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Bidrag til ESvenstruppe
Så er det igen tid til den årlige indsamling til
dækning af papir og trykning af ESvenstruppe.
Vi håber ALLE læserne giver et bidrag helst 75 kr.
eller mere.
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På forhånd mange tak
Lissie Wonsyld

Brandværn
Anker Thy
74 45 62 99
E’ Svenstruplaug
Agnes Nielsen
74 45 63 46
e-mail:
nielsen@moisen.net
„E -Si- Skå“
Ole Rasmussen
74456193
e-mail
else.ole@bbsyd.dk
Folkedansere
Ib.Jensen
74456433
e-mail
i.jensen@post3.tele.dk
Nørreskovskolen
Ejvind Bojsen
88726869
e-mail:
ejvind@sonderborg.dk
Stevning Børnehus og Nørreskovens
Naturbørnehave
Mette Ringsgaard 74 45 86 37
e-mail:
mrin@sonderborg.dk
Jagtforeningen
Hans Jakob Møller
74 45 63 01
KFUM Spejderne Hjortspring Gruppe
Carsten Davidsen
74 45 95 50
Lokalhistorisk Forening
Jørgen Valentin
74 45 61 65
Menighedsrådet

Martha Thomsen.
21917675
e-mail
mmat@bbsyd.dk
Riecks Arkæologiske samling
Anni Thy
74 45 61 23
Ringriderforening
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NYT FRA KIRKEN

GUDSTJENESTER I SVENSTRUP KIRKE, EFTERÅR 2014.
September 2014:
Søndag den 28. september:
Oktober 2014:
Søndag den 5. oktober:
Fredag den 10. oktober:
Søndag den 12. oktober:
Søndag den 19. oktober:
Søndag den 26. oktober:
November 2014:
Søndag den 2. november:
Søndag den 9. november:
Søndag den 16. november:
Søndag den 23. november:
Søndag den 30.november:

Kl. 10.30 / Menighedsgudstjeneste
Kl. 10.30 / Høstgudstjeneste / MJK /
Jagthornsblæserne medvirker.
kl. 17.00 / Spaghettigudstjeneste
Kl. 9.00 / Kitty Hovgaard
Kl. 10.30 / Menighedsgudstjeneste
Kl. 10.30 / MJK
Kl.16.00 / Alle helgens dag / MJK
Kl. 10.30 / MJK
Kl. 10.30 / Menighedsgudstjeneste.
Kl. 14.00 / Familiegudstjeneste / MJK
Derefter: æbleskiver og juleværksted.
kl. 10.30 / MJK

MENIGHEDSRÅDSMØDER I KONFIRMANDLADEN KL. 19.00:
Torsdag den 23. oktober
Torsdag den 27. november
Vigtig meddelelse fra Menighedsrådet:
Menighedsrådet har besluttet at der i en periode fremover ikke vil blive afholdt
Midnatsgudstjeneste julenat i Svenstrup Kirke.

DET SKER I SVENSTRUP KIRKE
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Høstgudstjeneste den 5. oktober kl. 10:30:
Kom og vær med til en festlig gudstjeneste i vores flot pyntede kirke.
Minikonfirmanderne og konfirmanderne bærer frugt og grønt ind i kirken og vi
siger tak for årets høst. Jagthornsblæserne medvirker.
Spaghetti-gudstjeneste den 10.oktober kl. 17.00-19.00:
Vi indleder børnenes efterårsferie, uge 42 med en kort gudstjeneste for hele
familien som handler om temaet ”Hænder”.
Derefter går vi ned i konfirmandladen og spiser pasta med kødsovs og til sidst
laver vi i fællesskab en kreativ ting, hvor jeg håber alle vil give en hånd med.
Gratis deltagelse og alle er meget velkomne.

Familiegudstjeneste den 23.november kl. 14.00-16.00:
Vi indleder juletiden med en familiegudstjeneste hvor årets Minikonfirmander
medvirker. Dagens tema er ”Stjerner” og efter en kort gudstjeneste går vi ned i
konfirmandladen og laver stjerner til at julepynte kirken med og vi hygger os og
spiser æbleskiver og juleknas.
Så tag din mor og far, bedsteforældre, søskende og naboer med til en hyggelig
eftermiddag .

