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Kim Christiansen,
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e.svenstruppe@mail.tele.dk
Kirketoften 4
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Kommentarer… .

Redaktion
Lasse Andersen
Gert Wonsyld

74 45 62 73
74 45 63 00

Kontaktudvalg

10 års jubilæum
I anledning af Jørgen Riecks Arkæologiske
Samlings 10 års jubilæum onsdag den 19. juni
2002, holdes der Åbent Hus på museet fra kl. 13:00
til kl. 17:00.
m.v.h. Jørgen Bruncke

SUF’s Skt. Hans Fest
SUF ser sig i år desværre ikke i stand til at
arrangere den traditionelle Skt. Hans Fest ved
stranden.
Bestyrelsen
efterlyser
andre
organisationer i området, som kunne tænke sig at
overtage - og eventuel videreføre traditionen.
m.v.h. SUF’s bestyrelse

Svenstrup Forsamlingshus
Støtteforening
I foreningens telt på ringriderpladsen, søndag den
2. juni 2002, kan der købes kaffe med kage, øl,
vand og slik. Overskuddet går til bevarelse af
Forsamlingshuset. … … .Vi ses på pladsen !
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Sæt allerede nu kryds i kalenderen til lørdag den
12. oktober 2002, hvor Støtteforeningen afholder
”Høstfest”på Forsamlingshuset.
m.v.h. Støtteforeningen
Svenstrup Hjemmeside
www.svenstrup-als.dk
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Svenstrup Ringridning
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Nyt fra Kirken
Kirkens Sommerkoncert
Ved en musikgudstjeneste søndag d.
30. juni kl. 16:00 medvirker Blaagaard
Kammerkor
fra
København.
På
repertoiret er klassiske korværker fra
renæssance til nutid med navne som
bl.a. Holmboe, Weyse og Hjelmborg.
Koret består af tyve sangere under
ledelse af Erik Dynesen. Det har
gennem årene turneret i Danmark og i
en lang række europæiske lande.
Der er gratis entre.

Kirkens indre renovering
Menighedsrådet har vedtaget at iværksætte
en renovering af kirkens indre i 2003.
Bortset fra kalkning er der ikke gjort noget
ved kirkens indre siden 1960, hvor kirken
gennemgik en grundig restaurering. Ved
den kommende renovering er det ikke
planen at foretage større ændringer i kirkens
indretning. Der vil blive installeret et nyt
varmeanlæg, som er mere økonomisk end
det nuværende. Lysforholdene vil blive
forbedret, og som det vigtigste vil der
komme nye farver på kirkebænkene.
Arbejdet vil blive sat i gang efter påske, og
kirken vil være klar til brug i løbet af
efteråret. I den mellemliggende tid vil der
blive afholdt gudstjenester i mødelokalet ved
Præstegården.

Menighedsrådet betaler for transport. Pris
for deltagelse (max) 90 kr., som dækker
entre og kaffe undervejs. Vi vil være der ca.
kl. 12. og hjemkomst ca. kl. 18. Et mere
præcist program vil blive offentliggjort i
dagspressen i august. Alle er velkomne til at
deltage.
Tilmelding til Nis Mathiesen tlf. 7445 8432,
Hans Peter Johansen tlf. 7445 6158 eller

Gudstjeneste aflyst
De der vil i kirke søndag d. 11. august
henvises til gudstjenesten i Egen kirke kl.
10:00. Baggrunden for denne henvisning er,
at der i de senere år ofte har været meget få
i kirke, når der i sommerperioden kommer
præst fra et andet sogn som afløser. Det er
ikke rimeligt at ulejlige kirketjener, organist,
kirkesanger og præst, når man kan forudse,
at der kun vil komme meget få i kirke. Der
kører Kirkebil til Egen kirke

Hjemsted Oldtidspark - udflugt
Der er udflugt til Hjemsted Oldtidspark ved
Skærbæk, fredag den 30. august.
Juni 2002
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Jacob Christensen tlf. 7445 6212 senest
onsdag d. 28. august.

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

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.

Kommende møder:
4. juni kl. 17.00 (Menighedsrådet holder syn
på kirke, kirkegård og Præstegård).
3. september kl. 19.30 Ordinært møde.
Menighedsrådets møder er offentlige og
afholdes
i
Konfirmandstuen
ved
Præstegården.

