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GUDSTJENESTER I SVENSTRUP KIRKE

Oktober 2016:

2.10.16 kl. 10.30/MJK
9.10.16 Kl. 14.00/ MJK/ Afskedsgudstj.
16.10.16 kl. 10.30/ N.N.
23.10.16 kl.: INGEN GUDSTJENESTE
30.10.16. kl. 10.30: Menighedsgudstjeneste

November 2016:
6.11.16 kl. 14.00 /N.N./Alle helgens gudstjeneste
13.11.16 kl. 10.30 /N.N.
20.11.16 kl. 10.30/ N.N.
27.11.16: Menighedsgudstjeneste kl. 10.30.
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Tak for nu…
Kære menighed i Svenstrup Sogn.
Fra den 15.10.2016 har jeg fået nyt embede i Varnæs Sogn i Aabenraa
Provsti. Det betyder, at jeg og min familie flytter fra den smukke
præstegård i Svenstrup.
Vi har været glade for at bo i de fantastiske omgivelser, men nu er det tid
til at rykke videre til nye spændende udfordringer. Jeg har været heldig,
for i de tre år jeg har været her, har jeg haft verdens bedste
menighedsråd og verdens mest fantastiske personale ved Svenstrup
Kirke! Jeg vil savne jer alle rigtig meget!
Jeg har også været heldig og har mødt mange søde og
imødekommende mennesker i kraft af mit arbejde i sognet, og også jer,
vil jeg tage med mig i mine positive og gode minder.
Pas rigtig godt på hinanden og pas godt på jeres smukke kirke.
De bedste hilsner fra Mai-Britt og familie.
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Billeder fra sommerfesten i Svenstrup Præstegård
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26. august 2016 i Svenstrup præstegård
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DØBTE I SVENSTRUP SOGN:
Ellie Marie Bøtzau Jensen
Mikkel Sindal Rasmussen
DØDE / BEGRAVEDE VED SVENSTRUP KIRKE :
Morten Ansbjerg Nielsen

KONTAKTOPLYSNINGER:
Præst:

Graver:

Formand:

Mai-Britt Josephsen Knudsen
Kalvehavevej 3, Svenstrup
Træffetid: Hverdage (undtagen fredag) kl. 8-14
tlf: 74 45 62 05 /
mobil: 21 67 72 05
Torben Nielsen
Træffetid: Hverdage (undtagen mandag) kl. 8-14 på
kirkegården.
Tlf: 74 45 63 02 / mobil: 3145 84 00
Leo Vindahl Olsen.
Tlf. 74 45 82 11/
mobil: 26 74 62 11
Mere information:
www.svenstrupkirke.dk

KIRKEBIL: Bestilles hos GF-Taxi på telefon
74 45 95 45 senest dagen før gudstjenesten eller arrangementet.
Hold dig opdateret om Svenstrup kirkes arrangementer:
Se vores hjemmeside: www.svenstrupkirke.dk
Eller Find din kirke på facebook:
under: Svenstrup Kirke.
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Afskedsgudstjeneste
Mai-Britt Josefsen Knudsen har valgt at søge nye udfordringer ved
Varnæs kirke. Det er vi selvfølgelig meget kede af . Menighedsrådet vil
gerne sige tak for et godt samarbejde og ønsker Mai-Britt held og lykke
fremover.
Vi afholder afskeds Gudstjeneste søndag den 9 oktober 2016 kl 14.00
med efterfølgende kaffebord
Tilmelding Martha Thomsen : mail mmat@bbsyd.dk el. 21917675
-senest onsdag den 5 oktober

Friske kvinder hos SUF se her!!
Aflysning
Hannes mandags hold er desværre aflyst 3/10. Skolen skal
selv bruge gymnastik salen så derfor bliver der først opstart
10/10.
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CrossGym og Yoga NYT NYT i Svenstrup
Vi skifter hver anden gang mellem Cross Gym og Yoga, du får
muligheden for at prøve begge dele over 10 onsdage fra kl.17 til kl.18
Cross Gym hvor du bliver udfordret især på puls og styrke, et godt mix
af styrke -gymnastiske- og puls-træningsøvelser, primært med egen
kropsvægt, alene eller i makkerskab, dit humør og din forbrændning
kommer med garanti helt i top.
Yoga (Hatha), hvor vi arbejder med styrke, balance og fleksibilitet, i
statiske og dynamiske øvelser. Her arbejder du for dig selv og med dig
selv, her er der tid til fordybelse, at lytte indad, krop, sjæl og sind bringes
i balance. Vi slutter timen af med en kort meditation.
Max power – max styrke – få krop og humør op i gear og i balance

