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Kontaktudvalg

Kære læsere.
Kalenderen fortæller os nu at det er blevet efterår,
mange udendørs aktiviteter er lagt på hylden, og
indendørs syslerne igangsættes.
Det betyder også, at vi er nået til oktober måned,
den måned hvor vi beder om et bidrag til E
SVENSTRUPPE’
Vores udgifter til bladets drift dækkes af den årlige
indsamling,
tilskud
fra
foreninger
og
menighedsrådet, samt reklameindtægter. Vores
udgifter til fremstilling af bladet er steget de sidste
par år, som alt andet, så hvis bladet fortsat skal
udkomme beder vi alle husstande bidrage med 50
kr. eller mere
Der er i dette nummer af bladet indlagt en kuvert og
girokort som bedes benyttet.
Poserne kan afleveres i ”Lissie’s Butik” eller til
bestyrelsen.
På forhånd tak,
Med venlig hilsen
Lasse Andersen.
Beklagelse fra trykkeholdet
I sidste nummer af E SvenstruPPe’havde vi en del
trykkeproblemer, hvilket bl.a. betød, at specielt side
8 med nogle billeder fra ”Farveladens”aktiviteter på
Alsingergården blev meget dårlige.
Det undskylder vi meget, men da omtalen var et
arrangement, der blev afholdt primo september har
vi valgt ikke at kopiere siden igen.
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Knipletræf På Alsingergården
12. Oktober 2002, Kl. 13:30-17:00
Tema: JUL
Pris 50,00 kr. inkl. mønster kaffe m. hjemmebag 15 par 35/2 eller
60/2 i rød og hvid Alm. Kniplegrej, kniplepude Yderligere oplysninger
fås ved tilmelding.
Tilmelding senest 7. Oktober 2002
Hella Jacobsen, Tlf. 7445 6358 (Ulige uger formiddag)
Mona Nøhr,
Tlf. 7445 3525, Bedst efter kl. 19:00

Bustur til Kniplemesse i Slagelse
Lørdag den 26. Oktober 2002
Turen starter
Stevning busstop sted
Kvickly Nordborg
Langesø Brugs
Stop sted Søby
Svenstrup stop sted v/skole
Guderup Rutebilstation
Bus holdplads Stavnsbølgade

kl. 7.20
kl. 7.30
kl. 7.35
kl. 7.40
kl. 7.45
kl. 7.50
kl. 7.55

Rasteplads Vollerup
kl. 8.00
Kirketorvet Sønderborg
kl. 8.10
Bovrup Mejeri
kl. 8.25
Motorvejsafkørsel 70 (Rødekro) kl. 8.45
Motorvej'safkørsel 68 (Haderslev V) kl. 9.05
Motorvejsafkørsel 67 (Haderslev N)kl. 9.15

Forventet ankomst Nordhallen v/Nørrevangsskolen Rosenkildevej' 88 Slagelse kl. ca. 11.30
Hjemturen starter kl. 15.00, Forventet hjemkomst (Nordborg) kl. ca. 19.00
Pris for bus, bro og entre i alt 290,00. Cafeteria i Hallen, eller mad kan medbringes.
Turen betales ved tilmeldingen, som er bindende, sidste tilmeldingsfrist, er den 12. Oktober
2002.
Yderligere oplysninger og tilmelding til
Hella, Tlf. 7445 6358
Mona Tlf. 7445 3525
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Ulige uger formiddag
Bedst efter kl. 19.00
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Nyt fra Kirken
Barnedåb på en lørdag
Her i landet er der tradition for, at
barnedåben finder sted ved en
almindelig
søndagsgudstjeneste.
Sådan behøver det ikke at være.
Andre lande holder dåb ved andre
lejligheder: hjemme i familien eller
ved en særlig dåbsgudstjeneste.
For at undersøge om der er et behov
for at holde barnedåb på andre
tidspunkter har menighedsrådet
besluttet
at
tilbyde
en
månedlig
barnedåbsgudstjeneste på en lørdag.
Gudstjenesten vil være lidt kortere end en
almindelig gudstjeneste, og vil både i salmer
og i det der bliver sagt handle om den
konkrete barnedåb.
Det vil selvsagt stadig være muligt at holde
barnedåb
ved
den
almindelige
søndagsgudstjeneste.
Kommende Dåbsgudstjeneste ligger på
følgende lørdage 9. nov., 7. dec., 11. januar,
8. februar - alle dage kl. 11.00

