
Fredag den 15. oktober kl. 19.30 til ca. 21.00  

Børnenathygge i Svenstrup Kirke 
Fredag Aften kan du komme på natbesøg i Svenstrup Kirke.  
Her kan du begynde efterårsferiens oplevelser i Svenstrup. 

Det er for børn og dem, der tør følges med dem ind i en 

natmørk kirke kun oplyst af levende lys. 

Til dem, der kommer først, er der mulighed for at se Svenstrup ”BY NIGHT” 

fra kirketagets spir! 

Ellers er der uhyglig hyglige fortællinger bl.a. om, da Jesus kom gående på 

havet midt i mørket. 

Du kan tænde et lys for én, du holder af, høre orglet bruse og synge en 

godnatbamse salmesang. 

 

KOM BARE  -  DET BLIVER RIGTIG UHYGLIG HYGLIG! 

 

 

Søndag den 17 oktober fra kl.10.00 tilca.13.00 

Fællesspisning i den Grønne diamant 
kom til nogle eventyrlig gode og anderledes oplevelser 

Ude i naturen  

VI starter på Festpladsen ved Nygaard kl. 10.00. 

Herfra går det på kryds og tværs med oplevelser for 

alle.Kom og vær med til sjove oplevelser i Nørreskoven 

inden vi sætter os og nyder en velfortjent Picnic i den Grønne diamant, 

hvor vi er ca. kl 11.45. 

Pris for hele arrangementet er 30 kr. pr. voksen  

Børn under 12 år 20 kr. 

Minus drikkevarer der kan købes  

Køb af billetter er senest d. 14 oktober 2010 hos 

Børge Jørgensen Ahlmannsvej 9 tlf. 74 45 66 41 eller  

Agnes Nielsen Mølletoften 22 tlf. 40 98 92 89 

 

 

Mandag den 18. oktober kl. 10.00-12.00 
(og kl. 9.00 for de morgenfriske, - dem der har lyst) 

Cykeltur ud i det blå 

Cykelklubben inviterer til en rigtig familietur ud i det blå,  

For hele familien.  

Vi cykler ikke længere end at alle kan være med. 

Vi mødes på parkeringspladsen over for forsamlingshuset kl. 10.00 (kl. 9.00 

for de morgenfriske) og slutter i Hulen hvor Jørgen Valentin viser rundt i 

hans landbrugsmuseum 

Der vil være lidt godt til ganen inden vi slutter. 

Cykelhjelm er påbud for børn og kan Din mor eller far ikke deltage, er Du 

velkommen til at komme selv. 

 

 

Tirsdag den 19. oktober kl. 10.00-14.00 
 

Oplev en dag på Naturskolen 

Holmvej 33, Sjellerupskov. 

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. Vi røger fisk, laver natursmykker, presser saft, kværner korn, 

laver fuglekasser, fletter pil og meget meget mere. Velkommen for alle. 

Gratis adgang.  

 

 
Og om aftenen  

kl. 18.00 – 20.00 
Skytteforeningen  

Åbent hus: Sandbjergvej, Klingbjerg 

Kom og afprøv en rigtig riffel! 

 

 

http://www.nordals-naturskole.dk/


Onsdag den 20. oktober kl. 14.00-17.00 
Stolbroladen har åben deltagerbetaling 30 kr.  

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 inspirerer. 

Farveladen vil denne eftermiddag også gerne hellige os dig, der evt. tænker 

på at  

Male eller på anden vis arbejde kunstnerisk.  

Du/ I får her mulighed for at prøve billedkunst og lave smykker, 

materialeprisen 

til smykkerne betaler i selv.   

 

  

Torsdag den 21. oktober kl. 15.30-17.00 
Har Svenstrup ungdomsforening aktiviteter på skolen.  

Hvor alle fra 0-100 år er velkommen. 

 Her vil der være mulighed for at opleve,  
LEG OG BEVÆGELSE ude og inde  

KOM FORBI OG PRØV VORE AKTIVITETER 
SUF er vært med en lille forfriskning. 

 

Husk  

Sidste tilmelding til fællesspisning: PICNIC 
ER TORSDAG den 14. oktober! 
 
Køb af billetter er senest d.4 oktober 2010 hos 

Børge Jørgensen Ahlmannsvej 9 tlf. 74 45 66 41 eller  

Agnes Nielsen Mølletoften 22 tlf. 40 98 92 89 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

  

  

      PPrrooggrraamm  ttiill  LLaannddddiissttrriikktteerrnneess  uuggee  

                  22001100 

  i uge 42 – i børnenes efterårsferie 

 i Svenstrup – Alle er velkomne! 
         

 

 

                                 
         

 


