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Fastelavn – tiden for det
legale ”maskespil” !
Indlevering til næste nr.

...senest den 20. Marts. 2003
til....

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

Kløvertoften 19
e.svenstruppe@mail.tele.dk
Kirketoften 4
Vestertoften 18
Jagtforening
d. 1. april 2003, kl. 19:00

Kommentar

Redaktion

Endnu et år

Kontaktudvalg

Lasse Andersen
Gert Wonsyld

… … … ..… .er kommet farende forbi, og
der har igen i aften – tirsdag den 25. februar - været en god
og fornøjelig Generalforsamling i foreningen bag E
SvenstruPPe’. Hvis du er en af de få, der ikke nåede med i
år, så får du chancen igen til næste år.
Formanden kunne berette om et år, hvor de 10 udgaver er
kommet planmæssigt på gaden, selvom der enkelte gange
har været problemer med nedbrud på kopimaskinen, så
alternative kopiløsninger skulle findes med meget kort
tidsfrist.
Der er blevet udarbejdet nye opdaterede og velbeskrevne
ruteplaner for udbringning, og med en rigtig god indsats fra
alle udbringerne fra Hjortspringskolen, har der ingen klager
været fra læsere, som ikke har modtaget bladet i 2002.
Bestyrelsen vil gerne hermed takke alle, der på forskellig vis
bidrager med bl.a. indlæg til bladet, - til fremstilling og
trykning, - til tilrettelæggelse og gennemførelse af
distributionen af bladet.
Regnskabet for 2002 gav et underskud på 685,64 kr..
Indtægterne blev på 23.282,91 kr. og omkostningerne beløb
sig til 23.968,55 kr. Det er glædeligt at konstatere, at ”private
bidrag” fra indsamlingen i efteråret blev på 9.614 kr. hvilket
er 559 kr. mere end i 2001. Tak for det !
Et større økonomisk bidrag til foreningen fremgår ikke af det
fremlagte regnskab. Ungdomsforeningens bidrag har
gennem alle år dækket udgifterne for udbringningen af
bladet, men det går ikke via E SvenstruPPe’ kasse, men
beløbet på samlet ca. 2.400 kr. på årsbasis betaler SUF
direkte til de elever fra Hjortspringskolen, som udfører
opgaven.
Bestyrelsen er herefter:
Lasse Andersen, Formand
(genvalgt 2003)
Birte Nielsen,
Kasserer
Marianne Møller, Sekretær
(genvalgt 2003)
Benny Jensen
Hans Chr. Christiansen
(genvalgt 2003)
Suppleanter
Børge Meier & John Dahl
(genvalgt 2003)
Revisorer
Adolf Henningsen & Jens Herborg (genvalgt 2003)
… … … så nu er vi atter klar til at viderebringe netop dit
budskab til E SvenstruPPe’læsere.
På bestyrelsens vegne,
m.v.h. Kaj Nielsen
Marts 2003
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E SvenstruPPe’

Svenstrup Ungdomsforening
Allersidste udkald………
… … … så spiller vi teater igen
”En

skør sommernatsdrøm”

Du kan måske endnu nå det, for vi spiller 2
forestillinger på Svenstrup Forsamlingshus
? ? Lørdag den 1. marts 2003, kl. 14:00. Kaffe og kage kan købes.
? ? Lørdag den 1. marts 2003, kl. 19:00. Bemærk ny spilletid !
Som noget nyt kan du vælge selv at medbringe en ”madkurv”. … … ..Efter
aftenens forestilling vil der være mulighed for at få en dans eller flere. Egon
Christensen spiller op som han plejer.
Billetter kan bestilles og afhentes hos Anne Marie Duus, Nordborgvej 129,
tlf. 74 45 60 90. Så fat telefonrøret (… det haster) og få dig tilmeldt til en
festlig forestilling. Tag gerne nabo, børn og venner med. … … … .Vi glæder os til
at se jer og vil gøre alt, for at vi får nogle hyggelige timer sammen.
På teaterfolkets vegne, tak og på gensyn ………….Anne Marie

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

Marts 2003

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

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’

Svenstrup Ungdomsforening
Fodbold – Både for piger og drenge.
Som tidligere nævnt, starter Broballe og Svenstrup
fælleshold op i Fodbold i følgende rækker:
Årgang
97-98
95-96
93-94
92-91
89-90