Dåbslys
En anden fornyelse
ved barnedåben vil
være,
at
barnet
fremover får foræret
et såkaldt "dåbslys"
af kirken. Dåbslyset
tændes i kirken i
forbindelse
med
dåben Tanken er, at det opbevares og kan
tændes igen - på dåbsdagen én gang om
året, eller ved konfirmationen - eller måske
vil man blot havde det liggende som et
minde om en god dag.

Familiegudstjeneste
Der er familiegudstjeneste søndag d. 17.
november kl. 10:00.
Gudstjenesten
er
som
alle
familiegudstjenester indrettet på, at også
Oktober 2002

små børn kan være med. Det gælder de
sange vi synger. Det gælder det der bliver
sagt. Vinterens konfirmandhold vil med små
dramastykker og med oplæsning hjælpe
med at fortælle og formidle, så de børn, der
kommer med til gudstjeneste, vil have
lettere ved at forstå og leve med.

Stemmen Alene
I den græske og russiske ortodokse kirke
har man den opfattelse, at Gud alene må
prises med menneskets stemme. Derfor har
korsangen fået så fremtrædende en plads i
gudstjenesten, og derfor fremtræder sangen
i sine mest intense øjeblikke himmelsk smuk
– fordi, siger de syngende: man synger i
virkeligheden sammen med englene for
Guds trone.
Vi har inviteret en korleder ved den
ortodokse kirke i Hamborg Irina Gerassimez
til at instruere en russisk-ortodoks
aftengudstjeneste
oversat
til
dansk.
Deltagerne vil indøve en række af de faste
og enkle musikalske strukturer, som
ortodoks korsang er bygget over, og vil
afslutte kurset med en fremførelse af selve
gudstjenesten.
Deltagelse
kræver
ingen
sanglige
forudsætninger. Instruktionen vil foregå på
et let forståeligt engelsk (el. tysk)
Kurset begynder fredag den 25. oktober kl.
19:30 og slutter med gudstjenesten søndag
den 27. oktober kl. 15-16.
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Pris 200 kr. som dækker undervisning og
måltider under vejs.
Tilmelding til Peter Ruge

være samtaler der drejer sig om kirke og tro.
Det kan være samtale og vejledning i
forhold til personlige livsproblemer.

Alle Helgens Dag

MENIGHEDSRÅDET
Thomas Damgaard (formand), Carl Chr.
Schink (Kirkeværge)
Kommende møder: den 3. september kl.
19:30.
Menighedsrådets møder er offentlige og
afholdes
i
Konfirmandstuen
ved
Præstegården.

Gudstjenesten på ”Alle Helgens Dag”
bruges mange steder til at mindes de
afdøde - både mennesker, der er døde i
årets løb, og de døde, man i det hele taget
savner og længes efter. Ved gudstjenesten
her i kirken den 3. november kl. 10:00 vil
navnene blive læst op på de mennesker
med tilknytning til sognet, som er døde i året
løb.
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

KIRKEGÅRDEN
Graver og kirketjener Torben Nielsen
træffes i arbejdstiden på kirkegården og på
telefon 74 45 63 02.
Peter Ruge

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. Det kan

DØDE OG BEGRAVEDE
Egon Bendorff,
Svenstrup
Hans Kolmos,
Karlsminde
Harald Duus,

VIEDE
Kjeld Bonde og Marianne Christensen,
Torup
DØBTE
Simon
de
Churruca-Colon,
Stevning
Helene
Kliver
Anker,
Stevning

Svenstr
up
Kaj Petersen,
Nordbor
g
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Svenstrup Cykelklub
Næste dag startede med regn og blæst fra
morgenstunden. Undertegnede blev vækket
kl. 6.50 ved at Gunhild stod udenfor i
badedragt og kaldte til morgenbadning i
havet !

