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S
Hvorfor har vi fastelavnsris, og hvordan har riset
og dets betydning set ud førhen?
Fastelavnsris har været kendt i Danmark siden 1700tallet.
Hvad er et fastelavns ris og hvad bruges det til?
Fastelavnsriset har en lidt mørk historie, idet nogle
mennesker i gamle dage brugte det til at piske deres
børn med for at minde dem om Jesu lidelser. Dette gik
man dog heldigvis væk fra igen, og for det meste
handler fastelavnsriset om frugtbarhed. Tidligere
piskede man hinanden med det for sjov og man mente
at hvis det var friske grene hvor knopperne var ved at
springe ud, ville det overføre noget frugtbarhed til den
man piskede.
Ris er et gammelt ord for en samling af friske grene,
typisk birkegrene. Et fastelavnsris er når man pynter
riset med slik og pynt til fastelavn. I dag bruges
fastelavnsriset af børn til at vække forældrene om
morgenen mens de synger fastelavnssange.
Da jeg var barn, pyntede vi selv fastelavnsriset med
strimler af silkepapir og lidt slik, i god tid, så stod det
ellers der og så lækkert ud. Først når mine søstre og
jeg havde riset mor og far op om morgenen, måtte vi
spise af slikket. Det kunne godt være svært nogle
gange at holde sig fra slikket, men det var jo heller ikke
sjovt at stå der om morgenen uden slik og søstrene
havde alt deres.
Ja man må da sige risets historie har ændret sig
gennem tiderne.
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Nyt fra kirken

Kontakt Sognepræsten:
Hvis du har brug for en samtale, eller
hvis du skal bestille tid til en kirkelig
handling, så er du altid velkommen til
at kontakte din sognepræst:
Mai-Britt Josephsen Knudsen
Kalvehavevej 3, Svenstrup.

Mail: mbk@km.dk
Træffes bedst: tirsdag-fredag
kl.9-11eller kl.15-16 på
telefon: 74 45 62 05 /
mobil: 21 67 72 05.
Mandag er min fridag.

Kirkebil:
Kirkebilen bestilles hos GF-Taxi på
telefon 74 45 95 45 senest dagen før
gudstjenesten.
"Kirkebil"
er
til
rådighed for enhver, der ellers har
svært ved at komme i kirke.

Referater fra menighedsrådsmøderne
bliver fremlagt i kirkens våbenhus.
Rådets medlemmer: Leo Vindahl
Olsen (formand), Mona Boysen
(næstformand),
John
Svane
Christensen (kasserer i rådet),
Karin Stavski (kirkeværge), Martha
Thomsen (kontaktperson), Henrik
Christensen har ønsket at udtræde
af Menighedsrådet og 2. suppleant
Kurt Christensen er indtrådt, graver
Torben
Nielsen
(medarbejderrepræsentant).

Kirkegården:
Graver og kirketjener Torben Nielsen
træffes i arbejdstiden 8-14 på
kirkegården og på telefon 74 45 63 02
og mobil 3145 8400.
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 hjælpsom bøn.

Suppleanter:
suppleanter.

der

er

ikke

flere

Uden for rådet:

Menighedsrådet:

Organist: Maja Jørgensen (medarb.
repr.),

Menighedsrådsmøde: D. 18. Marts –
Regnskabsmøde. D. 8. April. Begge
dage kl. 19.00 i Konfirmandladen.