CrossGym og Yoga gør dig stærk på alle plan.
Holdet er for ALLE, uanset alder, køn, fysik og baggrund.
Det er sjovt, hyggeligt og (lille smule) hårdt, dog super skønt (i sær
bagefter), prøv bare
Det foregår i Gymnastiksalen ved Svenstrup Friskole
10 onsdage kl.17.00 – 18.00
Start: 05. oktober

Slut: 07. december

Pris: 500 kr. for 10 gange. Betaling sker på første dag. Enten
kontant eller mobilepay, tilmelding dog nødvendig og bindende.
Der kan max være 25 og min. 10 deltager. Først til mølle princip.
Skriv eller ring til Ulla for tilmelding (navn og adresse.)
Steimle.schmidt@gmail.com eller tlf. 30 26 60 87.
Husk: Indendørs sko
Se mere på www.morswellness.dk

Vand og evt. Tæppe og
Yoga måtte
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Uge 42 i
Svenstrup
Starter Mandag hvor du har mulighed for at deltage i
cykelklubbens –rigtige familietur ud i det blå for alle
Vi starter kl. 9.00 på parkeringspladsen overfor Svenstrup
Forsamlingshus.
kom og vær med alle sammen !!!

Tirsdag og torsdag
Er Skytteklubben åben på
Adr. : Sandbjergvej v. Klingbjerg fra 18.00 – 20.00 begge dage.
Kom og afprøv en rigtig riffel eller skyde med pistoler. Du betaler
selv for de patroner du bruger. ALLE ER MEGET VELKOMMEN !!

Tirsdag og Søndag
Besøg Jørgen Riecks Arkæologiske stensamling. Der er åbent
tirsdag og Søndag fra kl. 13 til 16 begge dage

Fredag
Eftermiddag er det, Krolf & SUF der inviterer til en eftermiddag
med krolf og andre spil fra kl. 14.00 til 17.00
Kom og få nogle hyggelige timer i Stolbroladen hvor der også kan
købes kaffe/ the + kage, samt øl og vand.
Inden vi går til fællesspisning på forsamlingshuset
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FÆLLESSPISNING på Svenstrup Forsamlingshus

kl. 18.00 Kom og vær med til Karins dejlige mad, der er
kaffe / the og lagkager til dessert. Prisuddeling efter
spisning.
Pris voksne : 70 kr. Børn u. 12 år : 30 kr. Køb af billetter er
senest den 16. oktober 2016
**Agnes Nielsen Mølletoften 22. Mob.40989289/
Mail:nielsen@moisen.net
** Netbank : 8011 0001026144 – HUSK navn + TLFnr. Så
er billetterne klar ved indgangen den 21 oktober.
ÅRETS ILDSJÆL 2016 kåres også samme aften. Sidste
års ildsjæl Agnes Nielsen vil sørge for at stafetten gives
videre til ILDSJÆL 2016
Sidste frist hvem skal være
??????
Du kan frem til den 6 oktober
sende forslag ind til årets ildsjæl
på mail nielsen@moisen.net
E`Svenstruplaug

-------------------------------------------------------------------Husk sønderjysk kaffebord 6. november på
Svenstrup Friskole – nærmere info i næste nr.
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SUF er blevet kongelig!
Som nogle af jer, måske har læst i forskellige dagblade og set i tv, har
gymnastikken i SUF været så heldig at få et legat på 16.500 kr. til køb af
skumredskaber.
Dorith og Ulla var inviteret til Tørning Mølle hvor legatet blev uddelt af
prinsesse Benedickte, der er protektor for fonden. Det var en fin dag
med uddeling af legater til 10 forskellige foreninger, dejlige canapeer og
kager.
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Lokalhistorisk
Ny bog:
Supplement til Stevningbogen:

Vi har netop færdiggjort en opdatering af Stevningbogen, som udkom for
8 år siden, ja tiden går.
Alle ejendomme er opdateret. Der er meget nyt og vi har også mere
gammelt med. Bogen er på 172 sider i sort/hvid og uden billeder.
Billederne har I i Stevningbogen.
Pris 50 kr. Kan købes hos
Stevning Maskinforretning
Goods Gårdbutik
I Lokalhistorisk: 1. og 3. mandag ml 14 og 17
Eller hos bestyrelsen: Sine Møller, Elsebeth Breede, Helge Mathiesen,
Connie Vogt, Inger Marie Christiansen, Kirsten Jørgensen, Karin
Brodersen, Jørgen Valentin, Vagn Hesselager
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Nyt fr Svenstrup Friskole
Lejrskoletur for Svenstrup Friskole
På trods af at Svenstrup Friskole gennemlever en turbulent tid, var det
blevet tid til et af årets højdepunkter, nemlig lejrskole for alle skolens
elever. Tidligere år har lejrskolen ligget i foråret, men for at sikre
afgangseleverne ro i prøveperioden, har man besluttet at flytte turen til
efteråret.
Denne gang byttede vi skole med Karlskov Friskole, som ligger midt
mellem Give og Billund. Skolen blev bygget i 2003 og er en 8-kantet
bygning udført i træ.
Hele uge 38 gik med lejrskolen, selv om vi først skulle af sted tirsdag. Da
ugerne på til lejrskolen var projektuger, blev mandagen brugt på at
forberede eleverne på turen, så de kunne få mest muligt ud af turen.
Tirsdag morgen rejste eleverne med DSB skolerejser til Karlskov.
Eleverne drog af sted i tre grupper, de fleste med tog, men den ene
gruppe tog med bus hele vejen, da busfirmaet havde læst forkert på
DSB's bestilling og ventede på at hente dem i Fredericia i stedet for at
køre dertil fra Sønderborg . Vel ankommet til Karlskov tog eleverne
området i besiddelse. Der er
masser af legemuligheder
omkring Karlskov Friskole, så
de yngste elever havde en
fest på legepladsen mens de
ældste spekulerede på om det
var værd at gå 9 km i den ene
eller anden retning, for at finde
et sted hvor lommepengene
kunne bruges.
Onsdag morgen skulle vi tidligt op og på besøg i Givskud Zoo, hvor vi fik
mulighed for at kigge bag kulisserne. De yngste elever så på løver og
hørte om deres vaner og levevis, mens de lidt ældre fodrede og
klappede havens næsehorn. Skolens store elever blev også opdelt i to
14

grupper, hvor de yngre kom ind til elefanterne og fik lov til at prøve
kræfter med at muge ud efter dem, mens de ældste fik
biologiundervisning, idet de så en pony blive parteret og lavet til
løvemad. Enkelte af de ældste elever fandt det så grænseoverskridende
at en pony skulle slagtes og skæres op, at de måtte gå til side, mens de
som holdt ud fik et fantastisk indblik i en ponys indre. Eleverne fik lov til
både at se, røre ved og lugte til dyrets organer, mens de fik fortalt om de
forskellige organers virkemåde. For mig er der ingen tvivl om, at dyret
har fået en god død, hvor der både blev taget hensyn til dyret og dets
ejer, samtidig med at eleverne fik et unikt indblik i biologiens verden,
inden kødet blev serveret for løverne. Senere så vi alle, hvordan tre
hunløver kastede sig over et bagben, inden en af dem opdagede at der
var børn bag glasset og gik hen for at se om de var indenfor rækkevidde.
Dyrepasseren forklarede, at selv om løverne er velfodrede er de altid
opmærksomme på om der er spædbørn, små børn eller folk som viser
svaghedstegn blandt publikum, som måske kunne udgøre et mere
spændende måltid! Heldigvis for publikum er der en tyk glasvæg mellem
løverne og dem.