Sommerferietur til Samsø
I uge 33 blev Samsø invaderet af 29 glade
pensionister fra Svenstrup.
Vi startede mandag morgen kl. 8.30 fra
Svenstrup. Arrangørerne havde selvfølgelig
valgt den smukkeste vej – den gamle
hovedvej til Kolding. Skønt dagen startede
med gråvejr og regn, var det en smuk tur.
Vores gode humør må have påvirket
vejrguderne, for inden middag skinnede
solen.
I Hov blev cyklerne læsset af og biler og
trailere efterladt. Nu skulle færgen og
rugbrødsmotorerne sørge for den videre
transport. Vi havde god tid til færgen
sejlede, så nogle af os fik et dejligt bad i
Kattegats friske bølger.
Sejlturen var fin i frisk vind, vi nød solen på
dækket, men inden Samsø begyndte det at
regne og hele turen over øen til Ballen
vandrerhjem kørte vi i regnvejr – men pyt
med det – vi er friske, vi gamle alsingere.
Vandrerhjemmet var ikke nyt, men hyggeligt
og der var, hvad der skulle være. Lige
bortset fra, at det varede et par dage, inden
personalet (som i øvrigt var to søde søstre)
havde vænnet sig til de ”grovædende”
alsingere. Maden var lækker og der var nok
af den. Den første aften gik med at besigtige
omgivelserne og Ballen havn.
Oktober 2002

Den dag gik turen til ”hovedstaden”
Tranebjerg. Vi så kirken med det specielle
firkantede tårn og fik en fin rundvisning. I et
nedlagt mejeri, som nu er museum, så vi en
film om øens tilblivelse og historie. Herefter
cyklede vi mod syd til Brattingsborg, øens
eneste herregård. Hele øen har tidligere
tilhørt dette gods. Vi gik en tur i den smukke
park, hvor der var et legetøjsmuseum – det
vakte minder frem!
Nu var det efterhånden blevet rigtig varmt
og vi besluttede at cykle ud til den sydlige
strand for at bade – MEN, vandet var så
beskidt, at vi helt mistede lysten. Vi kørte
tilbage til vandrerhjemmet og så var der
STORE BADEDAG, for her var vandet rent.
Vi var alle sammen godt svedige – Hans
Peter mest, for selv hans pung med indhold
kom med i baljen.
Næste dag vågnede vi ved højt solskin og
efter
morgenbad
–
morgenmad
–
madpakke-smøring og morgensang kunne
vi starte, efter at jeg (på talrige ”venlige”
opfordringer) havde hentet mine nøgler. Vi
kørte mod nord langs vejgrøfter med en
skøn
flora,
og
gjorde
holdt
ved
Kanhavekanalen, som er fra år 726 (iflg.
kulstof 14 analyser). Kanalens historie
havde vi hørt på museet dagen før, så det
var spændende at se den.
I Nordby gik vi en tur og så de gamle huse
og gadekæret m.m.. Så gik turen videre
mod nord til Ballebjerg, som er øens højeste
punkt – fantastisk udsigt! På hjemturen
tømte de andre en bod med blommer, så jeg
måtte selv plukke mine (var det ikke synd for
mig?).
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Aftenen var meget lun og jeg fik lidt
mistanke om en ”smugkro” på svalegangen

Den sidste morgen var lige så skøn og hele
hjemturen gik fint, så vi kan igen se tilbage

ved værelserne, men det er nok ikke rigtigt.
Efter en dejlig aftensmad med vin var alle
ude og der blev spillet petanque og kort i det
fri. Gamle mennesker bliver som børn igen
på sådan en aften (at formanden fik
buksevand er der ingen grund til at nævne).
Vi sov ind til bølgernes sang!!

på en sommerferie med godt kammeratskab
og en fin planlægning fra arrangørernes
side. TAK for det.

