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Vi havde en lille, hyggelig generalforsamling d. 25. februar, og fik to nye medlemmer i bestyrelsen, 

Jytte Straarup og Sanne Petersen (lærer-repræsentant). Dejligt! Man kan se, hvem der sidder i 

bestyrelsen, ved at gå ind på hjemmesiden:  

https://skovbo.aftenskole.dk/om-foreningen/bestyrelsen/ 

Mon der blandt læserne her er nogen, som kender historien bag det logo, som har fulgt med 

Skovbo Aftenskole Forening igennem mange år (træet i øverste højre hjørne)? Det kunne være 

sjovt at vide, hvem der har tegnet det og hvornår…? Skriv meget gerne til mig, hvis du ved noget… 

Fredag d. 31. maj vil SAF arrangere bustur til Kniplings-Festival i Tønder. Sæt kryds i kalenderen 

allerede nu! Der kommer mere information i næste nyhedsbrev og på hjemmesiden 

Tak til alle jer, der allerede har besvaret spørgeskemaer på holdene, og til jer, der kommer til at 

gøre det i de kommende uger. Den er en stor hjælp for os at få disse tilbagemeldinger. 

Det er muligt at forhånds-tilmelde sig den kommende sæsons hold, for de, der gerne vil sikre sig 

en plads igen til efteråret. Underviserne har lister med, som man kan skrive sig på allerede nu.  

Et af Borups kendemærker er Svenstrup Gods, som ligger så smukt ud til vejen når man kører ad 

Borupvej ind til Borup. Søndag d. 12. maj bliver dørene på godset åbnet for Skovbo Aftenskole 

Forening. Godsejer Christian Wedell-Neergaard tager os med på en rundvisning i de smukke stuer, 

og vil fortælle om slægten, hovedbygningen og hverdagen på godset. Efter rundvisningen er der 

mulighed for at gå med på en lille tur i skoven nær godset. Tilmelding til arrangementet på: 

https://skovbo.aftenskole.dk/kurser/?course=19120 

I april starter der nye hold op i Fødselsforberedelse i Varmtvands-bassin og i Efterfødselsgymnastik 

for mor og baby. Spred gerne budskabet til de børnefamilier I kender. 

Der er ligeledes i april 2 halve søndage med Yoga-workshops. Se mere på 

https://skovbo.aftenskole.dk/kurser/ 

 

Glade forårshilsener fra  

Skovbo Aftenskole Forening 

Solveig Nyenstad 

Skoleleder 

Mobil: 28 91 53 85 (læg venligst besked hvis jeg ikke svarer) 

www.skovbo.aftenskole.dk 

 

Du kan afbestille nyhedsbrevet ved at sende en mail til skovbo@aftenskole.dk med teksten ”afmeld nyhedsmail” 

 