Torsdag blev vi skyllet ud i kloakken - vi var på besøg i Økolariet i Vejle.
Økolariet er et fantastisk sted at opleve, hvordan en by virker og hvordan
vi som mennesker kan gøre mere for at passe på vores verden. Hele
huset er bygget op omkring en række forskellige udstillinger, hvor man
både kan og må røre ved det meste. Der er mulighed for at tage en tur i
en toiletsimulator og se, hvordan det ser ud inde i rørene, når man
skyller ud i toilettet og for at trykke på knapper og se, hvordan Vejle by
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ville se ud under en stormflod.
En anden udstilling handlede
om at skaffe protein nok til en
voksende verdensbefolkning,
hvor insekter måske er
løsningen. Skolens yngste
elever deltog i rotteræset og fik
lejlighed til at smage på
melorm. Nogle fandt det
grænseoverskridende mens andre skyndte sig at købe slikkepinde med
indbyggede insekter. Alt i alt et spændende besøg, som oven i købet er
gratis og som giver både store og små noget at tænke over. Sidste punkt
på turen var shopping i Vejle, de små startede med dette inden Økolariet
og købte alt fra plysbamser til flitsbuer og de store gik løs på både tøj- og
slikbutikker efter besøget i kloakkerne.
Torsdag aften sluttede vi af med bål og skumfiduser, hvor Hanne var tæt
på at blive helt klistret ind i varm skumfidus, da hun stod for uddeling af
mariekiks og nærmest blev overfaldet af glade børn med fedtede fingre
og flagrende pinde med varm og klistret skumfidus.
Fredag morgen blev der pakket og ryddet op, så vi kunne være bekendt
at levere skolen tilbage efter brug, ligesom eleverne fra Karlskov Friskole
også gjorde i Svenstrup. Hjemrejsen foregik med bus, direkte til
Svenstrup for de fleste, mens eleverne i Herkules (1.+2. klasse) fik lov til
at tage toget hjem igen.
Alt i alt en fantastisk tur for både børn og voksne. Vi fik lejlighed til at
møde hinanden på andre måder end til daglig og har alle fået nogle
spændende oplevelser med hjem. Der skal lyde en særlig tak til de
forældre/bedsteforældre som tog nmed på turen og var med til at få det
hele til at klappe, uden dem havde vi været udfordret på mange punkter.
Arne Munkgaard
skoleleder
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FRA NØRRESKOV-SKOLEN
www.norreskov-skolen.dk

Ny skole- fritidskoordinator på Nørreskov-Skolen
Fra d. 1. august er Morten Mehlberg ansat i Ungdomsskolen som skolefritidskoordinator, med primært arbejdssted
på og omkring Nørreskov-Skolen og det
tilhørende skoledistrikt.
I daglig tale bliver Mortens titel SFK’er – en
forkortelse af Skole, FritidsKoordinator. Morten
er ansat som én af tre SFK’ere i kommunen.
SFK’ernes opgave er at yde en slags
førstehjælp for børn og unge, der ikke er i
trivsel. Det kan både være i skolen, men også i
fritiden.
”Jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang med at hjælpe de børn og unge,
der har brug for det – i samarbejde med deres bagland”, siger Morten og fortsætter:
”Og baglandet kan jo være mange”. ”Det kan både være forældre, familie, lærere,
foreningslivet, arbejdsmarkedet, det er meget individuelt, hvordan vi kan hjælpe
med at få den enkelte på rette kurs igen”, siger Morten.
Morten havde første arbejdsdag mandag d. 8. august; ”… men jeg kunne ikke
vente med at komme i gang, så jeg var allerede i gang ugen før eleverne startede,
sammen med alle lærerne og pædagogerne”, siger Morten.
SFK’eren er ikke en myndighedsperson, men en hjælper, der kan rådgive og støtte
barnet og deres forældre: ”Jeg har tidligere arbejdet med børn og unge med
særlige behov, så jeg ved, at det her er mit drømmejob” siger Morten og fortsætter:
”En stor del af arbejdet bliver at være opsøgende og også finde ud af, hvordan vi
kan inddrage fx fritidslivet, så jeg glæder mig til også at nå til at begynde at få
kontakt til dem”.
Når Morten har arbejdssted på Nørreskov-Skolen er det fordi, han fungerer som
bindeled mellem skolen og baglandet og samtidig er repræsentant for SSP,
Ungdomsskolen og Klub G, ligesom det handler om at være tæt på dem, der har
brug for hjælp.
”Netop fordi mit arbejde er opsøgende, er det også vigtigt for mig, at lokalområdet
ved hvordan de kan tage kontakt til mig”, siger Morten og henviser til, at man er
velkommen til at kontakte ham.
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”De første dage med elever på skolen har været fantastiske. Det er skønt at jeg
allerede kender mange af de større elever fra bl.a. Klub” G, siger Morten, inden
han iler videre til den næste snak med et par elever.

