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Alle vore læsere
ønskes
et rigtigt Godt nytår

Kyndelmisse er en gammel dansk helligdag,
der falder hvert år den 2. februar.
Dagen blev af danskerne kaldt for Kjørmes Knud.
Det er dagen, hvor det markeres at halvdelen af
vinteren er gået.

Dorthe Hoffland Sandvej 21

E-mail: e.svenstruppe@gmail.com

Samling af næste nummer:
Jagtforeningen
Tirsdag d. 2. marts kl. 19.00

Redaktion

Kommentar

Lasse Andersen
Gert Wonsyld

I dag vågner
grævlingen i sit
vinterhi. Er det
sol, når den
kigger ud,
bliver den
bange for sin
skygge, og
løber tilbage i
hullet. Så vil
vinteren vare
frem til
18.april.

Vejrvarsler
Som mærkedag for midvinteren var Kyndelmissedag også et
tidspunkt, hvor man yndede at tage varsel af vejret.
Populære "spådomme" var bl.a.
•

Hvis det blæser, så 18 kællinger ikke kan holde den
19, forsvinder kulden snart.

•

Hvis det er tøvejr vil høsten blive god (Kjørmes tø er
så godt som 100 læs hø)

•

Hvis det sner Kyndelmissedag kommer våren tidligt

Hvis lærken høres første gang Kyndelmissedag bliver
det tidligt forår
Fakta
Danmark har haft isvintre 6 gange inden for de sidste 30 år:
1995-96
1986-87
1985-86
1984-85
1981-82
1978-79
Den absolutte kulderekord i Danmark blev målt i 1982 til
-31,2°C i januar i Hørsted i Thy.

Beklager meget, den gamle mailadr.
i dec. nummeret,

Se den gældende mailadr. på
forsiden.
Mvh. E SvenstruPPe
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NYT FRA KIRKEN
Særlige begivenheder i
Svenstrup Kirke
januar - marts 2010

Meditativ
aftengudstjenester.
Svenstrup Kirke har tradition for det
meditative. Søndag d. 31. januar kl.
19.30 og sidste søndag i de fleste
måneder vil du kunne nyde en
gudstjeneste, der stadig bærer sin
traditionelle grundform og samtidig giver
endnu mere plads til fordybelse i
gudstjenestens tema og evangeliske
budskab. Kom og få en særlig lejlighed til
at få ro og retning på din tilværelse.
Søndag d. 7. februar kl. 19.00

Spillemandsgudstjeneste. Et særligt
samarbejde mellem Stevning Kulturhus,
Søndagscaféen, Svenstrup Kirke og
spillemænd fra Svenstrup har skabt
mulighed for, at vi denne aften kan holde
en hyggelig ”café-gudstjeneste” med god
musik og spillemandsstemning. Det
foregår i Stevning Kulturhus og der vil
være masser af gratis kaffe og kage både
før og efter selve gudstjenesten. Og
hvem ved, måske bliver der musik til en
enkelt svingom efter gudstjeneste

Søndag d. 7. marts
kl. 13.00:
Gudstjeneste - kl. 10-12: Folkekirkens
Nødhjælps Landsindsamling; kl. 1212.45: frokost. Denne dag sætter vi os
for alvor i de nederstes sted og samler
ind til kamp mod den sult, der hver dag
tager livet af 24.000 mennesker.

Søndag d. 21. marts kl. 19.30 Mariæ
Bebudelsesgudstjeneste
med
ikonprocession. Tag din ikon med til
gudstjeneste! Måske vil det forstærke den
invitation fra Gud, som du til daglig kan
mærke, når du ser på din ikon og den ser
på dig!

Min yndlingssalme.

være levende mennesker med håb,
ønsker og forventninger.
I vers 3 får vi et godt forslag: I kirken får
vi rum til eftertanke og stille øjeblikke,
berøres af ord og musik og lader tanke og
sind svæve omkring i frit fald.
Salmen bekræfter os i, at kirken til alle
tider er vidne om vores tro, - også ”når
skyggerne bliver lange og vinden lægger
støvet til ro et ukendt sted”.
Erik Sommers melodi til nr. 552 klæder
salmen.
Hilsen Ruth Good
Stafetten sendes videre til Dines
Nordtorp, Ravnsdam.”

