilæum
Den 1. august kunne serviceleder på Svenstrupafdelingen, Steffen Fog,
fejre sit 25 års jubilæum. Steffen startede i 1984 som serviceleder på Stevning skole.
Senere, i 1990, flyttede han med over på Hjortspringskolen, og siden 2003 har det så
været på Nørreskov-Skolen.

Nyt telefonsystem
Først i september overgår begge afdelinger til et nyt telefonsystem – IP
telefoni. Det betyder, at vi kobler os på Sønderborg kommunes system,
hvor alle telefonnumre starter med cifrene 8872. Der vil være en
tilvænningsperiode, hvor man vil blive henvist til de nye numre, når man
ringer til skolen. Vi vil også orientere grundigt via hjemmeside og
forældreintra, så hold jer orienteret der!

Husk at bestille buskort
Det er nu kun få elever, der ikke har fået bestilt det gratis buskort. Men det er vigtig, at alle
kommer med. Som vi før har skrevet, er det en kæmpefordel for skolen (og dermed jeres
barn), hvis alle elever benytter sig af tilbuddet. Det vil det gøre det muligt for os at komme
mere ud af skolen, uden at vi skal betale dyre busser hver gang. Buskortet gælder også i
fritiden – over hele Sønderborg kommune. Og som sagt: Alle elever kan få et gratis kort.

Møde med pædagogisk råd
Skolebestyrelsen har endnu ikke holdt sit første møde efter sommerferien.
Men den 22. september er der planlagt et fællesmøde mellem skolebestyrelsen og
pædagogisk råd, hvor temaet er: ”Samarbejdet med forældrene”. Her vil vi drøfte indholdet
af klasseforældremøderne, klasserådenes opgaver, samtalerne mellem skole & hjem samt
principper for skole/hjem samarbejdet..

Møde med klasserådene
I oktober indkaldes alle klasseråd til et møde med skolebestyrelsen, hvor temaet vil
være klasserådenes opgaver.

Skolebestyrelsesvalg
Efter sommerferien er en række ændringer i folkeskoleloven trådt i kraft.
Én af ændringerne er, at begyndelsestidspunktet for de fireårige valgperioder for
forældrerepræsentanter i skolebestyrelserne er ændret fra den 1. april til 1. august - første
gang i 2010. Det betyder, at den nuværende bestyrelse skal sidde skoleåret ud.

Svenstrup cykelklub
Sommertur 2009 til Pløner søerne.
Vi skulle bo på Hotel Waldblick i Dersau. Det var et
meget hyggeligt sted. Vi fik dejlig morgenmad hver dag
og der var mulighed for at smøre en madpakke til vores
frokost. Da der er tradition for hjemmebag i
cykelklubben, klarede værten det også. Så når vi kom
hjem fra cykelturene, fik vi kaffe og vores egne kager.
Hvor kan man det?
Om aftenen fik vi en 3 retters menu, som værten
beskrev hver aften. Der var supper og skinke, der var
fugl, fisk og gris og lækre desserter. Bestilling af
drikkevarer var helt i top, og efterhånden vidste
tjeneren, hvad de forskellige skulle have.
Efter middagen blev døren lukket, og vi sang fra
klubbens sanghæfte.
Vi må håbe, de øvrige gæster nød det.
Derefter fik nogle fat i kortene, mens andre fandt deres
seng.
Mandag den 10. august.
Klokken 8.30 mødte 25 forventningsfulde cyklister op
på parkeringspladsen i Svenstrup. Vi kom godt afsted
og kørte lige ind i en gevaldig tordenbyge. Turen gik
videre mod Gottorp Slot. Her blev vi udstyret med
båndoptagere, hvor vi på dansk kunne høre om de
forskellige rums udstillede genstande. Bagefter gik vi
over for at se Nydamsbåden. Nu var det blevet tid til
frokost , som blev indtaget foran slottet. Da vejret var
godt gik vi over i barokhaven.
Derefter gik turen videre mod Pløn og Dersau. Vi blev
indskrevet på hotellet.
Tirsdag den 11. august.
Vi fik pakket biler og cykler og efter at have sunget
vores morgensang, var alle klar til at køre mod Pløn.
Fra p-pladsen cyklede vi mod Ascheberg. Vi måtte have
regntøjet på, men temperaturen var behagelig at cykle i.
I Lebrade gjorde vi holdt ved kirken, som vi var inde i.
Det satte nu ind med styrtregn, men til alt held var der
et skur, og da klokken var tolv, spiste vi vores