Kirkegården
Graver og kirketjener Torben Nielsen
træffes i arbejdstiden på kirkegården og på
telefon 7445 6302.
Peter Ruge

På samme måde kan man lave aftale om
personlig samtale i Præstegården. Det kan
være samtaler der drejer sig om kirke og tro.
Det kan være samtale og vejledning i
forhold til personlige livsproblemer.

DØDE OG BEGRAVEDE
Harry Jacob Hansen, Langesø
Arne Petersen, Tyskland,
… … ..tidligere Kirketoften 12

Menighedsrådet

DØBTE
Jens Frank Voss, Stevning

Thomas Damgaard (formand), Carl Chr.
Schink (Kirkeværge) .

Lokalhistorisk Forening
Af flere grunde kom vi sent i gang med at
sælge medlemskort i år. Ikke desto mindre
har vi fået en meget fin opbakning.
Optællingen er ikke helt færdig på
nuværende tidspunkt, men vi kan se, at der
er en fremgang på ca. 50 fra sidste år. Vi vil
gerne sige en stor tak til alle, som støttede
foreningen ved at købe medlemskort.
Også alle, som året igennem har hjulpet
foreningen på forskellig vis skal herigennem
have en stor tak for hjælpen. Vi i
bestyrelsen er godt klar over, at vi ikke
havde været i stand til at gennemføre
byvandringen i Klingbjerg, salget af
medlemskort og andre aktiviteter uden hjælp
fra medlemmerne. Denne opbakning gør, at
vi føler et større ansvar for sognets historie,
idet vi ved, at det har befolkningens
interesse.
Juni 2002

Også de afleveringer vi har fået og stadig får
fra beboerne, har givet os mange gode input
til at samle historien. Det siger vi også
mange tak for.

Side 5 af 16

E SvenstruPPe’

Et problem, som nu synes at være løst, har
været lokalemangel. Vi har kunnet arbejde i
det lånte lokale i Stolbroladen, men vi har
ikke haft nogen steder at opbevare
arkivalier, billeder og lign..
Pr. 1. maj har vi fået en aftale med
kommunen
og
Riecks
arkæologiske
samling, så vi kan benytte lokalet på loftet af
”Riecks-huset”. Det er stort nok til vort
nuværende behov, og vi er glade for at
kunne begynde at arbejde i ”vores eget”.
Men … men … men efter en radikal
rengøring må vi desværre konstatere, at
lokalet er i en ringere forfatning end først
antaget.

istandsættelsen og vi vil selvfølgelig hjælpe
til, hvor vi kan og må.
Derfor, - hvis nogen i sognet har tid og
mulighed
for
at
hjælpe
med
håndværksmæssige ting, vil vi meget gerne
tage imod det.
Vi ønsker alle vore medlemmer en dejlig
sommer!
Med venlig hilsen,
på bestyrelsens vegne, Ingrid Dall.

Vi har nu kontaktet teknisk forvaltning, og
skal have et møde med dem. Vi håber så, at
de kan finde midler til noget af

EFTERLYSNING
Lokalhistorisk forening mangler et
stålskab til A4-hængemapper.
Henv. til Ingrid Dall, tlf. 73458022 eller
Inge Johansen tlf. 74456158

Hjortspringskolen

Juni 2002
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Forårskoncerterne 2002
Igen i år blev forårskoncerterne afviklet med stor
succes. Der var fuldt hus begge aftener, og efter
koncerterne diskede forældreforeningen op med
kaffe og kage til de voksne og is & bom til eleverne.
Her er nogle indtryk fra koncerterne:

Tarzanbanen
Fredag den 3. maj indviede vi den nye legeplads på
skolen i Svenstrup. Ideen til Tarzanbanen, som den
kaldes, kom fra elevrådet på en pædagogisk dag i
2000, hvor vi bl.a. også planlagde en udbygning af
skolen – noget, som vi desværre aldrig fik bevilliget. Siden har elevrådet arbejdet med ideen, og
sammen med Steffen Fog og Udviklingshøjskolen Egen Mark legeredskaberne blevet udformet
efter elevernes ideer. Som jeg sagde i indvielsestalen er det ikke mange steder, at eleverne får
lov til at bruge 120.000 kr. på en ny legeplads. Derfor håber jeg også, at de vil passe godt på
den, for den skal holde i mange år. Her er nogle billeder fra indvielsen, hvor der blev holdt taler
af bl.a. formand for elevrådet Sanne Madsen og næstformanden Mie Andersen. Efter indvielsen
var der pølsebrød til alle fra forældreforeningen, sodavand fra Lissies Butik og bananer fra
Superbrugsen i Guderup.
Dagen sluttede med junglediskotek i gymnastiksalen.
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Friluftsdagene
Den 23. til 25. april havde vi friluftsdage på skolen.
Emnet var en del af vores overordnede tema omkring
skolens sociale liv. Eleverne var delt på tværs af
klasserne i 3 grupper: 0. til 2. klasse, 3. til 5. klasse og 6
& 7 klasse. Hver gruppe lavede forskellige slags udendørsaktiviteter. De mindste var mest
omkring skolen, bortset fra den sidste dag, hvor de var ved Himmark strand. Mellemgruppen var
alle dagene i Nørreskoven, hvor de var hhv. skov-, strand- og normadefolk. De største lavede
forskellige aktiviteter ved skov og strand, og de var også ude at spille golf, og en del var til
aktiviteter i skydehuset. Her er nogle indtryk fra dagene:

Juni 2002
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Børnehaveklassen og de kommende børnehaveklassebørn
O. klasse og den kommende børnehave klasse fra børnehuset har hver tirsdag de sidste 3
uger bygget pilehuse, ordnet have, snittet pinde, gynget og spist i Susannes have. Vi ville gerne
lære hinanden lidt bedre at kende inden børnehavebørnene begynder i skole.

Juni 2002
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Sidste skoledag
Torsdag den 20. juni holder vi som
sædvanligt et arrangement i forbindelse
med afslutningen på skoleåret. Det foregår i
Svenstrup og starter kl. 18.00, hvor
forældreforeningen står klar med pølser, øl
og vand og godter til børnene. 7. klasse står
Juni 2002

for underholdningen her aftenen før deres
sidste dag på Hjortspringskolen.

Hvem var det?
Som mange sikkert har lagt mærke til, var
der fra den 13. til den 15. maj stor aktivitet
på skolen i Stevning. Der var masser af
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børn og telte stillet op på sportspladsen. Det
var Kongeådal Skole fra Gredstedbro, som
var afsted på hyttetur, hele skolen på
samme tid og sted. De henvendte sig i det
tidlige forår og spurgte, om vi kunne huse en
hel skole i 3 dage, og det kunne vi så.

Borgermødet om skolestrukturen
Den 29. marts havde skolebestyrelsen
inviteret til borgermøde om den nye
skolestruktur. Omkring 200 mennesker
mødte op på skolen i Svenstrup for at høre
dels
skolebestyrelsesformand
Pernille
Thorup fremlægge skolebestyrelsens syn på
byrådets forslag, dels politikernes syn på
sagen.
Det blev en god aften med livlig debat
mellem politikere og skolebestyrelse og
aktiv deltagelse af mange af de fremmødte.
Pernille Thorup havde sat sig godt og
grundigt ind i byrådets forslag og gav de
fremmødte en uddybende forklaring på
mange af punkterne. Kulturudvalgsformand
Niels Ole Bennedsen fremlagde på byrådets

vegne begrundelserne for, at forslaget er
fremkommet.

Besøg af den skolepolitiske gruppe
Den 29. april havde skolen besøg af den
skolepolitiske gruppe, som har besøgt alle
skoler for at fremlægge en mere detaljeret
plan for, hvad byrådets forslag går ud på.
Den skolepolitiske gruppe består af
kulturudvalget samt repræsentanter for de
partier, som ikke er repræsenterede i
kulturudvalget.
Efter en lang aften måtte alle konstatere, at
der er lang vej til enighed mellem parterne.
Hjortspringskolens skolebestyrelse havde
udformet et alternativt forslag til struktur,
som indebærer bl.a. 4 skoler i Nordborg
kommune i stedet for de 3, som byrådet
foreslår. Det fik skolebestyrelsen dog ikke
lov til at fremlægge denne aften og har
derfor bedt om at få et nyt møde med den
skolepolitiske gruppe for at fremlægge sit
forslag,
som
indebærer,
at
Hjortspringskolen fortsætter som en selvstændig
skole.