”FYRAFTENS MEDITATION” I SVENSTRUP KIRKE.
Tirsdag den 30.9. kl. 17.00-17.30
Tirsdag den 28.10. kl. 17.00-17.30
Tirsdag den 25.11. kl. 17.00-17.30
Kom og vær med til en stille stund i kirken med meditation,
lystænding og bøn.
Få ny energi og frisk sjælen op.
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KONFIRMANDLØRDAGE

Vi mødes på følgende dage:
Lørdag den 27. september kl. 9.30-13.30 (Noas Ark i Sønderborg)
Fredag den 3. oktober kl. 17.00-20.00 (Rollespil i Fynshav)
Lørdag den 25. oktober kl. 10.00- (Gospel workshop med andre unge)

SVENSTRUP KIRKES NYE LOGO:

Vi har haft grafiker Majbrit Kock i praktik og hun har designet kirkens nye flotte
logo:

CAFÉ-EFTERMIDDAGE FOR ÆLDRE I KONFIRMAND-LADEN
VED SVENSTRUP PRÆSTEGÅRD.
Onsdag den 29. oktober kl. 14.00-16.00:
Sangeftermiddag med efterårssange fra Højskole sangbogen. Maja spiller og
Mai-Britt fortæller.
Der er kaffe og mundgodt til alle.
Onsdag den 26. november kl. 14.00-16.00:
Vi afslutter årets café-eftermiddage med julehygge og julesange. Mai-Britt
fortæller en julehistorie og Maja spiller julens sange. Der er kaffe og juleknas til
alle.
Så velkommen til et par hyggelig eftermiddage. Det er gratis at deltage.
Vi glæder os til at se dig. Tilmelding til præsten senest mandagen inden caféeftermiddagen på tlf. 21 67 72 05 eller på mail mbk@km.dk
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Husk------Husk------Husk------Husk-------Husk------Husk------Husk
Efter nytår mødes vi til café-eftermiddage på disse onsdage:
Den 21. januar,

den 25. februar

og den 18. marts.

KONTAKTOPLYSNINGER:

Præst:

Mai-Britt Josephsen Knudsen
Kalvehavevej 3, Svenstrup
Træffetid: Hverdage (undtagen mandag) kl. 8-14
tlf: 74 45 62 05 / mobil: 21 67 72 05

Graver:

Torben Nielsen
Træffetid: Hverdage (undtagen mandag) kl. 8-14 på
kirkegården.
Tlf: 74 45 63 02 / mobil: 3145 84 00

Formand:

Leo Vindahl Olsen. Tlf. 74 45 82 11 / 26 74 62 11

Kontaktperson:

Martha Thomsen. Tlf. 21 91 76 75

Mere information:

www.svenstrupkirke.dk

MØD OGSÅ SVENSTRUP KIRKE PÅ FACEBOOK:
Svenstrup Kirke er også på Facebook og her kan du bl.a. følge med i hvad der
sker i din kirke, læse søndagens prædiken eller se billeder fra vores aktiviteter.

KIRKEBIL

Bestilles hos GF-Taxi på telefon 74 45 95 45 senest dagen før gudstjenesten eller
arrangementet.
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Tur til Christiansfeld for medarbejdere og frivillige ved Svenstrup Kirke.

Lørdag den 23.august var alle medarbejdere, rådsmedlemmer og frivillige ved
Svenstrup Kirke med ledsagere, inviteret på udflugt til Christiansfeld af
menighedsrådet.
Det blev en herlig dag, hvor vi blev guidet rundt i den smukke by af en meget
dygtig guide som fortalte om byens og Brødremenighedens historie. Vi besøgte
bl.a. Brødremenighedens kirke og Gudsageren og efter lidt tid til at shoppe
honningkager og andre gode sager, kørte vi til Den Gamle Grænsekro og spiste
frokost.
Tak for en dejlig dag og tak for jeres hjælp
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Så er der igen Loppemarked på Svenstrup Friskole
Lørdag d. 11. oktober 2014
og
Søndag d. 12. oktober 2014
Begge dage fra kl. 10 – 15
Der er mulighed for at købe kaffe og kage, eller måske du er
heldig i amerikansk lotteri, hvor der er chance for at vinde en
købmandskurv
Kom og gør en god handel
Vi ses
Støtteforeningen for Svenstrup Friskole
Vi modtager stadig lopper kontakt
Berit tlf. 22 30 58 01 el. Helle tlf. 51920878