Navn
Legebold
Poder
Microput
Miniput
Lilleput
Drenge

Træningssted
Broballe (U/turnering)
Svenstrup
Svenstrup
Svenstrup
Broballe
Broballe

For at sikre at vi er nok til at starte et hold, er
tilmelding nødvendig inden en 28. februar 2003, … … … (Redaktionen - UPS
det bliver ikke let, da dette nummer af E SvenstruPPe’først udkommer den 28.
februar 2003 ?)
Tilmelding kan ske til: Susanne Zimmermann
Bjarne Thørring
Karin F. Jensen

7445 9885
7445 2509
7445 6545

Alle tilmeldte vil få besked om træningsdage og klokkeslæt, desuden vil det blive
bragt i næste numre af E SvenstruPPe’, Sognenyt og ”Rundt om Stevning”
Vær med til at bevare fodbolden lokalt spil i BIF/SUF

Svenstrup Ungdomsforening takker alle
dem der hjalp ved julestævnet, alle
dommer, alle der sad ved tidtagerbord og
alle andre der gav en hånd med. Uden jeres
hjælp kunne det ikke lade sig gøre at
gennemføre stævnet.
Med Venlig Hilsen SUF
Marts 2003
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Knipletræf på Alsingergården
Lørdag den 8. Marts 2003,
Kl. 13:30-17:00
Tema: Slovenske påskeæg
Pris 50,00 kr. inkl. mønster kaffe m. hjemmebag.
Medbring 7 par 35/2 eller 60/2 i forskellige påskefarver. Almindeligt
Kniplegrej og kniplepude. Yderligere oplysninger fås ved tilmelding.
Tilmelding senest den 4. Marts 2003
Hella Jacobsen,
Mona Nøhr,

Tlf. 7445 6358 (Ulige uger formiddag)
Tlf. 7445 3525, Bedst efter kl. 19:00

Nyt fra Kirken
Vintermøde for pensionister
og andet godtfolk - DanfossUniverse
Denne gang mødes vi ikke i
Præstegården, men på Danfossmuseet, hvor vi vil få en orientering om
planerne for Danfoss Universe.
I sig selv vil Danfoss Universe blive et
spændende sted, for det er planen at
skabe et sted, hvis lige ikke findes
andre steder i verden. Men desuden vil det,
når det er fuldt udbygget, påvirke
dagligdagen på Nordals på grund af de
mange besøgende, det vil trække til.
Vagn Hesselager, Stevning, som har været
med i ledelsen af projektet i denne første
Marts 2003

fase, vil fortælle om tanker og idéer bag
parken, om de konkrete oplevelser man vil
tilbyde, og om hvordan Danfoss Universe vil
indvirke på lokalsamfundet.
Efter Hesselagers orientering er der kaffe
(20 kr.). Arrangementet er åbent for alle
interesserede.
Der
kan
bestilles
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Tilmelding til Christian Schmidt tlf. 7445
8418, Hans Peter Johansen tlf. 7445 6158
eller Jacob Christensen tlf. 7445 6212
senest onsdag den 5. marts 2003.

Familiegudstjeneste
Der er familiegudstjeneste søndag den 16.
marts kl. 10:00. Konfirmanderne vil hjælpe
med at tilrettelægge gudstjenesten, og det vi
synger og taler vil være tilgængeligt for både
store og små. Så alle er velkomne.
MENIGHEDSRÅDET
Thomas Damgaard (formand), Carl Chr.
Schink (Kirkeværge)
Kommende møder: 11. marts kl. 19:00, og
offentligt regnskabsmøde kl. 20:00, hvor der
er gennemgang af Kirkens regnskab for
2002.
Menighedsrådets møder er offentlige og
afholdes
i
Konfirmandstuen
ved
Præstegården.
"taxa/kirkebil", for dem, der ikke selv har
kørelejlighed.

KIRKEGÅRDEN
Graver og kirketjener Torben Nielsen
træffes på hverdage indtil kl. 14:30 på
kirkegården og på telefon 7445 6302.