Fakta
Morten er 28 år og bor i Egen. Fritiden bruges særligt på idræt, hvor han både
styrketræner og dykker, men også underviser i dykning og sidder i bestyrelsen i en
fitnessklub.
Morten har været klubleder for ungdomsklubben i Guderup – Klub G i de sidste to
år og har arbejdet som underviser og klubmedarbejder i gennem 6 år.
Morten kan kontaktes på:
mmeh@sonderborg.dk
eller mobil: 2790 0356

Modtagelsesklasserne
Siden ca. d. 1. marts i år har vi, som bekendt, haft modtagelsesklasser på Nørreskov-Skolen. Det

havde vi forberedt grundigt, hvilket også betyder, at vi ser tilbage på hele vores nye
opgave med et spil på læben.
Op mod sommerferien er flere af vores M-elever begyndt at få timer i de alm.
klasser og her efter sommerferien vil flere og flere elever, efterhånden som de er
klar, kommer ud i de alm. klasser og følge dele af skoleskemaet her.
Såfremt man har generelle spørgsmål til modtagelsesklasserne henviser vi til den
folder, der blev udgivet i forbindelse med, at modtagelsesklasserne startede.
Folderen ligger på skolens hjemmeside www.norreskov-skolen.dk

Undervisningsvejledere på Nørreskov-Skolen
I det sidste skoleår har vi uddannet rigtig mange undervisningsvejledere. Dette er
en del af kommunens strategi for at sikre mest mulig læring for den enkelte elev.
Det kan man læse mere om under www.vidensbysonderborg.com
På Nørreskov-Skolen har vi valgt, at vi starter med at sætte særligt fokus på at
opstarte vejledningsfunktionerne i dansk og matematik.
Møde- og slippetider for næste skoleår
Siden skolereformen er trådt i kraft, har eleverne haft faste møde- og slippetider,
hvilket vi ikke har ændret på for det kommende skoleår.
7. klasse har i år, som forsøg, fået mulighed for at konvertere
konfirmationsforberedelse til en del af den understøttende undervisning. Såfremt
man ikke deltager i konfirmationsforberedelse, vil der være mulighed for at
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forældrene, for hele skoleåret, tilmelder eleven til frivillig lektiecafé. Den frivillige
lektiecafé vil ligge mandag og onsdag fra kl. 15.15 – 16.00.
0 – 3. klasse:

Mandag – fredag

kl. 8.00 – 14.00

4 – 7. klasse:

Mandag, onsdag, fredag
Tirsdag og torsdag

kl. 8.00 – 15.00
kl. 8.00 – 14.00

8 – 9. klasse:

Mandag & onsdag
Tirsdag & torsdag
Fredag

kl. 8.00 – 16.00
kl. 8.00 – 14.00
kl. 8.00 – 15.00

Ansættelse af pædagogisk afdelingsleder
Sune D. Albrechtsen (SA), der startede på skolen sidste år som afdelingsleder, har
valgt at opsige sin stilling for at gå tilbage til idrætens verden, som han tidligere har
været en del af, som konsulent i DGI Sønderjylland. Sune er fratrådt med
udgangen af juni måned. Vi forventer at vores nye afdelingsleder tiltræder d. 1.
november 2016.
Indtil den nye afdelingsleder starter, er Anders Kirkegaard konstitueret
afdelingsleder på skolen. Anders kommer i videst mulig udstrækning til at varetage
de samme opgaver som Sune har varetaget.
Med venlig hilsen
Carina Bielefeldt
Skoleleder
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Hygge eftermiddag i KROLF den 20. august ved
Stolbroladen
Den 20. August afholdt vi hyggeeftermiddag på KROLFBANEN, hvor vi
var ca. 20 deltagere som hyggede sig med at prøve kræfter med køller
og kugler på vores 2 krolf baner.
Der var præmie til dem som kunne få kuglen i ”hole in one”, og det
lykkedes for 4 personer.
Desværre begyndte det at regne lidt, men så holdt vi kaffepause med
kaffe og dejlig kage i porten.
En rigtig hyggelige eftermiddag med glade spillere.
Der er plads til mange flere medlemmer, så kom tirsdag aften og prøv
spillet. Eller kontakt krolfgruppen for prøve en anden dag.