Regnskabsfører: Ole Rasmussen
Bygningssagkyndig: KlausWitte

Menighedsrådets møder er offentlige,
og alle interesserede er velkomne.
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Svenstrup Kirke
Årets Konfirmander
den 13. april 2014, kl. 10.30.
Christine Andersen, Ugebjergtoften 6, Svenstrup
Theis Bramsen, Vestermarken 32, Stevning
Mads Bujakewitz, Nordborgvej 48, Svenstrup
Alex Friis, Ugebjergvej 45, Svenstrup
Camilla Fynbo Hansen, Apotekergade 1, Svenstrup
Emil Have Hansen, Egebjergvej 15, Svenstrup
Jonas Marek Hansen, Gildbrovej 1, Elsmark
Mads Henrik Joppich, Hjortspringvej 25
Mikkel Louis Jørgensen, Apotekergade 8, Svenstrup
Sofie Panduro Lehmann, Mølletoften 20, Svenstrup
Nicklas Lorentzen, Kløvertoften 26, Svenstrup
Maria Stefansen Lorenzen, Nørreskovvej 14, Svenstrup
Maria Lind Pallumblad, Egebjergvej 6, Svenstrup
Nikolaj S. Petersen, Ugebjergtoften 3, Svenstrup
Julie Jespersen Saustrup, Stavensbølgade 40, Augustenborg
Jacob Bonde Sørensen, Skolevænget 17, Stevning
Frederik Jens Todsen, Apotekergade 12, Svenstrup

Filmaftner for voksne i Konfirmand-laden
ved Svenstrup Præstegård:
Vi byder dig velkommen til en hyggelig filmaften hvor vi ser en god film sammen
og hygger os med et glas vin/ vand og lidt chips.
Der er filmaften på følgende datoer:
Torsdag den 13. marts kl. 19.00
Torsdag den 3. april kl. 19.00
Titlen for aftenens film må ikke offentliggøres i skriftlige medier, men oplyses på
Svenstrup Sogns hjemmeside eller ved henvendelse til præsten på tlf. 21 67 72
05 eller på mail mbk@km.dk

Café-eftermiddage for ældre i Konfirmand-laden
ved Svenstrup Præstegård.
Onsdag den 19. marts kl. 14.00-16.00 mødes vi til en hyggelig eftermiddag med
sang, musik og fortælling. Denne gang er temaet: ”Forårs fornemmelser”.
Onsdag den 23.april kl. 14.00-16.00 mødes vi igen til en hyggelig eftermiddag
med fortælling og fællessang. Denne gang får vi besøg af sognepræst i Oksbøl,
Camilla Hansen, som vil fortælle om og vise billeder fra sin barndom i Rinkenæs
Forsamlingshus.
Så velkommen til et par hyggelig eftermiddage. Det er gratis at deltage.
Vi glæder os til at se dig. Maja og Mai-Britt
Tilmelding til præsten senest mandag den 17.3. og mandag den 21.4. på
tlf. 21 67 72 05 eller på mail mbk@km.dk
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Én-dags-retræter i fastetiden i Svenstrup Kirke.
Har du brug for et pusterum, og et
sted hvor dine indre batterierne kan
blive ladet op? Så er en ”én-dagsretræte” måske noget for dig.
En retræte er et sted, hvor man for en
stund trækker sig tilbage fra en travl
og måske stressende hverdag og
giver sig selv en form for ”åndeligt
frikvarter”, hvor man ved hjælp af
kristen bøn, stilhed og meditation kan

blive ladet op på ny og gå tilbage til sit
liv og sin hverdag med friske fornyede
kræfter.
I Svenstrup Kirke tilbyder vi i
fastetiden to ”én-dags-retræter”, og
da der er meget begrænsede pladser,
sker tilmelding efter ”Først til mølleprincippet”, så det gælder om at være
hurtig 

Datoerne for ”Én-dags-retræter” i Svenstrup Kirke er:
Lørdag den 1.marts kl. 10.00-16.00. Tema: Faste.
*****
Lørdag den 29. marts kl. 10.00-16.00. Tema: Centrerende bøn.
Pris 100,-kr. pr. gang inkl. Forplejning.
Meld dig til hos Mai-Britt senest den 24.2. og 24.3.på tlf. 21 67 72 05 eller på
mail mbk@km.dk
Oplys navn, adr. og telefonnr. ved tilmelding.