Så kan du komme til STORT Sønderjysk kaffebord i Svenstrup
Søndag d. 26. oktober 2014 fra kl. 14.30 – 16.30
På Svenstrup Friskole
Hvis du vil være sikker på en plads så bestil billet ved at indbetale kr. 50,- pr.
person på (Sydbank) reg.nr. 8011 konto nr. 1101327
Senest tirsdag d. 21.10.2014
Det er også muligt at købe billet ved døren, men ingen garanti for en plads.
Håber vi ses
Støtteforeningen for Svenstrup Friskole
Har du lyst til at hjælpe med at bage en kage, lagkage eller småkager til
Sønderjysk kaffebord, så ring til Helle på 51 92 08 78
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Program for uge 42 i Svenstrup
Fredag den 10. oktober kl. 17.00 til 19.00
” Spaghetti gudstjeneste ” for ALLE i Svenstrup Kirke
Mødested : I kirken til en kort gudstjeneste, som handler om
” HÆNDER ”. Derefter er der mad i konfirmandladen : PASTA M. KØDSOVS
”. Efter maden laves en kreativ ting i fællesskab, hvor alle kan give en hånd
med. Gratis deltagelse og alle er meget velkommen.
Søndag den 12 oktober fra kl.10.00 – 12.00
SUF og Svenstrup Brandværn har aktiviteter på sportspladsen.
KOM OG VÆR MED ALLE MAND
Svenstrup Brandværn viser os hvordan vi kan undgå brand og ild skader.
Kom hele familienog bliv sikkerhedsklog for din egen skyld !!
De viser os hvordan man slukker en mindre brand og giver gode råd til at
undgå sådanne situationer. Du kan også prøve nogen af tingene selv.
Har du spørgsmål eller ting du har tænkt på så kan du få svar denne dag.
Der vil også være mulighed for at tilmelde sig til første hjælps kursus. Vi
skal hjælpe brandværnet med at passe på os selv og andre.
SUF vil ryste op med spændende aktiviteter
for alle aldre så kom og vær med og få udlevet
” LEGEBARNET ” i dig. Det er både sundt og
inspirerende og giver en masse energi til kroppen.
Mandag den 13. oktober kl. 09.00 -12.00. Mødested på parkeringspladsen
overfor Svenstrup Forsamlingshus.
Her kan du cykle en spændende og dejlig familietur i
området sammen med andre .Tag bare hele familien med ung som ældre
ALLE kan være med. HUSK tøj efter vejret og CYKELHJELM. Der cykles til
ca. kl. 11.00, derefter er der hygge og samvær.

Tirsdag den 14. oktober kl. 10.00-15.00
Oplev en dag på Naturskolen
Holmvej 33, Sjellerupskov.
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Se hjemmesiden: www.nordals-naturskole.dk
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. Lave noget praktisk arbejde med flagermuskasser
insekthoteller og meget mere. Velkommen for alle. Tag hele familien med og
en stor madpakke som spises i det fri. Gratis adgang.
SVENSTRUP SKYTTEFORENING
holder åbent tirsdag og torsdag fra kl. 18.00 – 20.00
Adr. : Sandbjergvej, Klingbjerg
Prøv at skyde med våben og se om du har talent og et godt sigte.
Måske er det dig og noget du vil gøre mere ud af i fremtiden.
Chancen for at prøve den er nu her .
Du betaler selv for de patroner du bruger.
BEMÆRK !! Datoen i Stolbroladen
er den 15. oktober.

