Marts 2001
Nr.2 /25.årgang

Svenstrup en frostklar dag

Indhold
side
Kommentar
2
Redaktion & Kontaktudvalg
2
Forårsopvisning SUF
3
Svenstrup Forsamlingshus
Generalforsamling (Andel) 4
Generalforsamling (Støtte) 4
Nyt fra Kirken
5
Svenstrup frivillige Brandværn
Generalforsamling referat
6
Sponsorgave
8
Svenstrup Vandværk
Ekstraordinær Generalfor.
9
Ordinær Generalforsamling 9
Nyt fra E Svenstruplaug
10
SUF amatørteater
10
Arkæologiske Samling
Generalforsamling
11
Lokalhistorisk forening
11
Aktivitetskalender
12
Annonce
14

…… i februar
(flere billeder på side 13)
Indlevering til næste nr.

...senest den 20. marts 2001
til....

Kaj Nielsen,
E-mail:
Lasse Andersen,
Kim Christiansen,
Samling af næste nummer:

Kløvertoften 19
e.svenstruppe@mail.tele.dk
Kirketoften 4
Vestertoften 18
Jagtforeningen
d. 29. marts 2001, kl. 19:00

Kommentar

Redaktion
Lasse Andersen
Gert Wonsyld

Fra E SvenstruPPe’ Generalforsamling
Afholdt den 20.februar 2001.
Formandens beretning år 2000.
 E SvenstruPPe’ er udkommet planmæssigt 10 gange i
årets løb, det er bladets 24. årgang.
 Leasing aftalen, som vi har sammen
med
Hjortspringskolen omkring Minolta EP5000 kopimaskinen,
fungere tilfredsstillende.
 Den årlige indsamling af frivillige bidrag fra læserkredsen
blev på 8881,00 kr. det er 419,00 kr. mere end sidste år,
dertil kommer andre indtægter som fremkommer af
regnskabet. Årets regnskab viser et driftsoverskud på
2762,63 kr. Det er glædeligt at der er et lille overskud,
grunden til overskuddet er at der ikke er købt papir.
Forenings og private bidrag er større, flere annonce, og
højere renteindtægter, samt kursgevinsterne på
obligations beholdningerne er positive. Arbejdernes
Landsbank har støttet med 500 kr.
 Der har i årets løb været lidt klage fra læserkredsen
angående manglende modtagelse af bladet. Birgitte og
Marianne har fulgt op på klagerne og vi vil forbedre
instruktionerne til uddelerne.
 Vi har i årets løb etableret en hjemmeside på Internettet
for Svenstrup.
 Tak til Arbejdernes Landsbank der har betænkt os med
500 kr.
 Jeg vil hermed takke alle som i årets løb har bidraget
med stof, redigering, trykning, samling og udbringning af
bladet.
 Tak til bestyrelseskolleger for et godt samarbejde.
 Til slut vil jeg ønske en god fremtid for E SvenstruPPe’.
E SvenstuPPe’ bestyrelse:
Formand:
Lasse Andersen
Kasserer:
Birte Nielsen
Sekretær:
Marianne Møller
Best.medlem:
Hans Chr. Christiansen
Best.medlem:
Benny Jensen
Suppleanter:
Revisorer:

74 45 62 73
74 45 63 00

Kontaktudvalg
Brandværn
Hans Egon Bendorff
74 45 62 47
E’ Svenstruplaug
Kim Christiansen
74 45 64 97
Folkedansere
Per Zacho
74 45 62 79
Forældreforeningen (skolen)
John Petersen
74 45 62 71
Hjortspringskolen
Ejvind Bojsen
74 45 61 42
Hjortspring Børnehus
Søsser Buch Outzen
74 45 00 40
Jagtforeningen
Lorens Brodersen
74 45 61 76
Menighedsrådet
Peter Ruge
74 45 62 05
Pensionistforeningen
Nis Mathiesen
74 45 84 32
Pædagogisk råd
Birgit Rasmussen
74 45 61 42
Riecks Arkæologiske samling
Jørgen Bruncke
74 45 64 92
Ringriderforening
Dorte Johansen
74 45 62 50
Skolebestyrelsen
Pernille Thorup
74 45 62 05
Skytteforeningen
Kjeld Andersen
74 45 90 20
Spareforeningen
Peter Christensen
74 45 63 76
Svenstrup Vandværk
Erik Lehmann
74 45 63 15
“Trævlerne”
Jonny Mathiesen
74 45 63 71
Ungdomsforeningen
Bibi Andersen
74 45 17 62