Mange hilsener til alle deltagerne, samt
til evt. kommende, Ingrid Dall.

Danmarks Ryg, Landsforeningen der hjælper din ryg
Søger medlemmer til opstart
lokalafdeling her i området.

af

en

? ? Hjælp til selvhjælp med henblik på
forebyggelse af ryglidelser.
? ? Oprette træningsforhold for Danmarks
Ryg’s medlemmer over hele landet,
herunder alt med sport.
? ? Lave folkeoplysning ved medlemsmøder,
på skoler og i virksomheder.

Hvad er så formålet med sådan en forening,
ville mange måske spørge om.
Foreningen har til formål at:
? ? Samle personer med samme interesse
for herigennem at øge velværet trods
ryglidelser – i hverdagen, i erhvervslivet
Hvorfor gå alene med sine ryg problemer,
og i fritiden.
når der findes andre ligesindede at snakke
? ? Hjælpe andre med ryglidelser i hele
med.
ryggens udstrækning.
? ? Rådgive og vejlede i medlemmernes
Har du brug for yderligere information er du
interesse.
velkommen til at kontakte undertegnede,
eller til at besøge foreningens hjemmeside
? ? Påvirke de politiske beslutningstagere for
som er www.rygforeningen.dk
herigennem at forbedre vilkårene for
personer med ryglidelser.
Med venlig hilsen
? ? Hjælpe medlemmer med ryglidelser
Maibritt Lindberg, Pedersbjergvej 1
gennem
behandlingssystemet,
Svenstrup, 6430 Nordborg
bistandsloven, arbejdsskadeloven, og
tlf. 74456099
pensionsloven.
Oktober 2002
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e-mail: hsml@mail.tele.dk

Svenstrup Forsamlingshus Støtteforening
afholder Høstfest på Svenstrup Forsamlingshus
Lørdag den 12. oktober 2002 kl.19.00.

Program:
Velkomst.
Spisning menu:

Dampet kold laks med rejer, caviar
og hummerdressing
Carvery Buffet med 3 slags kød
Flødeporrekartofler og stor salatbar
Kaffe med småkager.

Underholdning ved ”Aabenraa Bolværksmatroser”
Dans med musik leveret af: Egon Kristensen, Havnbjerg

Pris: 135 kr. pr. person
Tilmelding og bordreservation, samt betaling til :
Arne Buch.
Kirketoften 17, Svenstrup.
Tlf.: 7445 6150
Sidste frist for tilmelding 3. oktober 2001.
Vel mødt til en festlig aften.
Oktober 2002
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Svenstrup Vandværk
Der blev afholdt ekstra ordinær generalforsamling den 17. september 2002 angående forslag
om forhøjelse af den faste afgift fra 400,00 kr. til 600,00 kr. pr. år.
Der var mødt 11 medlemmer, der alle stemte for en afgift forhøjelse. Men da der skal være
mindst 2/3 af andelsselskabets 320 medlemmer til stede, for at vedtage ændringen ved første
afstemning, er det derfor nødvendigt at indkalde til endnu et

Ekstraordinær Generalforsamling
Tirsdag den 22. oktober 2002 kl. 19:30
på Svenstrup Forsamlingshus.
Dagsorden:
1.
valg af ordstyrer
2.
valg af protokolfører
3.
afstemning vedr. afgift forhøjelse.
Ved denne ekstra ordinære generalforsamling afgøres afstemningen ved simpelt flertal blandt
de fremmødte medlemmer.
På bestyrelsens vegne, Flemming Christiansen