Nej tak!!!…Ikke nogen fløde kager til mig!!!
Når vi taler om faste i dag, så
forbinder mange nok mest det at
faste med det at sige nej tak til
forskellige former for mad. Det er én
af tidens store trends, at være på
diverse faste-og udrensningskure for
at få gjort rent i kroppens forskellige
depoter af uønsket ophobet fedt,
væske og affaldsstoffer.
Men faste er meget mere end at lade
være med at spise forskellig slags
mad.
I stort set alle religioner kender man til
forskellige former for fastepraksis, og

også i kristendommen kender vi til
fasten.
Den kristne faste går traditionelt set
fra Askeonsdag ( onsdag efter
fastelavn ) og til og med lørdag inden
påskedag. Det er i alt 40 dage, hvis
man regner søndagene fra, og denne
40-dages faste peger hen på Jesu
fristelse i ørkenen, hvor han efter sin
dåb fastede i 40 dage. ( Mat. 4, 1-11)
I vores evangelisk-lutherske folkekirke
har vi gennem mange år ikke haft
tradition for at faste, fordi Martin
Luther mente, fasten var udtryk for
6

folks ønsker om at ville gøre sig selv
bedre i forhold til andre, og dermed
anså han fasten for at være en form
for gerningsretfærdighed.
Alligevel har vi moderne mennesker
måske godt af, at give fasten en
renæssance, eller i hvert fald en ny
chance; og i mange kirker, også i den
Danske Folkekirke, ønsker vi derfor,
at holde fast i fasten.
For i vores overflods-kultur, hvor vi
konstant overdænges med materielle
goder, kan det virke befriende for en
stund at faste fra noget af alt det vi
fylder os med.
For det er ikke kun mad, man kan
faste fra.
Man kan også faste fra f.eks. alkohol,
tv, computer, face-book, internettet,
sms´er osv. Osv.
Kort sagt, man kan prøve at skrue
ned for sit forbrug af de ting, som man
bruger alt for meget tid på, og som
forhindrer én i at være nærværende i
forhold til dem, man har hos sin side.

Så min faste-opfordring i år lyder:
Giv dig selv en pause og hold faste
fra f.eks. din mobiltelefon. Læg den
fra dig, når du har fri fra arbejde, sæt
den på lydløs og modstå fristelsen til
at være online, og brug i stedet for
tiden på en herlig gåtur sammen med
din kæreste eller dine børn.
Sluk for dit tv og bag en kage i stedet
for og inviter dine naboer over til en
kop kaffe.
Luk ned for din computer og spil et
spil sammen med dine børn eller
børnebørn og hyg dig med dem du
har kær.
Kort sagt: Fast de vigtigste ting frem!
Kom frem med nærværet og nyd at
være til stede i det nu vi deles om.
Nyd fasten, nyd roen og nyd livet.
God faste.
Mai-Britt Josephsen Knudsen