Hjortspringskolens bestyrelsen
Så er det vist på tide at melde tilbage fra
skolebestyrelsen igen. Siden vores meget
velbesøgte borgermøde, har byrådets
arbejdsgruppe været rundt på skolerne.
Ideen, som vi læste om den i aviserne var at
de
skulle
rundt
og
høre
på
skolebestyrelserne, men virkeligheden blev,
at vi hørte på arbejdsgruppen. Siden
borgermødet
har
arbejdsgruppen
viderebearbejdet deres oplæg, og det var
det de kom rundt med. Der var mulighed for
at stille spørgsmål og komme med
kommentarer til deres oplæg, men nogen
dialog omkring skoleudvikling var der ikke
tale om. Vi havde, som de fleste andre
skoler forberedt os på at fremlægge vores
ideer og ønsker på mødet. Vi havde
indsendt vores forslag til dagsorden flere
uger i forvejen, og gik, måske lidt naivt, ud
fra at det så ville blive sat på. Det kunne
Juni 2002

ikke komme på dagsordenen, så det må vi
forsøge at få dem ud at høre på ad anden
vej.
Samtidigt med denne runde til skolerne, har
formænd
og
næstformænd
i
skolebestyrelserne sat sig sammen. Dels for
at
styrke
samarbejdet
omkring
skoleudvikling i kommunen, og dels for at
udveksle erfaringer, og endelig for at få
mulighed for at skolebestyrelserne i
fællesskab kan være med til at påvirke
skoleudviklingen i vores kommune. Der
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kommer en fælleshenvendelse til byrådets
arbejdsgruppe
omkring
processen
i
udviklingsarbejdet ud af dette samarbejde,
ligesom vi vil prøve at arrangere nogle
debatmøder sammen med lærerkredsen.
Herudover forsøger vi at skabe en
nogenlunde sammenhængende start på
arbejdet i skolebestyrelsen. Det er ikke let,
da situationen omkring arbejdet for den nye
skolebestyrelse er så uafklaret som den er.
Der er mange spørgsmål og ikke ås mange
svar. Herudover er der de mange
spørgsmål, ikke mindst de økonomiske,
omkring Østerlundskolen, som vi mener
nødvendigvis
må
påvirke
hele
skoleudviklingsdebatten.
Den nye bestyrelse har allerede været ude i
at skulle ansætte nye lærere. Vi har fra
1.8.2002 ansat Mette Uth, som nogen
måske vil kende fra skolen som vikar
tidligere, som ny lærer, ligesom vi har ansat
Karina.... som bor i Stevning som ny lærer.
Tillykke til dem, og velkommen som nye

medarbejdere på skolen.
Jeg har været til et meget opløftende
forældremøde i børnehaveklassen for nylig.
Her har man lavet sociale spilleregler for
børnene i efteråret, og gik nu i gang med
sociale spilleregler for forældrene! Hvordan
tackler vi konflikter, og hvordan sørger vi for
en ordentlig kontakt forældrene imellem. Der
blev diskuteret i de forældreteams som vi jo
kører med på forsøgsbasis. Set fra min side,
i aftenens løb, virkede de rigtig gode til at få
lært hinanden at kende, og til at få diskuteret
med nogen som man måske ikke
umiddelbart ellers ville have talt med. Jeg
glæder mig til vi skal til at evaluere på dette
forsøg.
Ellers er det vist sidste gang inden
sommerferien vi kan bringe nyt her i bladet. I
vil helt sikkert høre mere nyt efter ferien, det
går stærkt her i kommunen for tiden!!
Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen

Nyt fra Spejderne
Vær med til at støtte KFUM Spejderne Hjortspring
Brug flaskecontaineren i Stevning
Aflever dine tomme vin- og ølflasker samt rengjorte husholdningsglas i
flaskecontaineren i Stevning.
Spejderne har en aftale med Ribe Flaskecentral om at de kommer og tømmer
containerne og så får spejderne penge for flaskerne.
Flaskecontaineren står hos Hans og Ruth Good. Indkørslen ved Oksbølvej.
Vi takker på forhånd for dit bidrag.
Med stor spejderhilsen KFUM Spejderne Hjortspring gruppe

Nyt fra ulvene
Ulvene er i fuld gang med at tage et
internationalt mærke med opgaver som at
kende flag, udenlandske sange, ambulancer
i andre lande, besøg af John Viveiros, der
fortalte om sit hjemland Guyana i
Juni 2002

Sydamerika og hvad er klokken i andre
lande.
Årets ulveturnering – en konkurrence mod
andre ulve fra hele Als – var opgaver som
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en rejse rundt i verden. Igen i år vandt en af
vore dygtige bander. Tillykke til dem.
Så har vi været en spændende tur med
Chresten Møller langs den formodede rute
for Hjortspringbåden fra Gøllinggaard til
Hjortspring Mose, og vi skal en tur i
Nørreskoven for at studere og lytte til fugle
og undersøge vandhul og insekter. Vi skal
også samle affald fra spejderhytten til
Sandvig og ikke mindst skal spejdernes 3
nye kanoer navngives den 12. juni ved
vores fælles sommerafslutning.