Ungdomsforeningen
Vigtig meddelelse fra Svenstrup Ungdomsforening
Som i jo nok alle har læst i det forgående E
SvenstruPPe’manglede vi en leder til ældre
gymnastikken… … .
Det gør vi IKKE mere vi har været så
heldige at få Grethe Lindgaard…
Men der har desværre ikke været den stor
opbakning, det skyldes sikkert det fine vejr,
men nu er efteråret jo kommet, så nu
opfordre vi jer til at komme at få rørt jer på
en anden og god måde sammen med
Grethe.
Grethe har ældre-gymnastik :
Tirsdage kl. 15:30 – 16:30
Prisen for hele sæsonen er 130 kr.
Kom og få nogle fornøjelige timer… … … ..

du behøver ikke at have lavet gymnastik før,
det er da ikke noget så hyg´lig som at få
lattermusklerne brugt, for dem for du med
sikkerhed brugt… .. Så kom og vær´ med du
kan sagtens nå det endnu… …
Det foregår:
Torsdage kl. 19:30 – 21:00… .. Så kom og
vær med..
Der er også et lille” hjerte suk” fra Helena og
Bente som har Aerobic / step, der er da
også masser af pladser, du behøver heller
ikke her at have prøvet det før, de kan helt
sikkert få dig det lært…
Helena og Bente har Aerobic / step:
Onsdag kl. 19:30 – 21:00

Vi mangler også at få de ” Ungdom´lige
mænd” ud af buskene, alle kan være med,
Oktober 2002
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Hjortspringskolen
Skolebussen
Problemer med skolebussen bliver jævnligt
diskuteret på skolen og i skolebestyrelsen.
Jeg synes, at vi ind imellem bruger meget
tid på at få børnene til at forstå, at der er
visse regler, som skal overholdes, både når
man står og venter på bussen og når man
kører med bussen.
Men det er ligesom det nemt bliver glemt,
når man forlader skolens område og ikke er
under opsyn af os. Vi er blevet spurgt, om vi
ikke kan føre tilsyn ved busholdepladsen om
morgenen, men det har vi desværre ikke
midler til. Vi er for øvrigt heller ikke
forpligtiget til det, og derfor må vi overlade
ansvaret til jer forældre. Når eleverne
forlader skolen i Svenstrup gør vi det, at
lærerne følger 0. til 2. klasse ud til bussen,
og vinker farvel til dem, når bussen kører.
De større elever skal selv gå til bussen, men
vi gør dog det, at gårdvagterne jævnligt
bevæger sig rundt i nærheden af
busstoppestedet.

Vi
har
modtaget
flg.
skolebuschaufførerne:

brev

fra

Kom sikkert i skole !!!
Vi er 8 skolebuschauffører som kører dagligt
mellem skolerne i Stevning & Svenstrup.
Det er mange gange børnene har svært ved
at blive siddende på deres pladser, mens
bussen kører. Vi har gang på gang sagt til
børnene, at de skal blive siddende, men lige
meget hjælper det.
Derfor appellerer vi til jer forældre, at få en
snak med jeres børn om hvor vigtig det er at
blive siddende, det er jo vigtig at børnene
kommer sikkert i skole & hjem igen.
P.S Børnene er ikke særlig flinke til at vise
deres buskort frem.
På forhånd tak!
Med Venlig hilsen
Skolebuschaufførerne

Skolernes motionsløb
Fredag den 11. oktober deltager Hjortspringskolen traditionen tro i “Skolernes Motionsløb”.
Det er et fællesarrangement, som bliver afholdt på samme
dag over hele landet.
Eleverne kan vælge imellem forskellige løbedistancer i
Nørreskoven og de større elever har desuden mulighed
for at vælge en “Iron Kid”.
En “Iron Kid” består af cykelløb til Idrætscentret, svømning,
løb og cykelløb tilbage til skolen.
Som sædvanlig er forældre meget velkomne til at deltage i
motionsdagen, som starter kl. 10.00 i skolegården i
Svenstrup.
Når løbet er slut, holder vi efterårsferie hele ugen.