Tekst & layout
Kaj Nielsen
74 45 63 67
Kim Christiansen
74 45 64 97
Trykning
Lasse Andersen, Claus Nicolaisen,
Hans Petersen, John Dahl, Peter
Christensen, Benny Jensen
Distribution
Marianne Møller
74 45 63 01
Udbringning
Elever fra Hjortspringskolen

Børge Meier, John Dahl
Adolf Henningsen, Jens Herborg

På bestyrelsens vegne
Lasse Andersen
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Svenstrup Ungdomsforening
Så er tiden atter kommet hvor vi
skal op af sofaen, for nu er der
snart

Forårs-opvisning i
Svenstrup
Ungdomsforening
det er nemlig

Søndag d. 18 Marts 2001
kl.14.00 i Guderup-Hallen

og det vil vi selvfølgelig ikke gå glip af.

Der er atter i år mange gode hold, her kan du se hvad
opvisningen vil tilbyde dig.
Der kommer:
Græshopperne, Spilopperne, Bulderbasserne, Mixspring, U-Holdet, Dans, Junior Pigerne fra Guderup,
Sønderborg Egns Juniorhold.
Der kan forekomme ændringer i programmet.
Med mange Gymnastik hilsner fra
Gymnastikudvalget i SUF.
Marts 2001
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Svenstrup Forsamlingshus
Indbyder andelshaverne til den ordinære Generalforsamling ifølge vedtægterne.

Mandag den 12. marts 2001, kl. 19:00
På Svenstrup Forsamlingshus
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Beretning ved formanden
Regnskab ved forretningsfører
Indkomne forslag
Valg
Eventuelt

Forslag til Generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før
Generalforsamlingen.
Bestyrelsen.
Umiddelbart derefter afholder Støtteforeningen deres ordinære Generalforsamling
Afholder ordinær Generalforsamling

Mandag den 12. marts 2001
kl.19.00 på
Svenstrup Forsamlingshus
med følgende dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke.
3. Regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af suppleant.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen.
Marts 2001
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Nyt fra Kirken
KIRKEHØJSKOLE PÅ ALS
Preben
Grønkjær:
Integration
af
"skyggen" er forsoning.
Foredraget tager afsæt i C.G. Jung’s
psykologi og sammenholder Bibelens
udsagn om forsoning med moderne
psykoterapi. Her er erfaringen, at forsoning
med egne skyggesider er afgørende for
helbredelse
og
personlig
udvikling.
Erfaringen er tillige, at det er lettere at forlige
sig med andres fejl og mangler end med
sine egne.
Preben Grønkjær er jungiansk analytiker, er
underviser
og
studieleder
på
Folkeuniversitetet. i Århus samt forfatter og
foredragsholder.
Foredraget blev udsat på
grund af
snestormen, men gennemføres på ny dato:
Præstegården: tirsdag den 13. marts kl.
19.00
Professor Mogens Müller, "Matthæus
som teolog"
Matthæus skrev sit evangelium som en
forbedret udgave af det lidt ældre
Markusevangelium. Foredraget vil fortælle
om, hvordan Matthæus lægger sit eget syn
på Jesus ind i det forlæg han overtager fra
Markus. Notmark Præstegård, 26. marts kl.
19.00