Onsdag den 15. oktober kl. 14.00-17.00
Så sker der igen noget i Stolbroladen for hele familien. Stolbroladen slår
dørene op. For alle aldre 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
og andre lignende kreativitet.Forbrugte materialer betales selv.
Fællesspisning UGE 42 fredag den 17. oktober
kl. 17.30 på Svenstrup Forsamlingshus.
Pris 60 kr. pr. voksen. Børn under 12 år 30 kr.
Køb af billetter er senest d.10. oktober 2014 hos
Anneli Thy Egebjergvej 2, Svenstrup Mobil: 61776106 eller
Mia Bendorff Ugebjergvej 26, Svenstrup Mobil: 23839317.
Der kan også købes via netbank så er billetterne klar v. indgangen på dagen.
Kontonr. : 8011 0001026144 – HUSK navn + tlf. nr. og antal personer.
Programmet: Spisning, kåring af ” ILDSJÆL ” og indvielse af
Infotavle på parkeringspladsen.
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Er du vores nye

Brandmand ?
Svenstrup frivillige brandværn har brug for et par nye
mænd / kvinder i det aktive beredskab.

Er du mellem 18 og 40 år.
Har du lyst til at gøre en forskel når uheldet er ude.
Har du et fornuftigt helbred.
Har du lyst til at tage en uddannelse som brandmand –
Gratis.
Er du bosiddende i / omkring Svenstrup.

Så tag kontakt til en brandmand du evt. kender, eller
kontakt en fra brandværnets bestyrelse.
Kaptajn:

Anker Thy – 20629133

Vicekaptajn:

Helge Kock – 61270242

Sekretær:

Tom Marek – 61370924

Kasserer:

Jens Johansen – 74456160

Best.medlem: Kenneth Svendsen – 20761216
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Svenstrup frivillige brandværn

Udkald i foregående måned:
12 Sept. Kl. 04:10 – Søredning, Eftersøgning af savnet person.

Kommende måneds øvelser:
06 Okt. Kl. 18:45 - Danfoss
25 Okt. Kl. 08:00 – Brandskolen i Sønderborg

Skulle du være interesseret i at se hvad vi laver ved en øvelse, eller være måske
være interesseret i at blive brandmand / brandkvinde, så kontakt en fra
bestyrelsen, en brandmand du kender, eller kom til en øvelse og få snak med os.

Passivt medlemskort fra Svenstrup friv.
Brandværn.
Brandværnet har nu været rundt med medlemskort i hele distriktet.
Hvis man ikke er helt fortrolig med den nye betalingsmåde, er man
velkommen til at kontakte en af vores brandmænd og betale på
den gamle måde, og så vil brandmanden give pengene videre til
vores kasserer.
Vi takker for støtten, til dem som indtil videre har støttet os 

Mvh.
Jeres brandværn.
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Nord-Als Y`s Men`s

Har

for

3.år

julemarked

I

Schinks

værksted

på

Nordborgvej 163. Det er lørdag d. 15 november og søndag
d. 16 november begge dage fra kl.10.00 – 16.00.
Salget går ubeskåret til ungdoms arbejde i nærområdet.
Der kan købes varme vafler, gløgg, kaffe, til børnene vil
der være saft.

Hilsen Jytte Schink

Vi har også Tombola fredag d.3 oktober i Kvickly Nordborg
– 17, der er mange gode gevinster.
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Kl. 10

Foredragsforeningen vinter 2014/2015
Alle arrangementer er i Svenstrup
forsamlingshus fra kl 14 til ca. 16
og koster 50 kr. per person incl.
kaffe og kage.

Torsdag d. 6. nov. 2014: Karin
Jensen: Vi får besøg af Karen
Jensen fra Fynshav, som vil fortælle
og læse op af de Alsiske ”Poeter”:
Fritz Carstensen, Hans Harboe, Per
”Maler” og Wilhelm Deichgraeber, en
eftermiddag, hvor vi vil dyrke det
alsiske sprog.

2014
Torsdag d. 2. okt. 2014: Ruth Brik
Christiansen: Har som leder af
KFUMs soldaterhjem været
udstationeret i Irak, Afganistan og
Libanon. Ruth vil holde et
inspirerende, medlevende og
engageret foredrag om det at være
den forstående ”mor” for danske
soldater i udlandet. Omhandler
oplevelser og ”krigen set fra KFUMs
soldaterhjem.” Ruth var leder på
soldaterhjemmet i Irak fra august
2006 til februar 2007 og i Afganistan
fra maj 2008 til februar 2009. Åbnede
et nyt soldaterhjem Afganistan i 2010.
I 2011 leder af et soldaterhjem i
Libanon.