Arrangementet er fredag den 7. marts
2003. Vi starter kl. 13:00 ved Danfossmuseet og slutter kl. 16:00, når museet
lukker.

Peter Ruge
DØDE OG BEGRAVEDE
Harald Hilmar Jensen,
Peter Hansen,

Svenstrup
Stevning

Svenstrup Ringriderforening
Svenstrup Ringriderforening har haft
Generalforsamling, og var så heldig at få tre
nye bestyrelsesmedlemmer. De tre som
blev valg ind er Tanja Byllemos, Jonna
Bendorff og Lene Clausen.
Kirsten Kock valgte at stoppe som kasserer,
og vi vil gerne takke hende for den indsats,
hun har ydet for foreningen. Ny kasserer er
Lene Clausen.

kalenderen ). Cykelklubben og SUF’s
teaterafdeling vil igen i år være vores
samarbejdsparter.
Regnskabet blev fremlagt. Der var et
underskud på ca. 2100 kr, hvilket skyldes et
par engangsinvesteringer i blandt andet
computer og kraftkabel.
Der blev bevilliget et tilskud til Brandværnet
og E’SvenstruPPe’på 500,- kr.

Ringridningen i 2002 blev afviklet meget
tilfredsstillende, så vi vil forsøge at gentage
succesen igen den 1. juni 2003 ( sæt kryds i
Marts 2003
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På bestyrelsens vegne
Dorthe Johansen
E SvenstruPPe’

Nord-Als Folkedansere
Vi inviterer hermed til:

Årlige Forårsopvisning
Lørdag den 15. marts 2003
Fra kl. 19:00
I Havnbjerg skoles Aula
(opstilling til indmarch kl.18.45)

Følgende hold vil give opvisning:
Børnehold 1
Børnehold 2
Ældreholdet
Asserballe Folkedansere Tirsdagsholdet
Entré:
25 kr. for publikum.
Kaffen medbringes selv.
Vi håber at se dig!
Bestyrelsen

Marts 2003
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Lokalhistorisk Forening
FASTELAVN PÅ ALS I GAMLE DAGE.
Da jeg prøvede på at finde noget om gamle
fastelavnsskikke her i sognet, viste det sig,
at der vist ikke har været en ret stor tradition
for at fejre fastelavn. I hvert fald har der ikke
været noget videre i det sidste århundrede.
Børnene har haft fastelavnsris og nogle har
gået rundt med det i nabolaget, men ellers
er det først efter anden verdenskrig, at der
er blevet lavet lidt større arrangementer.
Da Henrik Ussing i bogen ”Det gamle Als”
omtaler forskellige skikke fra Als, kunne det
jo godt være, at der også har været noget
lignende her i sognet. Det er så bare
længere tilbage, måske før den tyske tid fra
1864 til 1920. I dag er det jo mest børnenes
fest med ”katten af tønden” og udklædning. I
gamle dage var det mest de unge, der
festede. De havde sikkert også brug for at
slå sig lidt løs i den lange, mørke vintertid.
Jeg vil sætte fantasien i gang og benytte
mig af Ussings beskrivelser, for de er kunne
fortælle om fastelavn i gamle dage på Als.
Til fastelavn skulle kvinderne være færdige
med at spinde hør og blår. Hvis der sad
noget hør tilbage på rokken, havde enhver
lov til at stikke ild til det.

gilde og sikkert
brændevin.

Fastelavns-mandag
gik
karlene
om
formiddagen fra gård til gård og samlede æg
til det gilde, der skulle holdes om aftenen.
Æggene blev afleveret i den gård, hvor
gildet skulle holdes.

Senere kom pigerne med flæsk, brød og
smør. Så blev der bagt ”æchepankach” og
dertil kom gårdfolkene med hver sin flaske
brændevin. At det blev et lystigt gilde er ikke
svært at gætte. Senere blev der danset i ”e
pissel” eller ”å e logol” til de lystige toner fra
violinen.