"VINTERMØDE I KONFIRMANDSTUEN"
"Vinens Kunst" - fredag d. 16. marts kl.
14.30. Kirkens organist Ole Andersen og
hans kone Birgitte Romme har i en årrække
taget del i vinplukningen i tyske Wintricht.
De fortæller med lysbilleder om, hvordan vin
dyrkes og fremstilles.
Der vil blive præsenteret forskellige typer af
vin og god lejlighed til at smage og
undersøge forskellene.
Mødet er åbent for alle der har lyst at være
med, og der kører kirkebil for dem, der ikke
kan skaffe sig transport på egen hånd.
Vi begynder kl. 14.30 og slutter hen imod kl.
17. Kaffebord 10 kr. Tilmelding til Nis
Mathiesen 7445 8432, Hans Peter
Johansen 7445 6158 Jørgen Nicolajsen
7445 6323 senest dagen før mødet.
Tilmelding til taxa samme sted.

"En prædiken til debat"
Sognepræst Preben Holm lægger op til
debat om prædikenens indhold
Nordborg Kirke og konfirmandstue: Søndag
den 8. april kl. 15.00

KIRKEBIL
Kirkebilen bestilles hos GF-Taxi på telefon
7445 9545 senest dagen før gudstjenesten.
"Kirkebil" er til rådighed for enhver, der ikke
selv kan skaffe sig transport til kirke

FAMILIEGUDSTJENESTE
Der er familiegudstjeneste søndag d. 11.
marts kl. 14.00. Gudstjenesten er som alle
af samme slags tilrettelagt for børn, så de
har mulighed for at synge med, se hvad der
sker og forstå, hvad der bliver sagt.

BESØG AF PRÆSTEN
Mennesker, der ønsker besøg, er velkomne
til at henvende sig. Det gælder besøg i
hjemmet såvel som på sygehus og på
plejehjem. På samme måde kan man lave
aftale om personlig samtale i Præstegården.
Jeg har ferie 2-7. april.

Efter gudstjenesten er der kaffe i
konfirmandstuen, hvor alle, der har lyst, er
KIRKENS HJEMMESIDE
velkomne til at være med.
Marts 2001
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Kirken har oprettet en hjemmeside. Der er
link til den fra Svenstrups, Stevnings og
Nordborg Kommunes hjemmesider. Man
kan også finde den ved at gå ind på
http://www.folkekirken.dk og så klikke sig
frem. Kirkens hjemmeside vil indeholde
almindeligt kirkenyt om arrangementer,
gudstjenestetider,
menighedsrådets
mødereferater,
relevante
adresser,
telefonnumre osv. Hjemmesiden redigeres
af Jesper Bloch Olsen.
MENIGHEDSRÅDETS MEDLEMMER
Bente Pedersen, Ejvind Bojsen Jonna
Olsen, Maja Jørgensen, Thomas Damgaard,
Carl Chr. Schink Jette Wolff, Kristensen,
Peter Ruge
Kommende møder: 8. marts kl. 19.30
(offentligt
regnskabsmøde)
Menighedsrådets møder er offentlige og
afholdes
i
Konfirmandstuen
ved
Præstegården.
KIRKEGÅRDEN
Graver og kirketjener Torben Nielsen
træffes i arbejdstiden på kirkegården og på
telefon 74 45 63 02.
DØBTE
Maria Lorenzen,
Julie Lundtoft Lykke,
Anne Frost,