medbragte mad i tørvejr. Turen gik nu gennem skov og
mange småbyer. Vi kom tilbage til Pløn, og cyklede
gennem byen (det var bare med at holde os i en lang
række, der var en livlig trafik) for at komme ud til
parkeringspladsen, hvor bilerne stod.
Onsdag den 12. august.
Efter endt morgenmad og madpakkesmøring, fik vi
cyklerne klar og kørte ud af Dersau. Turen gik gennem
smukke landskaber med nogle afstikkere. Frokosten
blev spist ved et busstoppested. De tyskere gør ikke
meget ud af borde og bænke til medbragt mad. Nu gik
turen videre gennem en lang allé af gamle egetræer. På
den sidste del af turen delte vi os. Nogen tog den lige
vej hjem til hotellet, mens andre tog en 7 km lang tur
gennem endnu en egeallé på grusvej.
Torsdag den 13. august.
Atter fik vi cyklerne klar for at tage turen rundt om Store
Pløner sø. Det blev en tur med mange bakker, flotte
udsigter og nogle improviserede ture. I Bozau gjorde vi
holdt ved St. Petri kirken.
Vi cyklede videre for at ende i Pløn, hvor frokosten blev
spist ved ”færgelejet”. Igen var der ingen bænke, så vi
sad i græsset, hvor det også var dræbersnegle. Vi delte
os, nogen cyklede direkte til hotellet, andre så lidt til
Pløn. Sidst på eftermiddagen var der rundvisning på
Pløn Slot. Det var godt nok flot, men havde også kostet
mange ”Biehlebriller”.
Fredag den 14. august.
Vi fik pakket bilerne og sat cyklerne fast, inden det gik
hjemad efter nogle spændende og hyggelige dage. Tre
dage på cyklerne uden uheld og punkteringer, og cyklet
ca. 150 km. og dog èn blev det til, men det var på vejen
hen til købmanden i Dersau.
Alle takker Irene for en vel tilrettelagt cykelferie

25 glade og forventlingsfulde cyklister, klar til 5 dages strabasser i omkring Pløner søerne.
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Program til Landdistrikternes uge
20 09
Søndag den 11. oktober kl. 13.00 – 15.00
Åbent Landbrug
Der er Åbent Landbrug på Skovgården. Kør mod Himmark strand,
og kom til Åbent Landbrug på Skovgaard, Skærveagervej 5, her kan du se og høre om slagtekyllinger, svin, køer og maskiner. Hvis du har
lyst kan du klappen geden Mette og vores heste
Hvis vejret tillader det kommer Kjeld Jørgensen med hest og vogn, og så er der mulighed for en køretur. På Skærveagervej 15 kan du se
og høre om bison okser.
Ved Himmark strand kan du se og høre om dådyr.
Der vil være mulighed for at køre med traktor og vogn mellem de tre steder.
Afgår efter behov.

Mandag den 12. oktober kl. 10.00-12.00
(og for de morgenfriske allerede kl. 9.00, - dem som har lyst)
Cykeltur ud i det blå
Cykelklubben inviterer til en rigtig familietur ud i det blå,
for hele familien.
Vi cykler ikke længere end at alle kan være med.
Vi mødes på parkeringspladsen over for forsamlingshuset kl. 10.00 (eller kl. 9.00 for de morgenfriske) og slutter i Stevning, hvor
Lokalhistorisk forening, er vært til en gang ganekræs…
Cykelhjelm er påbud for børn og kan Din mor eller far ikke deltage, er Du velkommen til at komme selv.

Tirsdag den 13. oktober
Oplev en dag på Naturskolen kl. 10.00-14.00
Holmvej 33, Sjellerupskov.
Nordals Naturskole holder åbent hus for alle der er interesseret.
Kom og vær med til en masse sjove og spændende aktiviteter, i den flotte efterårsskov.
Vi røger fisk, laver natursmykker, presser saft, kværner korn, laver fuglekasser, fletter pil og meget meget mere. Velkommen for alle.
Gratis adgang.
Og om aftenen holder
Skytteforeningen fra kl. 18.00 – 20.00
Åbent hus: Sandbjergvej, Klingbjerg
Kom og afprøv en rigtig riffel!

Onsdag den 14. oktober kl. 15.30-17.00
Har Svenstrup Ungdomsforening aktiviteter på skolen.
Hvor alle fra 0-100 år er velkommen.
Her vil der være mulighed for at opleve,
hvad SUF har at byde på indenfor idrætten.
I gymnastik salen er Team Tracken stillet op, så her er der mulighed for at prøve de forskellige øvelser på en Team Track, spring osv.…
Der vil også være mulighed for at prøve de andre gymnastik redskaber SUF har.
På fodbold banen kan der prøves kræfter med andre spillere.
Der vil også være forskellige øvelser, flere forskellige skud på mål, øvelser, samt en masse andet fodbold sjov.
KOM FORBI OG PRØV VORES AKTIVITETER
SUF er vært med en lille forfriskning.