Oktober 2002
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First Lego League
5. klasse deltager lige for tiden I
en konkurrence: First Lego
League.
Det
er
en
teknologiturnering for børn og
unge I alderen 10-16 år. Holdene
får 8 uger til at løse en opgave:
Udvikling, design og programmering af en robot lavet af
legoklodser. Robotten skal bygges og programmeres til at udføre
betemte opgaver.
Årets opgave I First Lego League lyder således:
”Du skal designe og udvikle en FLL robot til at løse forskellige
udfordringer. Der er regler og points tildeling til hver udfordring.
Udfordringen i årets FIRST LEGO Leauge hold er at hjælpe
byplanlæggerne. Der skal findes løsninger, der ved hjælp af
robotteknologi giver indbyggerne rent vand, energi, transport og
et rent miljø (for at nævne nogle af de primære behov, som
indbyggerne har).”

SKOLEBESTYRELSEN
Skolebestyrelserne,
ledere
og
medarbejderrepræsentanter
fra
Hjortspringskolen og Guderup Skole har
været samlet for at lave et fælles
høringssvar til Byrådet til forslaget om ny
skolestruktur.
Der var gode meningsudvekslinger fra alle
parter, og vi er meget enige – dels om
høringssvaret, men også om en positiv
indstilling til et fremtidigt samarbejde.
Høringssvaret går selvfølgelig ud på, at det
er fuldstændigt uacceptabelt at fordele
børnene i distrikt Syd med f.eks. kun
indskolingselever på Hjortspringskolen og
øvrige på Guderup Skole.
Det vil være ødelæggende for det
pædagogiske og faglige miljø på begge
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skoler. Vi vil også gerne bevare det gode
forældreengagement på begge skoler, og
mener også at de to skoler er vigtige for
vore lokalsamfund.
Vi foreslår at bevare 0.-6.kl på Hjortspringskolen og 0.-9. kl. på Guderup Skole på 2
selvstændige skoler, indtil dispensation eller
lovændring er på plads og dermed giver
mulighed for dette parallelforløb med fælles
ledelse.
Vi er klar over, at der er et stort tomrum for
alle - personale, ledelse, forældre og
skolebestyrelser, indtil vi ved, hvad der skal
ske. Men vi forsøger at bevare optimismen
og vil glæde os til rigtig at komme i gang
med skoleudvikling – indholdet – i en
forhåbentligt rigtig struktur efter vort ønske.
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Ungdomsforeningen

Træningen foregår i Nordals idræt center
i hal 2 om fredagen
Kl. 16:00-17:00

Kl. 17.00-18.00
Kl. 18.00-19.30

Kl. 19.30-22.00

Miniput piger og mikroput
John Herbst (74-456549) og Jette
W. Kristensen(74-456386)
Mikroput
Allan Stavski (74-454082)
Senior damer og junior damer
Morten Bjørkmann (74-491962) og
John Wind (74-456317)
Oldboys
Finn Gregersen (22-786579)

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
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Afd.
Gymnastik:
Teater:
Fodbold:
Badminton:
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Karin Melchior
Anne Marie Duus
Arne Pedersen
Jan Jørgensen

tlf.
tlf.
tlf.
tlf.

74456474
74456090
20848856
74459770

E SvenstruPPe’

”Nyt om Sikker skolevej”
Vi har nu langt om længe hørt fra
Sønderjyllands Amt, angående vores ønske
om en dobbeltrettet cykelsti. De har sendt
os et afslag på grund af for mange udkørsler
fra ejendomme, busholdeplads og for lidt
plads ud til kørebanen, da der må køres
med 70 km/t.

bliver ført ind ved forsamlingshuset bagom
busholdepladsen, og at hastigheden sættes
ned.
Tilslut kan vi meddele at de forslag med
stierne rundt i Svenstrup er blevet givet
videre til E Svenstrup Laug. Så må vi se
hvilke tiltag de kommer med.