Salmestafetten har jeg modtaget fra Ole
Andersen.
Blandt især nyere salmer har jeg valgt
Lisbeth Smedegård Andersens: ”I går var
hveden moden”, nr. 717 i salmebogen,
skrevet i 1994 og 2002.
Lisbeth S. Andersen skriver i et
nutidssprog til /om nutidsmennesker.
Salmen viser os genkendelighed fra
hverdagen – f.eks. får vi ikke lige gjort
det, vi skulle - men beder os stadig turde
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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:
”Den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i
evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en
kilde, som vælder med vand til evigt liv.” Joh. 4, 14
Den kendte sangskriver og musiker
Michael Falch siger i et interview i
Kristeligt dagblad mandag den 18. januar,
at ”Jesus … er blevet aktiv i mig …” Og
det er ikke fordi han sådan på from vis
påstår, at han har mødt Jesus. I en
indføjet sætning refererer han til ”den
visualisering af Jesus, som kommer
gennem
læsningen
af
Det
Nye
Testamente.”
Han taler ikke om at være blevet frelst
eller have mødt sandheden. At Jesus er
blevet aktiv i ham, har snarere ”givet et
blik på mit liv, som kræver en
selvransagelse, hvor man ikke bare kan
skøjte videre på overfladen, men tvinges
til at gå dybere. Det er slut med
selvbedraget, eller, måske mere præcist,
alt selvbedrag begynder at vakle – for det
vil jo stadig frem. Man bliver ikke helgen
af at læse Det Nye Testamente.”
Men noget bliver og kan - ved læsning og
fællesskab om troen - holdes aktivt inden
i én. En form for åben og kærlig
selvusikkerhed. Ligesom når vi i det hele
taget koncentrerer os ordentligt om et
andet menneskes fortælling. Når en
person i levende live eller ved visuel
fortælling står levende frem for én. Når vi
virkelig fordyber os i en god samtale. Så
sker der noget med os. Vi får begrænset
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vores enerådige patent på virkeligheden
og må provokeres og glædes over et liv
og en verden, som vi ikke så før, vi
mødte dette menneske.
Sådan lærer kristendommen os at vende
os mod et andet menneske – ja, mod
andre verdener og andre samfund.
Tag f.eks. et land som Haïti, som verden
har vendt ryggen gennem århundreder.
Måske er der her en rigdom at sige ja til,
hvis vi siger nej til bare en smule af vores
egen.
Når fortællingen om Jesus i Det Nye
Testamente bliver en levende vision i
vores indre, fyldes vi nemlig ikke blot af
vise ord og medfølelse; men også af et
socialpolitisk engagement, som er mere
radikalt udtrykt til fordel for udstødte og
forfordelte end i andre af vores store
religioner. Måske skal man være kristen
for at synes umådeholdent godt om
ethvert menneske uanset, hvad han tror
på eller har som religion.
Læs og hør om Jesus Kristus, og lad dine
kristne kilder blive til evig livsfornyelse selvransagelse og evangeliske stunder af
glæde - i mødet med mennesker.
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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 er dårligt gående.

Dåb
10. januar: Celina Roager Paulsen
Døde og begravede

Kirkegården

Død 29. december, bisat 4. januar:
Karen Marie Diederichsen
Død 6. januar, bisat 13. januar:
Mette Bech Asmussen, født Bech Nygaard
Hansen

Graver og kirketjener Torben Nielsen
træffes
i
arbejdstiden
8-14
på
kirkegården og på telefon 74 45 63 02
og mobil 29 36 04 08.

Viede
Ingen

Sognepræst

Kirkens hjemmeside
På: www.svenstrupkirke.dk 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 til inspiration.
I øvrigt henvises til ”Nyt fra Kirken” i de
lokale blade ”E’Svenstruppe´” og ”Rundt
om Stevning” samt en ”Kirke-seddel”, der
altid ligger fremme i våbenhuset.