2015
Torsdag d. 22. jan. 2015: Hans Jørn
Feldthaus: Fra gadebetjent til
kriminalinspektør. Foredraget
omhandler bl. a. hvordan samfundet
har ændret sig og dermed også
holdningen til politiet. Feldthaus
fortæller på en god og spændende
måde om alvorlige hændelser, men
også om mange spændende
oplevelser.
Torsdag d. 5. marts 2015:
Tordenskjolds soldater, et 10
mandsorkester med Jes Solmer som
”dirigent”. De var også med sidste
vinter, hvor de gjorde stor lykke.
Derfor gentager vi successen.
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Lokalhistorisk forening
Hjortspringfundet af G Rosenberg (1937)
Alsinger Snak – 60 historier af Håns Alsinger (ca
1960)
Dage på Danfoss – redigeret af K. Folke Harris og D.
Scharnberg
Sønderjyske digte og fortællinger- udgivet af
sprogforeningen
Alsingersnak – Håns Alsinger
Alsisk sang og visebog -1 +2
Ad min Vårsti O Als – Martin N. Hansen
H.R. Hiort-Lorenzen og Dannevirke 1868-75 –
Historisk Samfund for Sønderjylland
Jeg gik mig ud – Sønderjyder synger
Æ har høør – Sønderjyder synger
Nordborg – Historien om Nordborg med tråde helt
frem til vor egen tid af Boye Andersen (1984)
De så det ske under besættelsen ”Gå til modstand”
af Per Eilstrup og Lars Lindeberg
De så det ske under besættelsen ”Bevar ro og
orden” af Per Eilstrup og Lars Lindeberg
Oldtidsminder på Als og Sundeved af Jens Raben
(1982)
Nordals – Bygningskulturelle værdier af bebyggelse
og bygninger 1966 – 1971
Forslag til Kommuneplan 2009 – 2021
Troldtøj – Alsiske digte - af Martin N. Hansen
Slægtshistoriske studier i Sønderjylland af Johan
Hvidtfeldt (1965)
Jøn Torres Gravøl af Martin N Hansen
Mejerier på Als og Sundeved
Nørreskoven på Als (1992)
Sønderjyllands Historie Bind 1 – tiden indtil 1241
Sønderjyllands Historie Bind 2 – tiden 1241 – ca.
1600
Sønderjyllands Historie Bind 3 – tiden ca. 1600 – ca.
1805
Sønderjyllands Historie Bind 4 – tiden 1805 - 1864
Sønderjyllands Historie Bind 5 – tiden 1864 - 1920

”Nye” lokalaviser i Lokalhistorisk
Arkiv
Lokalhistorisk forening har fra Sønderborg Bibliotek
fået en samling af gamle lokalaviser:

Alsingeren 1982-94
Als-Posten 1991-2004
Mellemfjords 1991-93
Sønderborg Ugeavis 1995-2005
De er pænt indbundne og man er velkommen til at
læse i aviserne. MEGET interessant læsning.
Vi har jo åben 1. og 3. mandag i måneden fra 14 til
17, så bare kom forbi.
Vi låner dem desværre ikke ud! (Vi vil ikke
konkurrere med bibliotekerne ha-ha)

Desuden fik vi følgende:

”Nye” bøger i Lokalhistorisk Arkiv
Alsiske minder af Jens Bladt
Sønderjydske digte og fortællinger af Nikolaj
Andersen
Den hjemle Blæst af Martin N Hansen
Træk af Danskhedens Historie i Sønderjylland (indtil
1864) af H Rosendahl (1919)
Træk af Danskhedens Historie i Sønderjylland (efter
1864) af H Rosendahl (1920)
Christen Hansens dagbog (Elstrup 1766 – 1810)
Fra Als af August F. Schmidt (1951)
Sønderjyllands Kirkehistorie af J Larsen (1946)
Med en Blomm i e Hat af Martin N Hansen (1943)
I mit Herred ti Hest af Martin N. Hansen (1953)
Tre Fortællinger fra Ærø og Als af N. Klein (1927)
Adel og Hertuger på Als og Sundeved (1979)
Nordborg igennem 800 års skiftende Historie af J.
Raben (1929)
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Byfesten 2014
Byfesten 2014 og Jagtforeningens 80 År`s jubilæum blev afholdt d.20 sept. med
72 deltagere.
Festen startede i haven på forsamlingshuset med 11 jagthornsblæsere, der
spillede, mens vi nød vor velkomstdrik.
Derefter gik vi til bords og fik en fin menu tilberedt af Mona Nøhr og Connie.
Efter spisningen spillede Kim op til dans, og vi morede os til kl.01, hvor festen var
slut.