Vi har ikke opgivet, så vi har skrevet til den
igen med et nyt forslag om at cykelstien

Aktivitets gruppen

Budbringer
SE HER, SUPER TILBUD !! Ny Terrassedør sælges
På grund af fejlkøb, sælges 1 stk. splinter ny terrassedør, udført i SIPO MAHOGNI med
lavenergiglas. Døren har følgende mål : Brede = 88,0 cm, Længde = 215,0 cm. Døren å bner til
venstre og ud. Prisen er, ved hurtig handel, - dkr. 4000,- !!! - En virkelig pæn dør som skal ses.
Henvendelse til
Arne Hansen, Kirketoften 6, 6430 Nordborg, Tlf. 74 45 64 55
SE HER !! JOYSTICK BILLIGT TIL SALG
Joystick, Logitech WingMan Ekstreme Digital 3D, som nyt.Sælges med alt tilbehør i original
emballage for :KR. 300, Henvendelse til Kenneth Svendsen,Tlf. 74 45 63 73

Annonce

Oktober 2002

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…

Side 13 af 16

E SvenstruPPe’

Svenstrup og Omegns Skytteforening har hermed fornøjelsen at indbyde til
KORPORATIONSSKYDNING på 15 meter banerne i Svenstrup.
Korporationsskydning kan også skydes af folk, der aldrig har prøvet at skyde før. Man finder blot
5 personer, der har lyst til at prøve og tilmelder holdet til undertegnede. Vi har geværer, som i
kan låne, og vi har folk på banerne, som vil vejlede jer i skydningen.
Skydningen finder sted:
LØRDAG den 5. Oktober 2002 kl. 09:00 - 17:00
SØNDAGden 6. Oktober 2002 kl. 09:00 - 13:00
Der skydes i følgende klasser:
Klasse A:
Aktive skytter.
Klasse B:
Aktive skytter der bruger geværstøtte.
Klasse C:
Skytter der ikke er medlem af en skytteforening.
Hver korporation består af 5 personer, de 4 bedste resultater tæller til holdkonkurrencen.
Der skydes 3 prøveskud plus 12 gældende. Skydetiden er 15 minutter incl. prøveskud
Holdet skyder på samme tid på hver sin bane.
VÅBEN: DDS godkendte våben (Otterup) forefindes på banen. Vi har også links geværer til
dem der skyder med venstre hånd.
Indskud pr. hold

175,00 kr., Betaling: senest 15 minutter før tildelt skydetid.

PRÆMIER:
Bedste skytte på hvert hold.
Bedste A-skytte
m/k.
Bedste B-skytte
m/k
Bedste C-skytte
m/k

Bedste A-hold
Bedste B-hold
Bedste C-hold

(præmie til alle på holdet)
(præmie til alle på holdet)
(præmie til alle på holdet)

REGLER:
Deltager en skytte på flere hold, er resultatet af første skydning gældende til
enkeltmandspræmien.
TELEFON UNDER STÆVNET 74456463, www.kjeld.infoside.dk
Tilmelding: Benyt venligst denne tilmeldingsblanketter ved skriftlig tilmelding.
Ønske om bestemt skydetid
imødekommes så vidt det er
muligt, "den der kommer
først til møllen.........".

Holdetsnavn:________________________________________

SENESTE TILMELDING:
TIRSDAG, den 1. Oktober
2002.

Lørdag
Søndag

Til: Finn Møller, Overhaven
5, 6430 Nordborg
email:
fmoeller@mail.tdcadsl.dk,
Tlf. 74 45 48 30
Oktober 2002

Skydedag:_____________ønsket skydetid:_____________
den 05. oktober kl. 09:00 - 17:00
den 06. oktober kl. 09:00 - 13:00

Holdlederens navn:__________________________________
Holdlederens Tlf. nr.________________
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Annonce:

Erhvervsgartnere.
Ltr.
250
250
250
300

Stk.
18
18
18
18

Varebetegnelse.
Rekyva 0 - 20 mm.
Rekyva 0 - 30 mm.
Rekyva 0 - 40 mm.
Rekyva > - 50 mm.