HVOR SVÆRT
KA`DET DA
VÆRE OG FÅ
KUGLEN I DET
SKIDE HUL !!!

KROLFGRUPPEN :
Ejvind , Kristian, Bent , Hans
Egon, Kirsten og Mia
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Nyt fra Nord-Als folkedansere.
Vi havde en god flot aften til kultur- og
idrætsnat i Sønderborg, solen
skinnende, der var masser af liv. Vi
spillede og dansede fra kl. 17 til 21.
Vi har været i Nordborg hallen for at
få alle elever fra Nordborg slots
efterskolens elever til at have en par
hygge time og danse sammen.
Den 3. september deltog vi i
høstmarkedet i Nordborg med musik
og dans. Derefter kørte de unge ud
til ”Stafet for livet” i Sønderborg hvor
de lavede et show.
Den 10. september havde Føtex
lavet aftale med, at de unge kom til
høstmarked for at lave et af deres
shows.
På weekendlejren for B&U hold arbejdede vi med at lave ideer til nye
shows. Så der bliver noget spændende at se på i fremtiden ☺.
Søndag den 2. oktober holder foreningen en fælles danseeftermiddag.
B&U holdet er i gang med et samarbejde med 2 tyske B&U grupper, så
en weekend i november kommer der en koreograf fra Letland, som skal
arbejde med alle B&U fra de 3 hold. Senere på året skal vi så i gang
med at fremstille / købe showtøj til alle danserne.
Den sidste weekend i januar mødes de 3 grupper i Tyskland, hvor der
kommer en teaterinstruktør, som skal undervise os i “at komme ud over
scenekanten”. Vi ser frem til mange spændende oplevelser.
Foreningen arbejder i øjeblikket med at lave en spændende dag i
forbindelse med foreningens 50 års jubilæum, som bliver afholdt den 1.
april 2017.
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Montering af sommerhjul inkl.
14 punkters forårstjek kr.390,-

Bestilt tid til hjulskifte i god tid på tlf. 74456306 , så finder vi et
tidspunkt, der passer dig bedst.
Har du behov for nye sommerdæk, har vi har et bredt udvalg af
kvalitetssommerdæk på vores værksted. Du er meget velkommen til
at kigge forbi, eller kontakte os på telefon 74456306, for at få et godt
tilbud til din bil.

Nord-Als Autoværksted Aps.
Nordborgvej 54
Tlf. 74456306 – www.nord-als-auto.dk
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
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Bestyrelsen

Navne:

Mailadr:

Tlf.:

Formand :
Karin Frost Jensen karin_frostjensen@sport.dk
2253 1887
Næstformand :
Eline Brandt
eline_brandt@hotmail.com
2344 8603
Kasserer:
Michael Stærkær asfaltrod@bbsyd.dk
2089 6000
Fodbold formand : Torsten Junk
torsten.suf@gmail.com
4182 9065
Gymnastik formand Dorith Spenger
dorith@bbsyd.dk
2096 6505
Sekretær :
Ulla Schmidt
steimle.schmidt@gmail.com
3026 6087
Supplanter: Marrianne Jessen, Janni Petersen og Julia Findstrup Røhrchen.
Revisor : Flemmning Vejlin og Alice Søgaard
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Skal du holde fest, eller er der andre lejligheder, hvor du gerne vil
have, at dine gæster overnatter, tæt på hvor du bor, til rimelige priser,
så kan vi tilbyde overnatning til 10 personer med mulighed for 4
ekstra opredninger.
Pris:

250 kr. pr. person pr. nat uden morgenmad (inkl. linned)
300 kr. pr. person pr. nat med morgenmad (inkl. linned)
900 kr. pr. nat pr. lejlighed (sommerhus koncept)

Der er adgang til et fuldt udstyret køkken, TV-stue, bad og toilet.
Kontakt os:
E-mail: linda@maron1.dk
Tlf.: 20491918
www.maron1.dk
Eller kig forbi og se lejlighederne.
Der afregnes kontant eller pr. Mobilepay ved ankomsten
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