Bo Scharff
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. Giv
endelig sognepræsten besked, hvis
der er viden om, at der på grund af
sygdom eller lignende er brug for et
ekstra besøg.
Tlf.: 74 45 62 05 – e-mail: BOSC@km.dk

Menighedsrådet
Der afholdes møder 9. feb., 16. mar., 20.
apr., 18. maj., 15. jun.
Der er tale om den 3. tirsdag i hver
måned undtagen i februar af hensyn til
vinterferien i uge 7.
Den 16. marts er der offentligt
regnskabsmøde kl. 1930.
Den 18. maj er der offentligt budgetmøde
kl. 1930.
Møderne holdes kl. 19 i mødelokalet ved
præstegården.
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Menighedsrådets møder er offentlige, og
alle interesserede er velkomne. Referater
fra menighedsrådsmødet er fremlagt i
kirkens våbenhus.
Menighedsrådets
medlemmer
er:
(nykonstitueret 13. november): Thomas
Damgaard (formand), Asta BroesbyOlsen (næstformand), Bente Purup
(kasserer i rådet), Maja Jørgensen
(kontaktperson),
Ruth
Good,
Gert
Sommerlund (kirkeværge), Bo Scharff
(præst, født medlem).
Uden for rådet: Ole Andersen (medarb.
repr.), Ole Rasmussen (kasserer).
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Årets Konfirmation 2010:

De heldige unge mennesker er som følger:
Max Landt Jensen,
Lauge Vohs Jessen,
Serena
Albeck Jonas,
Asmus Krenzen,
Jonas Hollænder Laue,
Rikke Schemel Lorenzen,
Bjarke Lønborg Müller,
Daniela Greiner Wolf.

Victor de Churruca-Colon,
Cindy Hougaard Andersen,
Jesper Kliver Anker,
Mette Skov Bladt,
Hans Christian Bonde,
Lisbeth Christiansen,
Daniel Duarte Collin,
Christina Winckelmann Dannerfjord,
Jeppe Hansen,

E SvenstruPPe’
Generalforsamling
E SvenstruPPe’ afholder ordinær generalforsamling
torsdag den 25. februar 2010, kl.19:30 på Svenstrup Forsamlingshus
med følgende dagsorden i henhold til vedtægterne.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Sidste års protokol
Beretning
Regnskab
Indkomne forslag
Valg
Eventuelt
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Forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Spejdernyt.
Efter en vellykket
og
hyggelig
bedsteforældreaft
en i spejderhytten
sammen
med
vores præst Bo
Scharff, var vi med til Bedstegudstjeneste i kirken den 13.
december og var med til at slå 350
klokkeslag for klimaet.
Nu står det nye program så på
vinterlege i sne og på skøjter, og
lagkagestafet og bål og bålkapper
og mørketur.
Og så har vi en plan! Der ender
med det store kup på en
weekendtur! Mere om det senere.
Vi ved allerede nu, at vi søndag
den 18. april 2010 skal samle affald
for
Danmarks
Naturfredningsforening

Kl. 10-12.
Vi håber, at rigtig mange borgere
fra Stevning og Svenstrup vil
hjælpe spejderne, så vi igen får det
pænt i vort område. Der bliver
annonceret mere omkring hvor og
hvordan i marts/april.
Kom og vær med i spejderhytten
hver tirsdag kl. 18-19.30 for alle fra
0. kl. – også voksne er velkomne.
Mona Boysen kan kontaktes på tlf
74458361 – boysen@bbsyd.dk
Med spejderhilsen fra
KFUM-spejderne Hjortspring

Helligtrekongersaften
Er mon den gamle
skik i Svenstrup ved
at genopstå igen.
Jeg syntes at Karin
Brodersen & Anna
Clausen skal have
en stor tak fordi de
har taget denne gamle skik op igen i
Svenstrup.
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Hvor er det hyggeligt når udklædte
kommer rundt og ønsker Godt Nytår.
Håber der er flere der næste år, vil bakke
op om denne aften.
Med venlig hilsen
en udklædt gennem 25 år
Mary Kjær
PS. Husk lys over døren for et besøg
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FRA NØRRESKOV-SKOLEN
Skolefesterne for afdelingen i Svenstrup
Marts måned er skolefesternes tid her på afdelingen i Svenstrup. Skolefesterne afholdes
efter følgende plan og foregår alle i Kulturhuset i Stevning.