6600 1 Rekyva
6600 1 Rekyva
6600 1 Rekyva
6600 1 Rekyva
# = Pris pr. 1000 L

0 - 20 mm.
0 - 30 mm.
0 - 40 mm.
> - 50 mm.

Pris.
95,00
100,00
100,00
119,50
#
#
#
#

300,00
329,00
329,00
270,00

Haveprogram
Sphagnum Ugødede produkter
Ltr. Varebetegnelse.
80 Løst pakket sphagnum
150 Komprimeret sphagnum
250 Komprimeret sphagnum
250 Komprimeret - Grov
velegnet til Rhododendron
70 Klyne indpakket i plastik
Gødede Produkter
20 Såjord
20 Blomsterjord
50 Plantesæk
50 Plantejord, m/Leca & Ler
80 Løst pakket sphagnum
80 Løst pakket sphagnum m/Ler
80 Løst pakket Rhododendron Super
150 Komprimeret sphagnum
150 Komprimeret Rhodo. Super.

Fraktion.
0 - 20
0 - 20
0 - 20

Pris.
30,50
48,95
72,00

0 - 40
55 x 42 x 30

95,00
48,95

0 - 10
0 - 20
0 - 20
0 - 20
0 - 20
0 - 20
0 - 30
0 - 20
0 - 30

13,50
13,50
12,00
33,75
40,00
41,50
47,25
65,00
66,00

Allan Kock.
Nørreskovvej 35 Torupskov.
6430 Nordborg.
Tlf. 74456420/ Mobil 22939510
E - Mail: A_Kock@get2net.dk
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Aktivitetskalender
… ..oktober 2002
Torsdag d. 3. oktober

Sidste frist for tilmelding til Høstfest

Lørdag d. 5. okt.

Kl. 9 – 17

Korporationsskydning, Svenstrup Skydeforening

Søndag d. 6. okt.

Kl. 10:00
Kl. 9 – 13

Gudstjeneste
Svenstrup Kirke
Korporationsskydning, Svenstrup Skydeforening

Fredag d. 11. okt.

Kl. 10:00

Skolernes Motionsløb, også for forældre Hjortspringskolen

Lørdag d. 12. okt.

Kl. 13:30
Kl. 19:00

Knipletræf – Tema JUL
Høstfest

Søndag d. 13. okt.

Kl. 10:00

Gudstjeneste

Svenstrup Kirke

Søndag d. 20. okt.

Kl. 10:00

Gudstjeneste

Svenstrup Kirke

Tirsdag d. 22. okt.

Kl. 19:30

Ekstraordinær Generalforsamling (Vandværket)
Svenstrup Forsamlingshus

Fredag d. 25. okt.

Kl. 19:30

”Stemm en Alene”– flerdags menighedsarrangement med
Korsang (Svenstrup Kirke)

Lørdag d. 26. okt.

Kl. 7:20

Bustur til KNIPLEMESSE i Slagelse

Søndag d. 27. okt.

Kl. 19:30

Gudstjeneste

Svenstrup Kirke

Søndag d. 3. nov.

Kl. 10:00

Gudstjeneste (Alle Helgens Dag)

Svenstrup Kirke

Søndag d. 10. nov. Kl. 10:00

Gudstjeneste

Svenstrup Kirke

Søndag d. 7. nov.

Kl. 10:00

Familiegudstjeneste

Svenstrup Kirke

Søndag d. 24. nov.

Kl. 19:30

Meditationsgudstjeneste

Svenstrup Kirke

Alsingergården
Forsamlingshuset

(......uden ansvar)
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