Tak til alle der har hjulpet til og gjort denne fest muligt. En særlig tak til
Jagthornsblæserne for et festligt indslag.
Festudvalget
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Opstart i uge 37 for alle Børnehold
og i uge 40 for alle Voksenhold

Derudover vil der også blive lagt vægt på motorik,
grundgymnastik og styrketræning.
Men først og fremmest skal vi selvfølgelig have det skægt!
Vi glæder os til at se DIG til en super sæson

Børnehold 220 kr./Voksenhold 275 kr.
Betales inden den 1. november.
(2. nov. Trækkes der lod blandt indbetalte
kontingenter om 1 stk. kagemand/kone.
Vinderen får direkte besked.)

Dorith, lotte, Camilla, Maria, Jeppe & Robin
Hver tirsdag kl. 16.45- 18.00

Voksen/Forældre-Barn(1-3 år)
Vi skal lege og have det sjovt med en masse
redskaber.
Vi kravler, triller, løber og hopper.
Kan dine forældre ikke deltage, må du gerne tage
en bedsteforælder eller en anden voksen med.
Kom og nyd en aktiv time sammen.
Vi ses.
Angelika Jensen & Connie Deigaard
Hver torsdag kl. 16.30-17.30

Voksenhold:Opstart
i uge 40

Gymnastik for friske kvinder
Motionsgymnastik for kvinder i alle aldre. Jeg
bruger "hæng på metoden" så alle kan være med.
Der arbejdes med alle muskelgrupper i
opvarmning, styrke, små lette serier, gulvøvelser
på måtte, kondi og udstrækning. Vi laver også
øvelser med små pilatesbolde og brede
elastikker. Kom og find en muskel du slet ikke
vidste du havde!
Vel mødt. 
Hanne Krenzen
Hver mandag
kl. 18.30- 19.45

Drenge fræs og vilde piger (ca. 4-6 år)
Vi vil forsøge, at have fart over feltet.
Lege med højt aktivitetsniveau,
Klatre/svinge i torve, stafetter og redskabsbaner
– kort sagt;
Det bliver leg og gymnastik på alles præmisser.
Vi glæder os til at se Jer;
Camilla Rasmussen, Simon Johansen, Camilla
Hansen, Dennis Johansen.
Så kom mandag kl. 16.30 – 17.30
Junior mix (ca.7-14 år).

”Supermænd”
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 15 år længre.
Kom og vær med - det skal nok blive sjovt ellers
gør vi det sjovt.
Finn Lehmann og Gunnar Jensen
Hver torsdag kl. 19.00-20.30

Har du krudt bagi??
Syntes du det er fedt at have hovedet nedad??
Er du vild med at lege/springe i redskaber??

Så er juniormix lige noget for dig!!
Vi skal slå koldbøtter, stå på hænder, lave vejrmøller,
salto, flik flak og mange andre spring på bane, trampolin
og airtrack. Alle kan være med!! Der vil være både
basisspring samt mere avancerede spring for de øvede.
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Prøv noget anderledes
Hold Børnefødselsdag (fra 5. klasse)
Start firma- eller gadefesten her.
Mulighederne er mange
hos

Svenstrup Skytteforening
Kom ned og besøg os på Sandbjergvej 1
og hør hvilke aktiviteter vi kan tilbyde.

Åbningstider
Tirsdag 18.00-20.00
Torsdag 18.00-20.00
Du kan også kontakte:
Jonna Hansen Tlf. 2846 4119 / Mail: jonna.sjellerup@bbsyd.dk

Vi glæder os til at se dig
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Weekenden d.29/30-11 kl 10-17.

Så åbner vi atter døren til WINDSGALLERI.