E Svenstruppe’ afholder ordinær generalforsamling
Tirsdag d. 11. marts 2014 kl.19.00 på Svenstrup Forsamlingshus
Med følgende dagsorden i henhold til vedtægterne
1. Valg af dirigent.
2. Sidste års protokol.
3. Beretning.
4. Regnskab.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Indkomne forslag.
7. Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Med venlig hilsen bestyrelsen.
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Generalforsamling på Svenstrup Friskole
Dato & tid: d. 9/4 - 14. kl. 19.00
Sted: Gymnastiksalen på Svenstrup Friskole
Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer
a. Valg af referent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
a. Formandens beretning
b. Tilsynsførendes beretning
c. Kasserens beretning & forelæggelse af revideret årsregnskab for 2013
3. Friskolen og skolereformen
4. Valg til bestyrelsen
a. Valg af stemmetællere
b. Valg af medlemmer i forældrekredsen
i. Dorthe Johansen (Modtager genvalg)
c. Valg af medlemmer i skolekredsen
i. Kia Jacobsen (Modtager genvalg)
ii. Ledig plads
5. Valg af suppleanter
a. Valg af suppleant i forældrekredsen
i. Finn Lehmann (Modtager genvalg)
b. Valg af suppleant i skolekredsen
i. Karin K. P. Jensen (Modtager genvalg)
6. Indkomne forslag
a. Justering af skolepengene (Bestyrelsen)
7. Evt.
Evt. yderligere indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde
senest d. 26/3 -14.
Friskole er vært ved kaffe/the & kage.
Der kan købes øl & vand.
På bestyrelsens vegne
Morten Carstensen
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Svenstrup Forsamlingshus
Ordinær Generalforsamling
Onsdag d. 12. marts 2014 kl. 19.00 på Svenstrup Forsamlingshus
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Valg af referent
Formandens beretning ved. Anne Marie Duus
Regnskab ved Gert Wonsyld
Indkomne forslag
Valg:
 Valg til bestyrelsen
 Valg af suppleant
 Valg af revisor
7. Eventuelt
Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.

Med venlig hilsen bestyrelsen
Umiddelbart derefter afholder Støtteforeningen deres ordinære
generalforsamling

Støtteforeningen
Støtteforeningen afholder ordinær generalforsamling
onsdag d. 12. marts 2014 på Svenstrup Forsamlingshus.
Med følgende dagsorden i henhold til vedtægterne
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke.
3. Regnskab.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
5. Valg af suppleant.
6 Valg af revisor.
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Med venlig hilsen bestyrelsen.
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Svenstrup ringriderforening
afholder generalforsamling
Mandag d. 24 marts, klokken 19.00 på Svenstrup friskole.
Dagsorden:
- Valg af dirigent
- Formandens beretning ved Dorthe Johansen
- Regnskab ved Vivi Riggelsen
- Valg til bestyrelse: På valg er: Marianne Bonde
- Evt.
Foreningen er vært ved kaffe/the og kage.
På bestyrelsens vegne
Dorthe Johansen

Generalforsamling i Svenstrup vandværk 2014
Torsdag d. 20 marts, klokken 19.30 på Svenstrup forsamlingshus
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af ordstyrer
Valg af protokolfører
Formandens beretning ved Gert Johansen
Fremlæggelse af regnskab ved Jørgen Jørgensen
Valg af bestyrelsesmedlem og revisor
·
På valg til bestyrelsen er Flemming Christiansen og Arne Bonde
·
På valg til revisor er Helmut Buss
6. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen)
7. Eventuelt
På bestyrelsens vegne,
Gert Johansen
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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 os:
Jonna Hansen
Jan Paulsen

2846 4119
2018 6532

Vi glæder os til at se dig
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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SUF Gymnastikopvisning i Guderuphallen

Lørdag den 15. marts kl. 10.30
Med egne hold og gæstehold.
Kom og se vore dygtige gymnaster og deltag i vores konkurrence.
Vel mødt og med sportslig hilsen
Gymnastik foreningen
Program:

Kl.10.30

Indmarch/Velkomst

Kl.10.40

Hold 1. Forældre/barn
v. Helle, Angelika og Camilla
Hold 2. Rytme Piger (EUI)
v. Line og Hanne
Hold 3. Juniormix (NGF)
v. Rikke, Line, Michele og Camilla
Hold 4. Drengefræs og vilde piger
v. Mette, Gitte, Dorthe og Simon
Hold 5. Sundeved Efterskole
v. Klaus, Steffan, Kristian, Ditte og Cecilie
Hold 6. Krudtuglerne
v. Dorith, Lotte, Maria, Camilla og Jeppe
Hold 7. Xtreme Spring
v. Robin, Johanne og Christine
Alle ledere på gulvet

Kl.10.55
Kl. 11.10
Kl. 11.25
Kl. 11.50
Kl. 12.20
Kl. 12.40

Ca. kl.
12.55

Lodtrækning/Afslutning
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Svenstrup frivillige brandværn