Så mange – og flere - gode oplevelser får
man i løbet af et halvt spejderår. Har du lyst
til at være med som bæver, ulv, spejder eller
lederassistent, kan du altid møde op til et
møde – se mødetider på bagsiden – eller
ringe til Mona Boysen tlf. 74458361.
Mange ulvehilsner fra
18 ulveunger, Berit, Carsten og Mona

Og så glæder vi os selvfølgelig til årets
sommerlejr i Toftlund i uge 23.

Dagplejerne i
Svenstrup
Dagplejernes dag
Igen i år har vi afholdt dagplejens dag i
Svenstrup. Det var onsdag den 8 maj, hvor vi
samledes hos Inga. Alle var udklædt som indianer og barnevognene som indianertelte.
Optoget gik ned til Lissies butik, hvor børnene fik hver en pose ”bom”, og vi sang nogle sange.
Bl.a. sang vi indianersangen for Lissie & Gert.
Derefter gik turen tilbage til Inga, hvor vi fik rundstykker og boller – kagemand og is. Vi hyggede
os alle dejligt et par timer, hvorefter der var tid til en middagslur.
Vi siger mange tak til Børge for is, mange tak til Lissie for kaffe og bom.
Venlig hilsen
Dagplejerne i Svenstrup

Svenstrup
Skytteforening
Juni 2002
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Har du lyst til at prøve at skyde med gevær eller pistol cal. 0.22 som klubben kan stille til
rådighed. Skydningen foregår under kyndig vejledning. Så du er velkommen til at møde op i
Svenstrup Skytteforening følgende dage.

Træningstider for:
Gevær på 50 meter banerne er 01.04.02 til 31.09.02
Tirsdag og Torsdag fra 1800 til 2000
Aldersgrænsen er fra 6 år.
Pistol på 15 og 25 meter banerne er 01.04.02 til 31.09.02
25 meter ( Nordborg ) Mandag fra 1800 til 2000
15 meter ( Svenstrup ) Torsdag fra 1800 til 2000
Aldersgrænsen er fra 14 år.

Yderlige oplysninger på telefon 74 45 90 20

Svenstrup Vandværk
Vandværket har haft en udgift til en ny
affugter, da den gamle gik i stykker.
Affugteren er nødvendig, for at elektronikken
fungerer på vandværket.

? ? År 2002 vil tage andelshavere med
medlemsnumre fra 1 – 114
? ? År 2003 vil tage medl. Nr. 115 – 226
? ? År 2004 vil tage medl. Nr. 227 – 319

I sidste nummer af E SvenstruPPe’ blev
Felson vandalarmen omtalt. Vi har nu
undersøgt alarmen hvad angår pris,
montage og drift. Prisen er 450 kroner inkl.
moms. Funktion og drift, se mere
information på de næste sider. Alarmen kan
købes hos VVS forhandlere.

VVS firmaet Erik Jensen vil hvert år udtage
17 vilkårlige andelshavere, der skal have
deres vandure afprøvet.
De berørte andelshavere vil blive kontaktet,
når urene skal kontrolleres.
På bestyrelsens vegne
Flemming Christiansen

VVS firmaet Erik Jensen er
begyndt
at
kontrollere
vandurene.
Vi har valgt, at vi :

Sådan

virker

ALARMEN

… … … (fra

Felsons Internet-side)
Ved forbrug eller utæthed
nedkøles
røret,
hvilket
registreres af alarmen, som
overvåger
dels
rørets
temperatur,
samt
den
Juni 2002

omkring liggende temperatur.
Når røret bringes under den
omkring liggende temp. starter
alarmen en nedtælling på 48
timer. hvor der ledes efter
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balance i de 2 temperaturmålinger. Hvis
rørets temperatur ikke vender tilbage i 48
timer i træk vil alarmen gå i gang.
Dette er selvfølgelig ikke et normalt
forbrugsmønster og betragtes af alarmen,
som en utæthed.
Ved et normalt forbrugsmønster vil der altid
være pause i vandforbruget inden for 48
timer, (f.eks. om natten.) Efter 1½ - 3 timer
uden
vandforbrug
vil
rørets
overfladetemperatur vende tilbage, og
alarmen stopper sin nedtælling.
Alarm prøve:
lad en hane dryppe konstant i 48 timer.
(simulere utæthed )