Der er som altid lidt godt til ganen.
Julehygge og Loppemarked.
PÅ Gensyn i WINDS-GALLERI.
Kom og se om der er noget du slet
ikke kan undvære.

Ugebjergvej 5,Svenstrup 6430
Nordborg

Weekenden d.22/23-11 kl 10-17
Tlf. 27526330
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Annoncer

Bestyrelsen

Navne:

Mailadr:

Tlf.:

Formand :
Næstformand :
Kasserer:
Fodbold formand :
Gymnastik formand
Sekretær :

Karin Frost Jensen
Eline Brandt
Lotte Kümpel
Thorleif Petersen
Dorith Spenger
Ulla Schmidt

karin_frostjensen@sport.dk
eline_brandt@hotmail.com
kumpel@live.dk
thorleifpetersen@bbsyd.dk
dorith@bbsyd.dk
steimle.schmidt@gmail.com

2253 1887
2344 8603
2221 2489
2283 2890
2096 6505
3026 6087

Revisor : Flemmning Vejlin og Alice Søgaard

Goods gårdbutik Stevning Midtvej 1
Gårdens grisekød
Der kan købes både hele og halve grise. En hel gris vejer ca. 80 kg.
Velhængt og færdigpakket lige til at lægge i fryseboksen.
Tilbuds pris kun 35 kr./kg.
Bestilling i butik eller mobil 21 93 43 88 - Johannes.
Vi slagter grise hver anden mdr. derfor bestilling i god tid.
Desuden i butikken: et stort udvalg i kyllinger og andet kød samt diverse
slagterpølser.
Alt indenfor pærer, æbler og diverse grøntsager. Æg, honning og
hjemmelavet is.
Vi lægger stor vægt på at alt er lokalt produceret så vi kan stå 100 % inde
for kvaliteten.
Derfor også sæsonpræget udvalg
Åbningstider:
man-tors
fre-lør
søn

10.00-12.00 og 14.00-16.30
9.00-16.30
lukket
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HENRIETTES PRIVATE DAGPLEJE
Et godt alternativ til den kommunale.
Lige lidt nyt fra Henriettes private dagpleje.
Sommeren er ved at nå sin ende og det er nu ved at være tid til det mere kreative indendørs.
Vi skal bla. lave græskarhoveder til halloween og juleklip/julegaver.
Som vi plejer hvert år, har dagplejen været på camping for en dag. I år gik turen til Lysabild, hvor min
familie og jeg ligger med campingvogn.
Børnene og jeg kørte derud om morgenen og forældrene kom så om eftermiddagen til fælles hygge. Hver
især havde medbragt lidt mad så vi kunne spise sammen om aftenen. Vi havde alle en fantastisk dag og mon
ikke børnene sov godt den nat.
Min mand og jeg har lige købt nabogrunden, så her i dagplejen vil vi få endnu mere plads i haven.
En af de mange planer med den ekstra plads er, at jeg laver et motorikrum, så vi får flere muligheder for, at
træne og udvikle alle vores motoriske færdigheder.
Har i lyst til, at vide mere om min dagpleje og se de mange fine billeder, så kig ind på hjemmesiden:
www.henriettesdagpleje.dk
Jeg passer i øjeblikket 4 børn. Sofi, Bruno, Lucas og Riley.
Pt. Har jeg en ledig plads og fra december endnu en.
Venlig hilsen Henriette

5% i bonus
AutoMester Fordelskort
Med dit AutoMester Fordelskort optjerner du 5%
bonus af dine kommende
værkstedsregninger.Bonusbeløbet fratrækkes altid
den efterfølgende regning.Det sker helt
automatisk.og det er gratis for dig.
Alle former for reparationer udføres!

Nordborgvej 54 Svenstrup tlf. 74456306 – www.nord-als-auto.dk
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Nyhed – Nyhed – Nyhed
Vi har fået en fantastisk solbeskytter spray faktor 30, som indeholder Aloe Vera
og vitamin E for at beskytte huden mod ældning og solskader.
Den er ekstra vandfast og selvfølgelig rigtig go til børn.
Beskytter med UVA og UVB
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/ov

1.
2.
3.
4.
5.

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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