Om mandagen slog ungdommen nogle
steder katten af tønden. Som alle andre
steder i landet var det i gamle dage en
levende kat, som var udsat for denne
bestialske skik. Det blev heldigvis forbudt
ved lov og man brugte så en udstoppet kat.
Det foregik til hest og karlene havde en hvid
skjorte over trøjen og en knippel i hånden.
Det skete ofte, at de blev kastet af hesten,
hvilket tydeligt kunne ses på den hvide
skjorte. Kattekongen fik, foruden æren, frit
Marts 2003

også

rigeligt

med

Fastelavnsøndag gik børnene i flok rundt
med granris hvorpå der var syet rosetter af
kulørt papir og ”knerreguld”. Det blev kaldt
at tuste op. De bankede på de voksne og
råbte: ”Hedevig, Hedevig, op med e pomle”
eller ”Hedevig, Hedevig, boller i mælk”. Så
fik de tre tybache eller et par pomle. De var
sikkert godt trætte til aften, for de var jo
også stået tidlig op for at banke deres
forældre op af sengen.
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Nogle steder var der senere dans i kroen og
der holdtes ”pommelspil”. Dvs. mandfolkene
spillede kort om boller, som købtes hos
kromanden.
Fastelavns-mandag stod middagen på boller
i mælk og grønlangkål. Den eftermiddag var
det første gang i det nye år, at man fik
eftermiddags-mellemmad.
Fasten er jo en kirkelig højtid og derfor holdt
man fastegudstjenester hver onsdag
formiddag i fastetiden. Selv hvor man ikke
gik i kirke, skete det mange steder, at
karlene og pigerne efter mellemmaden kom

ind i stuen og hørte manden læse et stykke
af Lidelseshistorien op. Senere blev
fastegudstjenesterne mere for børn, som
kom på kirkegulvet til katekisation (de blev
overhørt i katekismusen). I den tyske tid
blev der afholdt aftengudstjenester.
Ja, det var hvad jeg har kunnet opspore om
fastelavn, hvis nogen af læserne kan
fortælle om, hvordan det gik til i Svenstrup
sogn, vil vi i foreningen være taknemmelige
for at høre om det. Vi har som bekendt til
huse Egebjergvej 4 på loftet, og vi har åbent
hver mandag fra kl. 15 til 17.
Venlig hilsen, Ingrid Dall

”Lokalhistorisk Forening for Svenstrup Sogn”… … … .
… .har lokaler ovenpå Riecks Stensamling
og åbent hver mandag eftermiddag fra
klokken 15 til 17.
Så har du lyst til at se, hvordan vi har
indrettet os, er du meget velkommen. Det
kunne også være, at du har noget at fortælle
os, som vi ikke har kendskab til.
Vi har en del projekter i gang blandt andet
”Landbrug i Stevning” som Inge Johansen
og Jørgen Valentin står for. ”Vi og vore
huse” er et andet projekt, som Chresten
Møller og Dines Nordtorp har kørt et års tid
og det går ud på, at registrerer alle 725
ejendomme i sognet, fotografere dem samt
de mennesker der bor i dem. De første 100
ejendomme er færdige og materialet, ordnet
efter gade nr. er indsat i ringbind.

Det er tanken at dette materiale skal give
læseren et tidsbillede af Stevning/Svenstrup
år 2002, 2003 og så videre, indtil vi er
færdige
Vi er ved at installere en database på vores
PC hvor alt materialet, foto, gamle billeder
og tekst bliver indgivet og det skulle betyde,
at du kan sidde hjemme ved din computer
og via Internettet få alle huse og gårde op
på din skærm og opleve hvordan dit sogn
har udviklet sig i de sidste mange hundrede
år.
I løbet af foråret starter vi i Klingbjerg med at
indsamle materiale og fotografere, således
at vi er færdige, når beboerne i Klingbjerg
går i gang med at fejre deres 400 års
landsbyjubilæum.
Venlig hilsen Dines Nordtorp

Lokalhistorisk forening for Svenstrup sogn
Afholder Generalforsamling
Mandag den 10 marts 2003, kl. 19:00 på Alsingergården
Dagsorden iflg. lovene.
Efter generalforsamlingen viser vi diasshow
om projektet ”Vi og vore huse”
Marts 2003
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Svenstrup Vandværk