Udkald i foregående måned:
03 feb. 2014 kl. 21:24 – Bygningsbrand Gård med dyrehold, i Asserballe.
06 feb. 2014 kl. 15:35 – Naturbrand skov/plantage, i Nordborg.
Afholdte øvelser:
13 jan. 2014 kl. 19:00 – Planspil på brandstationen.
02 feb. 2014 kl. 09:00 – Generalforsamling.
Kommende måneds øvelser:
03 mar. 2014 kl. 19:00 – Svenstrup.
17 mar. 2014 kl. 19:00 – Danfoss.

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.

Brandværnet har holdt Generalforsamling.
Der blev d. 2 februar holdt generalforsamling i Svenstrup friv. Brandværn.
Kaptajnen berettede om året der gik, som bød på forskellige udfordringer og
opgaver. Der var i 2013 udkald 9 gange, hvoraf de 5 udkald var til brandværnet og
4 var til søredning.
Opgaverne til brandværnet var fordelt på:
 Brandværn - Brand i kolonihavehus, i Nordborg
 Brandværn - Afstivning af lygtepæl der var knækket i blæsevejr, i Svenstrup
 Brandværn - Nedfaldne elledninger grundet blæst, i Svenstrup
 Brandværn - Brand i halmstak, i Holm
 Brandværn - Sikring af område ved kirken, grundet stormskader, i Svenstrup
 Søredning - Eftersøgning af person, Alssund
 Søredning - Båd gået på grund, Lilebælt
 Søredning - Båd tager vand ind, Lillebælt
 Søredning - Drukneulykke, Høruphav/Kegnæs
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Der blev afholdt de lovpligtige 12 øvelser, plus nogle ekstra øvelser, samt har vi
været på brandskolen i Sønderborg hvor vi var i overtændingscontainer og
brandhus.
Mandskabsmæssigt står Svenstrup friv. Brandværn med 20 faste brandmænd
plus 2 gæstebrandmænd.
Materielmæssigt har vi stadig en autosprøjte og en tankvogn, som står i en god
stand.
I løbet af året har brandværnet fået malet hele stationen udvendigt, samt har
værnet købt et jordstykke ved siden af stationen, som mandskabet har arbejdet
hårdt på at få indrettet til parkeringsplads. Der har så vist sig at der kommer store
mængder overfladevand fra marken, samt grundvand der stiger op, så der i løbet
af 2014 skal laves et yderligere dræn langs med marken.
Brandværnet står stærkt, mandskabsmæssigt, materielmæssigt og
sammenholdsmæssigt, hvilket er et sundt og godt tegn.
Under valg var der følgende:
Kaptajn: Anker Thy, som blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlem: Arne Hansen, hvor Kenneth G. Svendsen overtog pladsen.
Redskabsmester: Walter Christiansen, som blev genvalgt.
Bestyrelsen er således som følger:
 Kaptajn: Anker Thy
 Vicekaptajn: Helge Kock
 Kasserer: Jens J. Johansen
 Sekretær: Tom Marek
 Bestyrelsesmedlem: Kenneth G. Svendsen
Materiel og Station
 Redskabsmester: Walter Christiansen
 Redskabsmesterassistent: Gert Marek
Der var i år 5 brandmænd der skulle have årstegn.
 25 år: Kenneth G. Svendsen
 10 år: Helge Kock
 5 år: Henrik J. Nielsen
 5 år: Dennis A. Pedersen
 5 år: Gert Marek
Årets brandmand blev: Gert Marek
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Referat fra foreningsforum d. 29.01.2014
kl. 19.30 på Forsamlingshuset
Følgende foreninger var repræsenteret: Skolen, brandværn, ringridning,
lauget , cykelklubben , forsamlingshuset og SUF.
Referat.
Anneli : Ordstyrer.
Agnes bød velkommen og var glad for at så mange foreninger var
repræsenteret. Kort orientering om hvad lauget er i gang med i øjeblikket.
Kommende aktiviteter i den nærmeste periode :
Øl smagning, fastsat dato følger hurtigst muligt. ( April / maj )
Infotavle på parkeringspladsen overfor forsamlingshuset (April / Maj )
Opstart ” Hjælp ældre godt i gang med PC ” Officiel start 1. marts 2014
kl. 10. ( Marts )
Sommerfest og cykelsponsorløb, samme weekend som ringridning. ( Maj /
Juni )
Evaluering uge 42:
Der var generelt tilfredshed med afviklingen af ugen. Der var rimeligt
fremmøde til de forskellige aktiviteter, som var SUF, Cykelklub, Skolen,
Brandværn, Skytteforening og Stolbroladen / farveladen. Specielt
Skytteforeningen og Stolbroladen / Farveladen som også havde gjort mere ud
af at reklamere for aktiviteterne ved skolens loppemarked og ved andre
mulige aktiviteter.
Brandværnet have en god øvelse og et rimeligt fremmøde om eftermiddagen
efter fællesspisningen.
Skolen informerede om at de i år ønsker at afholde loppemarked over 2 dage
i uge 41, bemærk er ikke endeligt fastlagt.
Denne weekend kan fællesspisning ikke foregå. Lauget forsøger med ny dato
evt. den 19. oktober 2014
Nærmere oplysninger følger.
Ellers var der enighed om at følge samme opskrift i år.
Er der flere foreninger og lign., som er interesseret i at være med er de
velkommen til at melde sig til Mia Bendorff 23839317.
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Igangværende projekter i lauget :
Informationstavle på skolen
” Display på muren”, i samarbejde med skolen.