Thorup
Svenstrup
Stevningnor

Helga Geisler,
Marie Hellesøe,

Svenstrup
Odense

KONFIRMATION PALMESØNDAG
Ved gudstjenesten kl. 9.30:
Jakob Boysen,
Hjortspringvej 29
Anne-Mette Møller,
Voldgade 11
Jan Callesen,
Østermarken 22
Jacob Jørgensen,
Vestermarken 25
Mads Hansen,
Skoletoften 22
Mette Appel,
Apotekergade 2
Morten Hulvej Andersen, Dyndved Gade 23
Rie Bollerup Pedersen,
Stolbro Nørregade 12
Sanne Christiansen,
Vestertoften 13
Thomas Træger Hansen, Vestermarken 9
Anders Fard Vohs,
Sandvigvej 2
Ved gudstjenesten kl. 11:
Ida Yang Larsen,
Apotekergade 5
Jens Lorenzen,
Dyndvedgade 25
Jonas Moo Stavski,
Sandvigvej 7
Maria Bloch Olsen,
Sandvej 31
Mette Bodholdt Purup,
Sandvej 30
Mikael Johansen,
Kirketoften 5
Sveinn Tór Tórsson,
Stevningnorvej 6
Dennis Schmuck,
Apotekergade 13
Kasper Bjerremann Hjorth,
Voldgade 19
Mikkel Ruge,
Kalvehavevej 3
Pernille Juhl Petersen,
Vesterballe 18
Christina Juhl Petersen,
Vesterballe 18

BEGRAVEDE

Svenstrup frivillige Brandværn
Kaptajnsberetning
ved
Svenstrup
frivillige Brandværns’ Generalforsamling
d.04-02-2001
Ja så er der atter gået 1 år. Og i skal nu
igen til at høre på min beretning. Det er den
9 i rækken, og jeg håber at i kan holde det
ud.
År 2000 blev også et år hvor vi havde travlt,
her i værnet. Det er dejligt for os, men nok
ikke så sjovt for dem der har brug for os.

Marts 2001

Af udkald, lige fra
gårdbrand, trafikuheld,
nedkøling af tag på
hønsefarm, og til små
brande,
samt
søredning, er der udkaldt
27 gange. 19 gange
med brandværnet og 8
gange hvor vores sø-reddere skulle af sted.
Som alle jo ved så er vi godt i gang med
byggeriet, det skrider godt frem vi har holdt
tidsplanen iflg. byggeudvalget. I øjeblikket
ligger vi lidt i dvale, for at se hvordan
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økonomien har det. Jeg ved at vi ikke
skylder ret meget mere, så vi må nok alle
regne med at vi nok skal til at svinge
værktøjet igen. Jeg vil ikke komme nærmere
ind på byggeriet da der er et punkt på
dagsorden som omhandler dette.
Men jeg vil på forhånd takke byggeudvalget
for det store stykke arbejde i laver, samt til
alle jer brandmænd som hjælper til.
Sø-redningen synes jeg er ved at komme
godt i gang. Sidste år var der jo en del
utilfredshed med dette beredskab.
Leif Petersen er nu færdig med
holdlederuddannelsen, og fungerer så som
leder af et hold sø-reddere. Jeg fornemmer
at han går aktivt ind for dette. Samtidig tror
jeg også at de 3 andre reddere også går ind
for beredskabet, efter at der er kommet en
del orden i sagerne.
Beredskabschefen har også andel i at det er
ved at komme op at stå, da han forlanger
mere af sø-beredskabet.
Men også her mere under punktet søberetning.
Men også her tak til det hold som vi har her i
værnet, fordi de vil være med. Det styrker i
hvert
fald
vores
tilstedeværelse
i
beredskabet her på Nordals.
www.Svenstrup.subnet.dk Jeg ved ikke om
det siger jer noget, det gør det mig. Vi har
godt nok været på nettet i et par år, men jeg
synes at det sidste stykke tid, er det meget
godt at kikke derind.
Jeg synes vores web-mand ( Torben
Sprenger) gør et meget flot flot stykke
arbejde med vores hjemmeside. Vi får
mange tilbagemeldinger fra folk rundt
omkring at det er en meget spændende at
kikke ind på siden.

