Svenstrup, søndag den 14. oktober
Klokken 13-16: ”Skovgården”, Skærveagergård 5:
Åbent landbrug - se og hør om slagtekyllinger, svin, køer,
heste og maskiner, kør en tur med hestevogn. Se bisonokser
på Skærveagervej 15, se dådyr på Himmark Strand.
Klokken 13-15: Forsamlingshuset, Kaffe og udstilling

Svenstrup, mandag den 15. oktober
Klokken 9 ved forsamlingshuset:
Cykl en tur med cykelklubben.
Klokken 15-17 på skolen:
Svenstrup Ungdomsforening byder på smagsprøver på idræt:
Prøv team track, forskellige gymnastikredskaber og en
oppustelig fodboldbane.

Svenstrup, tirsdag den 16. oktober
Klokken 14-17: Stolbroladen er åben og byder på mulighed
for at prøve at male.

Svenstrup, onsdag den 17. oktober
Klokken 15-17.15 i forsamlingshuset:
Bliv klogere på Svenstrups historie – lokalhistorisk forening
viser billeder og fortæller om gamle dage, og hvis vejret er
godt går I en tur.
Klokken 17.15 kommer brandværnet og demonstrerer, hvor
galt det kan gå og hvad brandmændene kan.
Klokken 18.30 er der fællesspisning i forsamlingshuset,
husets støtteforening står ved gryderne.
Spis med for bare 20 kroner, børn 10 kroner.
Tilmelding nødvendig på tlf. 7445 6273.

Notmark, torsdag den 18. oktober
Klokken 13-16 i Notmark Gamle Skole:
Ole Jøker Nissen fortæller om Hovstien, cyklestien,
jernbanestien, Rumohr Dyrehave med stier, kirken,
præstegården, restaurering af forpagterboligen og om
baggrunden for dannelse af landsbylauget ”De tre
Landsbyer” (Almsted, Notmark, Hundslev).

Kær, lørdag den 20. oktober
Klokken 13 på Hestehave 19: Frugtavler Henrik Petersen
fortæller om at være frugtavler og betingelserne for at drive
bæredygtig virksomhed. Der vil være mulighed for at smage
på de høstklare frugter.
Omkring klokken 14.30 vandrer deltagerne til Arnkilsøre, et
smukt naturområde (beskrevet i Skov- og Naturstyrelsens
vandreture nr. 97). Turen er på omkring fem kilometer, varer
cirka halvanden time og passerer også en række historiske
steder. Turen slutter med boller, varm kakao og ”gode råd”,
bagt over bål.

Tandslet, fredag den 19. oktober
Klokken 9.30-12 på Tandsgårdvej 6: Når efterårssolen skinner
og markerne er sået til, skal der samles sten. Det er noget,
børn på landet gjorde meget i gamle dage – nu kan de prøve
igen, og bybørn får også chancen. En traktor med vogn kører
med, og her smides stenene op i. Der sluttes af med frokost.
Klokken 12-15 på Tandsgårdvej 6: Der samles sten igen –
og sluttes af med kaffe, boller og æblekage.

Tandslet, lørdag den 20. oktober
Klokken 9.30-12 på Tandsgårdvej 6: Der samles stenog sluttes af med frokost.
Klokken 13 ved Friskoven (tidl. hjemmeværnshytte),
Skovgyde i Holmskoven: Jæger Jens Jørgensen forlægger
et rådyr og fortæller historier.
Klokken 15 i Friskoven: Kaffe og kage (gratis), derefter tur på
vandreruten ”Sporet ved Tandslet” med guide, og aktiviteter
som klatring i træer og slackline.
Klokken 17 i Friskoven: Aftensmad, tre retters menu
– kartoffelsuppe, rådyr med tilbehør og æblekage.
Pris 50 kroner. Tilmelding ikke nødvendig.
Øl og vand kan købes. Det Stolze mandehold står for
suppe og kage.

Aktiviteter i
efterårsferien
Liv og oplevelser i landsbyerne
i efterårsferien 2007

Arrangører:
Svenstruplauget, Landsbylauget i Kær,
De Tre Landsbyer (Almsted, Hundslev og Notmark)
samt Landsbygruppen i Tandslet.
Alle landsbyforeninger i Sønderborg Kommune
har to pladser i Sønderborg Landsbyforum, heraf
er den ene også med i landdistriktsudvalget,
som er et udvalg under kultur- og fritidsudvalget
i Sønderborg Kommune. Byrådsmedlem Inger
Plauborg er formand for landdistriktsudvalget,
byrådsmedlem Stephan Kleinschmidt for kulturog fritidsudvalget.
Landdistrikterne kan via LAG, Lokal AktionsGruppe
i Sønderborg, søge om midler til udvikling af
konkrete initiativer. Der er i Sønderborg i hvert
af årene 2007 og 2008 afsat 1,8 mio. kr. til
formålet – penge fra Fødevareministeriet, som
landdistrikterne hører under.
Læs mere på Sønderborg Kommunes hjemmeside
www.sonderborg.dk