Opstart undervisning af ældre på PC i et lokale på skolen.
Arbejdsgruppen mødes på skolen den 3. februar. har vi PC nok ellers kan
skolen evt. levere flere.
Hvad med borde og stole!!! Vi ser hvad vi har.

Folder til ” Tilflyttere”
Arbejdsgruppen er endnu ikke helt på plads. Forslag om at få en tilflytter med
i arbejdsgruppen og elever fra skolen. Folderen skal være en ”Appetitvækker”
og spørgsmålet er: Hvad mangler tilflyttere !!!!!

E TOP SKÅ !!
Et medborgerhus / møde sted for børn og unge.
Skal vi have det!!!!
Der er et forslag ude om at lave et lokale på loftet på forsamlingshuset. Er det
en god ide !!!
Der skal undersøges og gives tilsagn fra forskellige steder og foreninger
inden der overhovedet går noget i gang. Det arbejdes der på i den nærmeste
tid.

Fælles hjemmeside for lokalområdet:
Lauget har infoland og den kunne måske linkes til. fælles hjemmeside.
Lokalområdet har en fælles hjemmeside, som Torben Sprenger har ansvaret
for og sørger for at informationerne på ind.
Hjemmesiden kunne godt bruges mere end den gør i dag.
Oplysningerne som ER på hjemmesiden skal opdateres af de enkelte
foreninger, ved at aflevere nyt stof til Torben.
Der blev foreslået at nedsætte en arbejdsgruppe for at få gjort hjemmesiden
lidt mere aktiv. Anneli og Henrik fra Lauget er i arbejdsgruppen og der kan
rettes henvendelse til dem.
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Har du en god ide til noget i lokalområdet.
Udsmykning, ting der kunne gøres bedre / anderledes, noget vi mangler, et
spændende arrangement du har hørt eller været med til osv.
Så kontakt 23839317 (Mia Bendorff ) eller skriv til lauget .
Email : etam7@hotmail.com
Lauget opretter en idebank til formålet.