Batterier:
Alarmen drives af 2 stk. 1,5 volt brunstens
batterier (langsom afladende), hvis levetid er
2 –4 år. Alarmen vil ved lav spænding give
biplyde (som f.eks. en røgalarm). Man kan
også altid selv kontrollere forbindelse og
batteri, ved at trykke på reset-knappen.
Alarm:
Ved alarm anvendes 2 skiftende toner,
hvilket gør lyden let at opfange. Signalet
lyder kortvarig med 10 min. mellemrum.
Efter 24 timer i alarmtilstand vil
mellemrummene være 1 time. Således vil
der fortsat være alarmlyd i op til 2 mdr. efter
alarmens start.

Hvad koster vandspildet ?
1. Utætte Vandhaner
En langsomt dryppende vandhane koster 19 liter vand i
døgnet. Det svarer til 7 kubikmeter per år. Og i kroner og
øre er det cirka 245 kroner.
En hurtigt dryppende vandhane koster 96 liter vand i døgnet.
Det svarer til 35 kubikmeter per år. Og i kroner og øre er
det cirka 1.225 kroner.
En konstant dryppende vandhane koster 384 liter vand i
døgnet. Det svarer til 140 kubikmeter per år. Og i kroner og
øre er det cirka 4.900 kroner.

2. Løbende Cisterner
En langsom sivning koster 274 liter vand i døgnet. Det
svarer til 100 kubikmeter per år. Og i kroner og øre er det
cirka 3.500 kroner.
Løber cisternen, så det kan ses, koster det 548 liter vand i
døgnet. Det svarer til 200 kubikmeter per år. Og i kroner
og øre er det cirka 7.000 kroner.
En urolig vandoverflade koster 1.096 liter vand i døgnet.
Det svarer til 400 kubikmeter per år. Og i kroner og øre er
det cirka 14.000 kroner.

Juni 2002
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Svenstrup
Ungdomsforening

Hvem skal du kontakte, hvis du vil i kontakt med SUF.
Elektronisk mail … suf@mail.dk …..eller direkte til…..
Bestyrelsen:
Formand:
Næstform.:
Kasserer:
Sekretær:

Allan Andersen tlf. 74451762
Bibi Andersen tlf. 74451762
Jette Clausen tlf. 74452575
Gitte Espensen tlf. 74452289

Afd.
Gymnastik:
Teater:
Fodbold:
Badminton:

Karin Melchior
Anne Marie Duus
Arne Pedersen
Jan Jørgensen

tlf.
tlf.
tlf.
tlf.

74456474
74456090
20848856
74459770

Aktivitetskalender
… ..juni 2002
Søndag d. 2. juni

Kl. 10:00
Kl. ? ?

Gudstjeneste
Svenstrup Ringridning

Tirsdag d. 4. juni

Kl. 17:00

Menighedsrådsmøde

Søndag d. 9. juni

Kl. 10:00

Gudstjeneste

Svenstrup Kirke

Søndag d. 16. juni

Kl. 10:30

Gudstjeneste (Ole Werth Sørensen)

Svenstrup Kirke

Onsdag d. 19. juni

Kl. 13 – 17

”10 års jubilæum åbent hus” Riecks Arkæologiske Samling

Torsdag d. 20. juni

Kl. 18:00
”Sidste Skoledagsarrangement”
Hjortspringskolen
… sidste frist for indlæg til E SvenstruPPe’juli/aug. nummer

Søndag d. 23. juni

Kl. 10:00

Fredag d. 28. juni

… udkommer E SvenstruPPe’juli/aug. udgave

Søndag d. 30. juni

Kl. 16:00

Musikgudstjeneste

Svenstrup Kirke

Søndag d. 7. juli

Kl. 10:00

Gudstjeneste

Svenstrup Kirke

Juni 2002

Gudstjeneste
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Ringriderpladsen
Præstegården
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Søndag d. 14. juli

Kl. 9:00

Gudstjeneste

Svenstrup Kirke
(......uden ansvar)

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…

Juni 2002
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