er kommet til. Velkommen til jer Flemming
Petersen og Søren Henriksen vi håber i får
mange gode år her i værnet.
Der er afholdt 6 bestyrelses møder og et
byggemøde hvor bestyrelsen deltog. Ud
over det har vi også deltaget i mange
forskellige ting i løbet af året, f.eks. Poul og
Arne H. 40 års fødselsdag, Henning C 30
års fødselsdag, 3 X 70 års fødselsdage. Alle
disse fødselsdag er sjove at være med til og
det styrker også sammenholdet. Vi har holdt
Elementær brandbekæmpelse på det gamle
Ungbo, serveret ved EUI fest i Guderup, sat
telt op ved ringridning, været til korporations
-skydning hvor vi blev det bedste hold B
skytter, samt den bedste B skytte som blev
Leif Melchior. Lagt skum ud til bryllup, været
på Danfoss til foredrag, samt flere andre
ting.
Loppemarked afholdt vi også, og som det
plejer gav det et godt overskud til vores
byggeri. Du gør et godt stykke arbejde i
forbindelse med loppemarkederne Leif
Melchior, og det skal du have stor ros for.
Som du selv siger planlægning halverer
arbejdet.
Af øvelser har vi haft 19 alle har deltaget
med min. 12 øvelser som jo er kravet som
brandmand.
Uddannelse. En har gennemgået funktions
uddannelsen, en indsatsleder uddannelsen
og en holdlederuddannelsen.
I øjeblikket er alle sø-redderne i gang med
det der hedder speedbådskørekort.
Så vi må sige at vi er godt med hvad ang.
uddannelse, men det kan også mærkes når
vi er i indsats, folk ved hvad de skal.
Materiel ja her er vi også godt tilfreds, vi har
det der skal til for at klare de opgaver som vi
skal når der kaldes på os.

En stor tak til dig Torben for dette stykke
arbejde.

Sidste nyt er at vi i år har fået en anden
brandbil. Den er større og mere effektiv,
men mere herom næste år.

Vi er i dag 20 aktive brandmænd og 13
æresmedlemmer. 3 har forladt værnet, og to

Hvis vi tæller op hvor mange gange vi er på
farten bliver det til 82 gange i løbet af et år.
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Her tæller byggeriet ikke med. Så man kan
godt sige at vi ikke ligger på den lade side.

Paulsen for hjælp
loppemarked.

Der var genvalg til vicekaptajn Kenneth
Gram Svendsen og bestyrelsesmedlem
Jens J. Johansen, Torben Sprenger blev
valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

Tak også til alle dem som på en eller anden
måde har noget at gøre med brandværnet
her i Svenstrup.

Øvrige valg: Suppleant til bestyrelsen – Arne
Hansen, revisor – Karl Flemming Nielsen,
revisorsuppleant – Henning Hansen,
kontaktperson til æresmedlemmer – Arne
Madsen, repræsentanter til delegeretmøder
– Flemming Petersen og Søren Henriksen.

i

forbindelse

med

På Svenstrup Frivillige Brandværns
vegne
Brandkaptajn Hans Egon Bendorff

Der blev uddelt årstegn til Hans Egon
Bendorff 25 år, Karl Flemming Nielsen 10
år, Leif Petersen 10 år, Torben Sprenger 5
år, Henning Callesen 5 år.
Årets brandmand
Christiansen.

blev

Hans

Walter

Til sidst vil jeg gerne takke alle dem som
køber vores medlemskort år efter år, det er
dejlig med sådan en opbakning. Tak også til
alle dem der ligger øvelses objekter til i
løbet af året. Samt til Hans og Helene
Jacobsen, Jacob Christensen, Bodil og Arne

Ved en uofficielt sammenkomst på Mølletoften fornylig, sponsorede P.L.P. Byggefirma A/S
10.000 Kr. til Svenstrup Frivillige Brandværn. Beløbet skal bruges til brandværnets nye
Marts
2001
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autosprøjte.
Svenstrup Frivillige Brandværn
Torben Sprenger