På mødet var fremme om vi skulle have en brokkedag, hvor man kunne
komme med sine meninger til ting og arrangementer som foregår eller har
foregået. Så som om vi skulle have en ny skulptur på græsset ved vejen til
Himmark.
Har du en menig til dette så ret henvendelse til lauget på samme måde som
ovenfor oplyst.
Under mødet blev der serveret kaffe / the og en ostemad.
TAK for godt fremmøde.

E `SVENSTRUPLAUG
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E`Svenstruplaug Inviterer til
ØL Smagning

På Svenstrup Forsamlingshus
Fredag d. 25.04. 2014 Kl. 19.00
Byder vi velkommen til nogle spændende timer
i selskab med Benny Engelbrecht
og spændende Øl fra Kvickly i Sønderborg.
En aften der byder på små fortællinger,
humor, pølsebord og ikke mindst god øl.
Pris 125. Kr. pr person
Billetter bestilles og afhentes senest d. 22 april hos:
Børge.:Ahlmannsvej 9 tlf. 7445 6541 mail: s-b-jorgensen@hotmail.com
Anneli Thy : Egebjergvej 2, tlf 61776106 mail: anneli@jubii.dk.
Man kan også købe billetter over netbank på konto 8011 0001026144,
Husk navn og telefon nr.
Billetterne vil så ligge klar ved indgangen.
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Husk:
Der er en lille reception lørdag den 1. marts kl. 10, i forbindelse med
”Ældre PC projektet” på friskolen i Svenstrup.
Alle er hjertelig velkommen til at komme og se vores lokaler og udstyr, samt
at høre hvad vi kan tilbyde.
Håber vi ses til en hyggelig indvielse.
Mvh
E’Svenstruplaug

Hjælp:
Vi mangler en ”Tovholder” og hjælper som har tid og lyst,
til at hjælpe ved undervisningen af vores ”Ældre PC projekt”.
Har dette din interesse så kontakt Mogens Madsen
tlf: 22359658

Salg
Dukkekøjeseng, sengetøj, to dukker
(Klara og Maria) med tøj + to små
plyshunde og to sammenklappelige
skamler.
Ideelt at lege med, når din veninde
kommer på besøg.
Samlet pris: 200 Kr. (KOM OG SE DET)
Eva Tagesen Skoletoften 21
Tlf.:50986877
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Annoncer

Bestyrelsen:

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

Navne:

Tlf.:

Karin Frost Jensen
Loise Andersen
Ulla Steimle Schmidt
Thorleif Petersen
Dorith Sprenger
Jan Jørgensen

22531887
20763407
30266087
22832890
20966505
61602238

Mailadr:

karinfrostjensen@sport.dk
povlsvej@mail.dk
steimle.schmidt@gmail.com
thorleifpetersen@bbayd.dk
dorith@bbs.dk
corsacabrio@mail.com

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 den private dagpleje.
Jeg passer i øjeblikket 4 børn og der er 3 opskrevne med henblik på start engang efter sommerferien samt
januar 2015. Som det ser ud pt. Har jeg en enkelt ledig plads.
Privatdagplejen 6430 består af 8 private dagplejere. Da vi er så mange, har vi valgt at dele os op i 2
legestuegrupper. Større arrangementer er vi fælles om.
Hver mandag formiddag mødes vores gruppe i, i aktivitetshuset, Guderup. En gang i måneden har vi
heldagslegestue. Dette giver os mulighed for at nå lidt mere med børnene og vi voksne kan planlægge og
drøfte diverse aktiviteter i middagsstunden.
Som noget nyt er vi i gruppen blevet enige om, at prisen for privat dagpleje er ens for hele gruppen.
(1770.- kr)
Nu er det snart fastelavn og dette fejrer vi sammen alle 8 dagplejere. som tradition, er børnene klædt ud, vi
slår katten af tønden og spiser lækre fastelavnsboller.
Har i lyst til at vide mere om min dagpleje, så kig ind på hjemmesiden: www.henriettesdagpleje.dk
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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