Tirsdag d. 9. marts kl. 18.00-20.00

Skolefest for børnehaveklassen og 1. klasse
Hertil inviteres også eleverne til kommende års
børnehaveklasse.

Onsdag d. 10. marts kl. 18.00-20.30

Skolefest for 2., 3., og 4. klasse.

Torsdag d. 11.marts kl. 18.00-21.00

Skolefest for 5. og 6. klasse. Hertil inviteres
også gamle elever, der nu går i 7. klasse.

6.h står sammen med deres lærere for underholdningen – et rigtig spændende
teaterstykke. I år spiller de et stykke, der hedder ”Oles verden”.
I stykket møder vi flere af de kendte figurer fra Ole Lund Kirkegaards mange børnebøger.
Efter teaterforestillingen er der alle tre aftener kaffebord i cafeerne, og så spilles der op til
dans og sanglege i gymnastiksalen. For de ældste elever er der diskotek.

De nationale tests
Til foråret skal skolerne i gang med de nationale test. Skolestyrelsen melder testene klar,
efter at 100 skoler har afprøvet dem i en pilotfase
Fra 15. februar til 30. april 2010 skal eleverne i folkeskolen gennemføre obligatoriske
nationale test.
Af nedenstående tabel fremgår det, i hvilke fag og på hvilke klassetrin, der skal
gennemføres obligatoriske nationale test:

Fag og
klassetrin
Dansk/læsning
Matematik
Engelsk
Geografi
Biologi
Fysik/kemi

Februar 2010

2.

3.

4.

5.

6.
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Nørreskoven
TAG PÅ TRAVETUR I NØRRESKOVEN
Lørdag 27.februar
Hvor:

I Nørreskovens nordlige del omkring den tidligere skovfogedbolig
NYGÅRD

Forfriskning:

Der er åbent på NYGÅRD kl. 13.00 – 16.00 her kan man tage en
pause og købe en kop kaffe og bagte vafler

For motionister:

Der er mulighed for en guided tur på ca.
11 km. Start fra NYGÅRD kl. 13.30. Tag
terrængående fodtøj på.

SVENSTRUP KIRKE
Spillemandsgudstjeneste i Stevning
Tid og sted:

Søndag 7. februar kl. 19.00 i Stevning Kulturhus

Medvirkende:

Spillemænd fra Nordals Folkedansere

Efter gudstjenesten er der fælles kaffebord

Februar 2010
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Lokalhistorisk forening
Generalforsamling den 16 marts 2010 kl. 19.30 i Stevning Kulturhus.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Velkomst
Valg af dirigent
Beretning for året 2009
Regnskab
Budget for 2010
Valg

På valg er:
a. Arkivleder Inger Marie Christiansen
b. Best. medl. Sine Møller
c. Best. medl. Elsebeth Breede
d. Kasserer Vagn Hesselager
e. Best. suppleant Chr. Bonde
f. Revisor Gert Wonsyld
g. Revisorsuppleant Margit Schmidt
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

Da Lokalhistorisk forening i år fejrer 10 års jubilæum, vil vi gerne overraske med!!!!!!
Mvh
Bestyrelsen

Åbent arkiv 1. og 3. mandag fra 15 til 18
Dvs. 1. og 15. feb. samt 1. og 15. marts

Svenstrupbogen
Arbejdet med Svenstrupbogen skrider godt fremad; men vi vil gerne høre fra dig, hvis du i dine
gemmer har fotografier som fortæller ”noget” om vor by – så vi kan affotografere det til bogen.
”Erhvervsgruppen” – der samler stof om handel og håndværk i Svenstrup, vil gerne have input
fra beboere, der kan bidrage med oplysninger, specielt om Nordborgvej og Tårup. Henvendelse til
Karin Brodersen 7445 6176

Sognets foredragsforening
Husk foredraget torsdag d. 25. februar kl. 14 i Svenstrup forsamlingshus. Her kommer
sognepræsten fra Notmark, Malene Freksen med sit foredrag ”vin og brød – wienerbrød”. Det
bliver bestemt ikke kedeligt. Alle er velkomne. Entre incl. kaffe og kager 50 kr.