Torsdag den 27. marts 2003
Kl. 19:30 på Svenstrup Forsamlingshus
Dagsorden:
1.
Valg af ordstyrer
2.
Valg af protokolfører
3.
Formandens beretning v. Flemming Christiansen
4.
Fremlæggelse af regnskab v. Kirsten Kock
5.
Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er: Holger Hansen – ønsker ikke genvalg
Børge Meier ( revisor) – ønsker genvalg
6.
Indkomne forslag
7.
Eventuelt
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før
Generalforsamlingen. … … .Vandværket er vært ved en øl eller vand samt et let
traktement.
På bestyrelsens vegne, Flemming Christiansen

Svenstrup frivillige Brandværn
Vask (ikke) dit tøj i brunt vand i 2003 !
Da vi ved at brugen af brandhaner kan
resultere i brunt ledningsvand, kan du
her finde vore øvelses datoer. Som
regel starter vi vore øvelser kl. 19.
Notér datoerne så undgår du nogle
ubehagelige overraskelser!

24.
7.
14.
9.
1.
22.
11.

Marts
April
April
Juni
September
September
November

Svenstrup frivillige brandværn
Marts 2003
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Svenstrup Ungdomsforening
SUF
Gymnastikopvisning
Så er der snart forår i luften, ja i hvert
fald når det drejer sig om
gymnastikopvisning. Selvom der er frost
i luften, så vil SUF holde opvisning

Lørdag den 15. marts 2003, kl. 14:00 i Guderup Hallen.
Vi kan afsløre, at der
kommer 5 af vor egne
hold, derudover kan vi
afsløre, at der kommer
nogle fra :
Kegnæs – piger
Egen – piger
Aerobic – Danfoss
Dans – Sønderborg.
Kom og vær’med lige fra
starten og støt en god sag.
Vel mødt … … … på udvalgets vegne, Karin Melchior.

Marts 2003
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Svenstrup Forsamlingshus
Indbyder andelshaverne til den ordinære Generalforsamling ifølge vedtægterne.

Tirsdag den 25. marts 2003, kl. 19:30
på Svenstrup Forsamlingshus
Dagsorden:
1. valg af dirigent
2. Beretning ved formanden
3. Regnskab ved forretningsfører
4. indkomne forslag
5. Valg
6. Eventuelt
Forslag til Generalforsamlingen
skal være bestyrelsen i hænde
senest 5 dage før
Generalforsamlingen.
Med venlig hilsen Bestyrelsen
Umiddelbart derefter afholder
støtteforeningen deres ordinære Generalforsamling

Støtteforeningen afholder Ordinær Generalforsamling
Tirsdag den 25. marts 2003
på Svenstrup Forsamlingshus
Med følgende dagsorden ifølge vedtægterne:
5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
1. Valg af dirigent.
6. Valg af suppleant.
2. Bestyrelsens beretning om
foreningens virke.
7. Valg af revisor.
3. Regnskab.
8. Eventuelt
4. Indkomne forslag.
Med venlig hilsen Bestyrelsen

Marts 2003
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Egen Pensionist- & Efterlønsforening
Her igennem E SvenstruPPe` vil vi gerne gøre opmærksom på, at
det er mulighed for alle Svenstruppere, at blive medlem af… .

Egen Pensionist- & Efterlønsforening
Find et nyt medlem, og få en flaske Vin.
Medlems kontingent er for året kr. 50,00.
Fulde navn______________________________________ Født den_____________
Fulde navn______________________________________ Født den_____________
Gade og hus nr. _________________________________ Telefon nr. ___________
Denne udfyldte seddel og Kr. 50,00 afleveres hos Kasserer Anders Christian Jensen
Mejerivænget 36, så får du en flaske vin. Alle voksne kan være medlem, men kun dem over 60
år kan bliver bestyrelsesmedlem. Flere skema kan fås. tlf. 74 45 86 82.