Svenstrup Vandværk
Andelsselskabet Svenstrup Vandværk
Ekstraordinær Generalforsamling for medlemmer afholdes:

onsdag den 14. marts 2001 kl. 19:30
på Svenstrup Forsamlingshus.
Dagsorden:
1.
Valg af ordstyrer
2.
Valg af protokolfører
3.
Vedtægtsændring, godkendelse af disse
Ordinær Generalforsamling for medlemmer afholdes:

onsdag den 14. marts 2001 kl. 19:50
på Svenstrup Forsamlingshus.
Dagsorden:
1.
Valg af ordstyrer.
2.
Valg af protokolfører.
3.
Formandens beretning.
4.
Fremlæggelse af regnskab.
5.
Valg af bestyrelsesmedlem samt revisor.
6.
Indkommende forslag (8 dage før).
7.
Eventuelt.
På bestyrelsens vegne, Erik Lehmann

Bekendtgørelse
Erik Lehmann, som har været formand for Svenstrup Vandværk i
mange år, har meddelt at han ønsker at trække sig tilbage , fordi han
inden længe går på efterløn.

Marts 2001
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E Svenstruplaug
Referat fra møde i E Svenstruplaug den 15. februar 2001.
Referat godkendt.

penge tilgår der Lokalhistorisk Forening for
Svenstrup sogn 10.000 kr.

Siden sidst.
Vedrørende
renovering
ved
Parkeringspladsen. Gert tager kontakt til
Ebbe Enøe "Vej og Park" og beder ham
komme for at bese området.
Nordals Landsbylaug tilbagebetaler 15.000
kr., som de lånte til kåber. "Jacob-udvalget"
har møde d.19. februar 2001. Agnes
deltager for E Svenstruplaug. Der skal
tilrettelægges program for d. 16 Juni, hvor vi
siger farvel til "Jacob" og goddag til den ny
færge. Der er planer om stort telt og
underholdning med bl.a. Per Nielsen og
Voss-pigerne m.fl. samt asfaltbal på kajen.
Alle gode kræfter fra sogneforeningerne og
andre foreninger hjælper til.
Nordals
Landsbylaug
har
møde
i
Stolbroladen d. 22. februar, Agnes og Elly
deltager.

Økonomi
Der er 366 kr. på Chekkontoen, På
bankbogen står der 44967,45 kr. Af disse

Valgår
Valgprocedure og evt. ændring af vedtægter
tages op på næste møde.

Gaderengøring
Foregår Torsdag d. 5. april 2001, kl. 18:30.
Alle er velkommen til at give en hånd med.
Sidste år mødte der 3 !!!

Offentligt møde
Eventuelt sidst i August måned for at
fortælle om Laugets aktiviteter, og evt.
underholdning.
Eventuelt.
Jørgen
fortæller
om
en
engelsk
bombemaskine,
der
under
krigen
nødlandede ved Skærtoft. De 7 mænd
overlevede kommer til Danmark i Maj
måned og skal fejres.

Næste møde
Tirsdag d. 20 Marts 2001, kl. 19:30 i laden

Svenstrup Ungdomsforening
SUF amatørteater viser

Kom så piger jeg vil giftes
Den 3. marts 2001, Kl. 14:00 er der
Generalprøve, billetter kan købes ved
indgangen, 25 kr. for voksne, 10 kr. for børn.
Kl. 19:30 er der så PREMIERE, med
efterfølgende Dans og spisning.
Det hele foregår på Svenstrup forsamlingshus
Premiere Billetter sælges ved indgangen for 50 kr.
Marts 2001
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Arkæologisk Samling

Jørgen Riecks Arkæologiske Samling
Afholder Generalforsamling i vennekredsen
Sted:

Egebjergvej 4, Svenstrup

Tidspunkt:

Tirsdag, den 20. Marts 2001, klokken 19:00

Dagsorden:

ifølge vedtægterne

Indkomne forslag skal være formanden (A. Esbensen) i hænde skriftligt 8 dage
før Generalforsamlingen.
Museumsdirektør Thorkild Kjærgaard vil være denne aftens gæstetaler.
Med venlig hilsen, Bestyrelsen

Lokalhistorisk forening
….for Svenstrup Sogn
Så er vi ved at være klar til at besøge
sognebeboerne for at hverve medlemmer til
foreningen.
I kan forvente, at vi ringer eller banker på i
løbet af ugerne 11 og 12. Vi håber på rigtig
mange tilmeldinger. Det er betydningsfuldt,
at mange slutter op om vort arbejde, så vil vi
bedre kunne samle sognets historie og give
den videre til vore efterkommere.