Februar 2010
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Ophængt i klubhuset den 12. januar 2010

Generalforsamling:
i
Svenstrup og Omegns Skytteforening
Torsdag d. 11. februar 2010 kl.19:30
i klubhuset.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Valg:
Bestyrelsen:

Valg af dirigent
Beretning
Regnskab
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag *)
Valg
Eventuelt

Torsten Larsen
Bente Højland

Suppleanter:

Revisorer:
Revisorsuppleant:

Dagmar Külper

(modtager genvalg)
(modtager genvalg)

Allan Eis

(modtager genvalg)
(modtager genvalg)

Iver Jørgensen
Lissy Larsen
Jan Nielsen

(modtager ikke genvalg)
(modtager genvalg)
(modtager genvalg)

*) Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 29/1-09

Bestyrelsen.
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Budbringer
Jeg kommer fra Island.
Jeg er lige flyttet til Nordborgvej i Svenstrup.
Jeg søger en reserve bedstemor eller bedstefar til mine 3 piger,
er der nogle som har lyst til at hjælpe mig,
da jeg ingen familie har her.
Sesselja Ingvadòttir
Nordborgvej 115
6430 Nordborg
Tlf. 23985469

Bestilling modtages på slagtekyllinger
vægt 3-4kg./stk.
Pris: 16kr./kg.
Kyllinger til levering først i marts,
skal bestilles senest d. 6. februar
Kyllinger til levering midt i april,
skal bestilles senest d. 25. marts
Næste mulighed for bestilling af kyllinger er forår 2011
Gert og Dorthe Johansen, Skovgaard
Tlf: 74456250 / 22162901
mail: skovgaard@johansen.mail.dk

Februar 2010
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”E-SI-SKÅ”
Hermed sender jeg den rettede udgave af vores sidste del af programmet.
04.02.10
11.02.10
18.02.10
25.02.10
04.03.10
11.03.10
18.03.10
25.03.10

Div.kortspil / dart / andre aktiviteter
Minilotto
Vinterferie
Foredrag: Malene Freksen med sit foredrag ”vin og brød – wienerbrød”.
Div.kortspil / dart / andre aktiviteter
Minilotto
Div.kortspil / dart / andre aktiviteter
Sæsonafslutning
MVH: Eva Tagesen

Cykelklubben
Årsmøde i cykelklubben.
25. januar afholdte cykelklubben sit årlige
møde, med 37 deltagere, der var
gennemgang
af
regnskab
+
årets
begivenheder, samt hyggelig samvær og
spisning ( gule ærter, med det hele )
Jens Fogt kunne oplyse, at der i årets løb
var kørt 1124 km, 21,7 km i snit.
Vi har i gennemsnit været 20 cyklister hver
gang, hvilket svarer til i alt 1075 personer.
Ud over de ugentlige mandags ture har vi
bl.a
• Været på 5 dages tur til Pløn
• Haft besøg af cykel vennerne fra Jels
• Besøgt Egen mark
• Været på Broballe bryghus, hele 2
gange
• Afholdt cykelringridning i Karlsminde
• Besøgt lokalhistorisk forening i
Stevning
• Haft heldags tur til sydals
• Set fotoudstilling i lys i laden
• Slået katten af tønden i nørreskoven
• Været på privat besøg flere steder, til
fint traktement
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•

7 m / k har gennemført 1. hjælps
kursus på Guderup plejecenter

Klubben havde sidste år en fin 5 dages tur til
Pløn, i år går turen til Ringkøbing i uge 33.
Klubben hjælper til ved det årlige
ringridning, fredagen går med kransbinding
til hestene + bånd til rytternes kasketter. 31
personer var i gang på selve dagen.
Desuden stiller vi det store telt op her i
Svenstrup, i Augustenborg og Helved ved
Frydendal ringridning.
Klubben startede i 1991 med Jørgen Jessen
som formand, i dag ledes klubben af en
styregruppe på 3, Jens Fogt, Hans Peder
Bonde og Ole Tagesen, sidstnævnte er
kontaktperson.
Vi cykler hver mandag, om vinteren fra kl.
9.00 og kl. 8.30 om sommeren, så har du
lyst, er du hjertelig velkommen på nævnte
tidspunkter.
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Bestyrelsen:

Navne:

Tlf.:

Mailadr:

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

Bibi Andersen
Karsten Abrahamsen
Inge-Marie Lyhne
Louise Andersen
Karin Frost Jensen
Dorith Sprenger
Jan Jørgensen

30207483
25632711
74425283
20763407
22531887
20966505
61602238

bib@andersen.mail.dk
kab@sdbg-fornikling.dk
imlyhne@stofanet.dk
lize@mail.dk
karin_frostjensen@sport.dk
dorith@bbs.dk

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 godt
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.
Jeg har Aloe varmecreme til muskler, gelly, propoliscreme til tør hud, tandpasta, deo stik, aloe
lips, og vores enestående drikke gel i 3 smags varianter og mange flere produkter.

Forever kvalitets Aloe Vera:
Nordborgvej 113 Svenstrup
Ring eller Skriv Sms. til 61 67 09 50.
Skriv en E. mail: agove@mail.tele.dk
Hjemmeside: www.myaloevera.dk/ove
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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…
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DET FOREGÅR I
Skolevænget 14
2009 / 2010
Aktiviteter:
Februar 2010
Mandag 01. feb. kl. 15.00
Søndag 07. feb. kl. 19.00
Torsdag 11. feb kl. 18.00
Torsdag 11. feb.kl. 19.00
Søndag 14. feb.kl.14.00
Mandag 15. feb. kl. 15.00
Onsdag 24. feb. kl. 18.30
Fredag 26. feb. kl. 19.00
Lørdag 27. feb. kl. 19.00

Lokalhistorisk forening
Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00.
Svenstrup kirke Salen
Spillemandsgudstjeneste i Stevning Kulturhus
Madklubben
Køkken
Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 92 78).
Stevning Lokalråd Caféen
Borgermøde i Stevning.
Fobis
Sal+Café Fastelavn for børn kl. 14.00 – 16.00
Lokalhistorisk forening
Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00.
Fobis
Salen Dilettant for børn. Forestillingen er slut kl. 20.00
Fobis
Salen Dilettant – generalprøve med kaffe og kage.
Fobis
Salen Dilettant – Premiereaften med spisning og dans.

Søndag d 7. februar kl. 19.00 er der spillemandsgudstjeneste i Stevning Kulturhus.
Efter gudstjenesten er der fælles kaffebord.
Svenstrup Kirkes menighedsråd og Stevning Søndags-Café står for arrangementet.
Marts 2010
Mandag 01.mar. kl. 15.00 Lokalhistorisk forening
Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00.
Tirsdag 02.mar. kl. 18.00 Madklubben
Køkken
Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 92 78).
Søndag 07.mar. kl. 14.30 Søndags-Caféen
Caféen
Kom og hyg med alle de andre i
Søndags Caféen.
Søndagscaféen har åben til kl. 16.30.
Tirsdag 09.mar. kl. 18.00 Skolen
Sal+Café Skolefest for 00.H + 0.H + 1.H.
Onsdag 10.mar. kl. 18.00 Skolen
Sal+Café Skolefest for 2.H + 3.H + 4.H.
Torsdag 11.mar. kl. 18.00 Skolen
Sal+Café Skolefest for 5.H + 6.H.
Mandag 15.mar. kl. 15.00 Lokalhistorisk forening
Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00.
Fredag 19.mar. kl. 18.30 Kulturhuset
Salen
Vin – ost – god musik – kom og vær med ????
(se opslag herunder)
April 2010
Torsdag 08.apr. kl. 18.00 Madklubben
Køkken
Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 92 78).
Mandag 19.apr. kl. 15.00 Lokalhistorisk forening
Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00.
Maj 2010
Mandag 03.maj. kl. 15.00 Lokalhistorisk forening

Februar 2010

Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00.
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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. 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)
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: 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.