Torsdag den 15. oktober kl. 14.00-17.00
Stolbroladen har åben
Så sker der igen noget i Stolbroladen for hele familien.
Stolbroladen slår dørene op.
Her er det farver og fantasi der er sat i højsæde.
Så kom og lad jer udfordre og inspirere.
Farveladen vil denne eftermiddag også gerne hellige os dig, der evt. tænker på at male eller på anden vis arbejde kunstnerisk.
Du/ I får her mulighed for at prøve billedkunst og lave smykker, materialeprisen til smykkerne betaler i selv. – For alle aldre.

Fredag den 16.oktober
Kl. 16.00-17.15
Pladsen overfor forsamlingshuset
Svenstrup Brandværn holder brandøvelse.
De vil demonstrere hvor galt det kan gå,
når ulykken er ude. De går virkelig tæt på.
Vi får her en mulighed for at se, hvor vigtigt det er for os, at vi har et lokalt beredskab. Efter denne meget realistiske øvelse vil et par
af vore lokale brandfolk fortælle om forløbet.
Kl. 17.30-21.00
Så er der dømt FÆLLESSPISNING
Efter nogle begivenhedsrige dage kan man nok trænge til noget at spise. Forsamlingshusets Støtteforening står for arrangementet.
Prisen for et måltid mad er 50 kr. pr person – børn op til 10 år, 25 kr.
Der vil være mulighed for at købe drikkevarer og reservering af pladser.
Vi har i alt ca. 130 pladser, så ”først til mølle princippet” gælder.
Vi vil i løbet af aftenen blive underholdt af kirkekoret og vores lokale
Rock band: Power of the Pure Tones. Der er yderligere indrettet et
Aktivitets rum for børn, med TV, spil mm.
Tilmelding, evt. reservering af pladser og betaling af spisebilletter, kan gøres hos følgende;
Lasse Andersen, Kirketoften 4
Pia Pallumblad, Egebjergvej 6
Dorthe Johansen, Skærveagervej 5 (Åbent Landbrug)

Sidste tilmelding til fællesspisning
oktober!

søndag den 11.

sponsorerer ” Uge 42 ”

Aktiviteter:
September 2009
Onsdag 02.sep. kl. 09.00
Onsdag 02.sep. kl. 19.00
Mandag 07.sep. kl. 15.00
15.00 – 18.00.
Mandag 07.sep. kl. 18.00
starter. Se opslag her.
Tirsdag 08.sep. kl. 18.00
Mandag 21.sep. kl. 15.00
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.
Mandag 02.nov. kl. 15.00
Tirsdag 10.nov. kl. 18.00
Mandag 16.nov. kl. 15.00

Kulturhuset
Caféen
PC kursus – hold 1 starter.
Kulturhuset
Caféen
PC kursus – hold 2 starter.
Lokalhistorisk forening
Åbent hus – alle er velkomne kl.
Kulturhuset

Salen

Line Danse sæsonen

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

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.
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.

Oktober 2009
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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.

Oktober 2009
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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.
d.
d.
d.
d.
d.

4.
1.
6.
3.
7.
7.

oktober
november
december
januar
februar
marts

kl. 14.30 – 16.30
kl. 14.30 – 16.30
kl. 14.30 – 16.30
kl. 14.30 – 16.30
kl. 14.30 – 16.30
kl. 14.30 – 16.30

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

Oktober 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.
Oktober 2009

Side 15 af 20

E SvenstruPPe’

Spejdernyt
Nu er programmet lagt og godt i
gang for efteråret.
Vi har bl.a. været ude at fiske i vores kanoer
nede
ved
Sandvig
en
dejlig
sensommeraften. Og der blev skam fanget 5
fladfisk!
Vi skal have gang i nogle æbleaktiviteter,
lave nogle primi-opgaver, som at lave bål,
mad på bål, slagte fisk og lave vores eget
bestik.
Så skal vi også ud og møde andre spejdere
bl.a. i Valhalla. Og så skal vi have en
weekend i hytten med middelalderaktivitet –
mon der skal kæmpes med sværd? Vi får i

hvert fald besøg af nogle middelalderfolk, og
de kan vist godt være lidt vilde!
Har du også lyst til at opleve sådan nogen
aktiviteter og sjov?
- Så mød op i
spejderhytten på Dalvej hver tirsdag kl. 1819.30 – det er for alle aldre – store og små
og voksne. Vel mødt J
Kontakt evt. Mona Boysen 74458361 eller
boysen@bbsyd.dk

Med spejderhilsen fra
KFUM-spejderne i Hjortspring

Budbringer
Kom til åbent Hus i Winds-Galleri.
Forkæl sanserne, der bydes på: Galleri, keramik, hjemmelavet lækkerier, kranse, dekorationer.
pynte grønt m. m.
Så ta en lørdag el. Søndag fri, og kom et smut forbi.
Lørdag/Søndag-d. 21/22-11-kl.1300 til 1800.
Lørdag/Søndag-d.28/29-11-kl.1300 til 1800.
På gensyn i WINDS-GALLERI.
Ugebjergvej 5, Svenstrup
Tlf.74456330.-Åbent efter aftale.