Du behøver ikke at være født i sognet eller
have boet her i en menneskealder. Alle
borgere har en længere eller kortere historie
at bidrage med. Og synes du, at du slet ikke
har noget at fortælle til andre, vil vi alligevel
gerne se dig i foreningen. Vi vil bestræbe os
på at lave arrangementer for alle uanset
alder og “Sogne-anciennitet”. Og husk:
Hvad der skete i går, er historie i dag.
Det koster kun 30 kr. at være medlem.
Venlig hilsen, bestyrelsen.

Marts 2001
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Aktivitetskalender
…..marts 2001
Lørdag d. 3. marts

Kl. 10-12
Kl. 13-17
Kl. 14:00
Kl. 19:30

Lysbilledforedrag – Kunstpsykologi
Præstegården
Kunstpsykologisk Værksted
Præstegården
Generalprøve – Kom så piger jeg vil giftes Forsamlingshuset
Premiere – Kom så piger jeg vil giftes

Søndag d. 4. marts Kl. 10:00

Gudstjeneste

Svenstrup Kirke

Torsdag d. 8. marts Kl. 19:30

Menighedsrådsmøde (offentligt)

Søndag d. 11. marts Kl. 14:00
Kl. ?

Familiegudstjeneste
Generalforsamling (KFUM Spejderne)

Mandag d. 12. marts Kl. 19:00
Kl. 19:00

Generalforsamling – Svenstrup Forsamlingshus
Generalforsamling – Forsamlingshus støtteforening

Tirsdag d. 13. marts Kl. ?

Skolefest (Børnehaveklasse  2. klasse) Hjortspringskolen

Onsdag d. 14. marts Kl. ?
Kl. 19:30

Skolefest (2. klasse  4. klasse)
Generalforsamling (Vandværket)

Hjortspringskolen
Forsamlingshuset

Torsdag d. 15. marts Kl. ?

Skolefest (5. klasse  …..)

Hjortspringskolen

Fredag d. 16. marts Kl. 14:30

Vintermøde – ”Vinens Kunst”

Søndag d. 18. marts Kl. 10:00
Kl. 14:00

Gudstjeneste
Forårsopvisning SUF

Præstegården
Svenstrup Kirke
?

Præstegården
Svenstrup Kirke
Guderuphallen

Tirsdag d. 20 marts Kl. 19:00
Generalforsamling – Jørgen Riecks Arkæologiske Samling
…….sidste frist for indlæg til E SvenstruPPe’ april udgave
Søndag d. 25. marts Kl. 10:00

Gudstjeneste – Ole Werth Sørensen

Svenstrup kirke

Fredag d. 30. marts ……….udkommer E SvenstruPPe’ april nummer
Søndag d. 1. april

Kl. 10:00

Gudstjeneste

Svenstrup Kirke

Søndag d. 8. april

Kl. 09:30
Kl. 11:00

Konfirmation
Konfirmation

Svenstrup Kirke
Svenstrup Kirke

Torsdag d. 12. april Kl. 19:30

Skærtorsdag

Svenstrup kirke

Fredag d. 13. april

Langfredag

Marts 2001

Kl. 10:00
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Svenstrup Kirke
(......uden ansvar)
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Annonce:
Trænger du til at få ”Tryk på helbredet”
Så henvend dig trygt til
Vivi Madsen
Mølletoften 4
Tlf.: 74 45 64 58
Og bestil en tid…

Husk :

Svenstrup Ungdomsforening
opfører amatørteater

”Kom så piger jeg vil giftes”
Lørdag den 3. marts
2001, kl. 14:00 og kl.
19:30 i Svenstrup
Forsamlingshus

Marts 2001
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