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.marts. Rundt om Stevning
nr.129 udkommer d. 27.marts og E`SvenstruPPe udkommer ca. 1. april
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VINSMAGNING
med

OSTE-BORD
og

Skolevænget 14

JAZZMUSIK

Fredag d. 19. marts
kl. 18:30
Den Nordalsiske vinekspert Ole Madsen fra
Langesø Brugs vil indføre os i rødvinens
verden - og dertil serveres et lækkert ostebord
fra Kvickly i Nordborg – lidt senere på
aftenen spiller Sax Appeal i et par timer.
Billetter a 200 kr. kan købes hos:
Christian Bonde 7445 8578 chrbonde@bbsyd.dk
John Stavski 7445 9213 stavski@mail.dk
Steffen Fog 7445 8813 - 4017 6141 steffenfog@bbsyd.dk
ved Borgermødet d. 11 februar.
i Søndagscaféen d. 7. marts kl. 14:30 – 16:30
Sidste frist for køb af billetter er søndag d. 14 marts.
Vær venligst opmærksom på at der kun er 100 billetter til denne aften.
Arrangør: Stevning Kulturhus
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FRA STEVNING KULTURHUS
Hellig Tre Konger festen 2010
I år var der 7 udklædte, der besøgte de forkellige hjem i Stevning som havde
tændt deres dørbelysning. Efter Deres tur rundt i byen mødtes de i Caféen i
Stevning kulturhus, hvor maskerne skulle falde Kl. 22.30.
Her var der en snes Stevninger mødt op for at se hvem der gemte sig bag
maskerne, og mens maskerne faldt, kunne man nyde en øl eller pølse.
Præmie for bedste udklædte enkel person blev Mary Kjær der var udklædt som
Miss Stevning.

Præmie for bedste udklædte gruppe gik til Poul Nissen, Hans Nissen, og Anne Bonde
udklædt som Heks, smuk ung Dame og Ældre herre.
Stevning Kulturhus bestyrelse takker alle deltagere og vi foresætter traditionen i 2011.
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Aktivitetskalender
Februar 2010
Tidspunkt

Aktivitet

Mødested

Søndag d. 7. febr.

Kl. 19.00

Spillemandsgudstjeneste

Stevning kulturhus

Torsdag d. 11. febr.

Kl. 19.30

Skytteforeningen - generalforsamling

Søndag d. 14. febr.

Kl. 10.30

Gudstjeneste

Svenstrup kirke

Søndag d. 21. febr.

Kl. 09.00

Gudstjeneste v. Kitty Haugaard Jensen

Svenstrup kirke

Torsdag d. 25. febr.

Kl. 19.00

E SvensruPPe - generalforsamling

Lørdag

d. 27. febr.

Kl. 13.30

Vandretur i Nørreskoven

Søndag d. 28.febr.

kl. 19.30

Menighedsgudstjeneste

Søndad d. 07. mar.

Kl. 10.00 – 12.00 Folkekirkens Nødhjælps Landsindsamling

Klubhuset

Svenstrup forsamlingshus
Nygård
Svenstrup kirke

Kl. 12.00 – 12.45 Frokost
Søndag d. 07. mar.

Kl. 13.00

Gudstjeneste

Svenstrup kirke

Tirsdag d. 09. mar.

Kl. 18.00-20.00 Skolefest for børnehaveklassen og 1. klasse

Svenstrup skole

Onsdag d. 10. mar.

Kl. 18.00-20.30 Skolefest for 2.- 3. og 4. klasse

Svenstrup skole

Torsdag d. 11. mar.

Kl. 18.00-21.00 Skolefest for 5.- 6. og 7. klasse

Svenstrup skole

Søndag d. 14.mar.

kl. 10.30

Gudstjeneste med medvirken af konfirmander.

Svenstrup kirke

Tirsdag d. 16.mar.

kl. 19.30

Lokalhistorisk forening – generalforsamling

Stevning kulturhus

Fredag d. 19. mar.

Kl.18.30

Vinsmagning

Stevning kulturhus

..… … Sidste frist for indlæg til E`SvenstruPPe`s marts nummer. Er D. 20. februar
Onsdag D. 03. marts

… … Udkommer næste nr. af E`SvenstruPPe … …

(... ... oplysninger uden ansvar)
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