Havemand m/k søges
I første omgang til genopretning af
en (meget) forsømt have.
Senere til almindelig vedligeholdelse.
Ring: 74 45 06 50
Oktober 2009

Købes
TV m. vidio (vhs) købes.
Str.ca. fra 20 tommer. Skal være i orden.
Anna Weber 74456398
mobil 40746398
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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

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

ordre

•
•

•
•
•

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…

E`Svenstruppe Laug
Invitation til årsmøde/foredrag i E’Svenstruppe laug
onsdag den 21. oktober kl. 19 i forsamlingshuset
Kom og oplev den sprudlende og altid snakkende
Annette Hedensted - foredragsholder og præst.
Aftenens program:
• Gennemgang af, hvad lauget har lavet de sidste 4 år
• Fremlæggelse af regnskab
• Gennemgang af valgprocedure
• Klokken ca. 19:30 holder Annette Hedensted foredrag om fællesskab og
livskvalitet
• Kaffe
• Vedtægtsændringer til E’Svenstruppe Laug
• Opstilling af kandidater
• Valg

Træningstider indendørs sæson 09/10 for SUF/ BIF
Træningen foregår i Nordals idrætscenter.
Hal 2
Torsdag kl. 16.00-17.00 U-11 piger
Træner John Jacobsen og Rosita
Torsdag kl. 17.00-18.00 U-11 drenge
Træner Jan Lorenzen og Roland Petersen
Fredag kl. 16.00-17.00 U-8 drenge og piger. Træner Allan Stavski
Fredag kl. 17.00-18.00 U-15 piger
Træner Helle Hansen og Maja Bladt
Fredag kl. 18.00-20.00 U-15 drenge og U-12 drenge. Træner Brian Olsen Thorleif Petersen og
Oliver Hennings
Hal 1
Fredag kl. 18.30-20.00 Fodbold for sjov

Fodbold formand : Karin Frost Jensen tlf.nr. 2253 1887
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Aktivitetskalender
..Oktober & November 2009
Tidspunkt

Aktivitet

Mødested

Søndag d. 4. Okt.

Kl. 10:30

Gudstjeneste (tema: Retfærdighed)

Svenstrup Kirke

Søndag d. 4. Okt.

Kl. 14.30

Søndags Cafe

Stevning Kulturhus

Mandag d. 5. Okt

Kl. 15-18

Lokalhistorisk Arkiv

Stevning Kulturhus

Torsdag d. 8. Okt.

Kl. 14.00

Foredrag ( Kaj Petersen)

Søndag d. 11. Okt.

Kl. 10.30

Gudstjeneste (tema: Gud og min næste)

Søndag d. 11. Okt.

Kl. 13.00

Søndag d. 18. Okt.

Kl. 19.30

Menighedsgudstjeneste

Mandag d. 19. Okt

Kl. 15-18

Lokalhistorisk Arkiv

Tirsdag.d.20 Okt.

Kl. 19.00

Menighedsrådsmøde

Tirsdag d.20. Okt.

… … Sidste frist for indlæg til E`Svenstruppe november nummer.

Onsdag d. 21 Okt.

Kl. 19.00

E`Svenstruppe Laug Årsmøde/foredrag

Søndag d. 25. Okt.

Kl. 10.30

Gudstjeneste (tema: Livets fest)

Torsdag d. 29. Okt.

Kl. 19.00

Fredag d. 30. Okt.

… … Udkommer E`Svenstruppe oktober udgave … …

Søndag d. 1 Nov.

Kl. 10.30

Allehelgengudstjeneste (tema: Livet,døden og Kærligheden

Søndag d. 1 Nov.

Kl. 14.30

Søndags- Cafèen

Stevning Kulturhus

Mandag d. 2.Nov.

Kl. 15-18

Lokalhistorist Arkiv

Stevning Kulturhus

Søndag d. 8. Nov.

Kl. 10.30

Menighedsgudstjeneste

Svenstrup Forsamlingshus
Svenstrup Kirke

…Uge 42 Aktiviteter Starter ( Se program i bladet)
Svenstrup Kirke
Stevning Kulturhus
Præstegården

Forsamlingshuset
Svenstrup Kirke

Syng nye salmer med organisten og præsten

Komfirmandladen

Svenstrup Kirke

(... ... oplysninger uden ansvar)
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