Hvilke aktiviteter byde vi på ?
Vores program er meget alsidig og alle kan være med: går ture rundt omkring på Als og
Sundeved, lottospil , cykelture, datastue med 8. pc’er, halv- heldags og 5 – 6 dags turer,
virksomhedsbesøg, hygge- og kålspisningsaften med dans, besøg på offentlige institutioner,
debat og foredragseftermiddage, klubeftermiddag i EUI´s klubhus, hvor vi ser film, spiller kort,
strikker og syr, spiller, oplysende møde. Du er også velkommen til at komme med forslag.
Du kan være med til at bestemme, hvor turene skal gå hen, og være med til at ændre
arrangementerne
Egen Pensionist- & Efterlønsforening har i skrivende
stund 430 . medlemmer. Als-kredsens 10 foreninger
har 2.176 medlemmer. Sammenslutningen af
Pensionistforeninger i Danmark har 217 foreninger,
som er medlem af Ældremobilisering, og talerør til
folketinget
Hvordan bliver jeg/vi medlem af Egen Pensionist- &
Efterlønsforening udfyld ovenstående seddel. Du kan
også henvende dig til en fra bestyrelsen
Med venlig hilsen A C. Jensen

Marts 2003
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Svenstrup Skytteforening `s
Træningstider
Fra 1./10. 31./ 03. 2003
Gevær 15 Meter:
Pistol 15 Meter:

Tirsdag fra 1900 til 2100
Mandag fra 1900 til 2100

og
og

Torsdag fra 1900 til 2100
Torsdag fra 1900 til 2100

Kontingent ½ årlig.
Voksen… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Børn & Unge under 18 år. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Patronpriser pr.serie Gevær ( 25 skud ) Target Riffe
Voksen … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Børn & Unge under 18 år… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Patronpriser pr. serie Pistol ( 35 skud ) Target Pistol
Voksen… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Unge ( skal være fyldt 14 år. )… … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

Bestyrelsen er følgende:
Kjeld Andersen
Steffen Jørgensen
Finn Møller
Birgit D. Jørgensen
René Gesna
Karen Overgaard
Cliff Eis
Jonny Peck

Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Best. Medlem
Best. Medlem
Suppleant
Suppleant

140,00 kr.
100,00 kr.
12,00 kr.
11,00 kr.
17,00 kr.
16,00 kr.

Tlf. 74 45 90 20
Tlf. 74 45 91 16
Tlf. 74 45 48 30
Tlf. 74 45 86 54
Tlf. 74 49 11 71
Tlf. 74 45 45 78
Tlf. 74 45 21 16
Tlf. 74 47 28 21

Skulle denne side give dig interesse, så prøv at komme i klubben på de overnævnte tider.
Aldersgrænsen for geværskydning er fra 5 år til ?
M.v.h. Svenstrup Skytteforening
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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…

Det er ikke ansigtsudtrykket efter Zoneterapi, men blot maskespil !
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Aktivitetskalender
… ..marts 2003
Lørdag d. 1. mar.

Kl. 14:00
Kl. 19:00

Teaterforestilling
Teaterforestilling & dans

Forsamlingshuset
Forsamlingshuset

Søndag d. 2. mar.

Kl. 14:00

Gudstjeneste (Kitty H. Jensen)

Svenstrup Kirke

Fredag d. 7. mar.

Kl. 13:00

Danfoss Univers

Danfoss Museet

Lørdag d. 8. mar.

Kl. 13:30

Knipletræf – Kniplepigerne

Søndag d. 9. mar.

Kl. 10:00

Gudstjeneste

Mandag d. 10. mar.

Kl. 19:00

Generalforsamling – Lokalhistorisk Forening Alsingergården

Tirsdag d. 11. mar.

Kl. 19:00

Menighedsrådsmøde (Regnskab)

Lørdag d. 15. mar.

Kl. 14:00
Kl. 19:00

SUF Gymnastikopvisning
Forårsopvisning – Folkedansere

Søndag d. 16. mar.

Kl. 10:00

Familiegudstjeneste

Alsingergården
Svenstrup Kirke

Præstegården
Guderup Hallen
Havnbjerg Skoles Aula
Svenstrup Kirke

Torsdag d. 20. mar. … … sidste frist for indlæg til E SvenstruPPe’april nummer
Søndag d. 23. mar.

Kl. 10:00

Gudstjeneste

Tirsdag d. 25. mar.

Kl. 19:30

Generalforsamling – ”Forsamlingshus”

Forsamlingshuset

Torsdag d. 27. mar. Kl. 19:30

Generalforsamling – Vandværket

Forsamlingshuset

Søndag d. 30. mar.

Kl. 10:00

Gudstjeneste

Onsdag d. 2. april

… … udkommer E SvenstruPPe’april udgave

Søndag d. 6. april

Kl. 19:30

Gudstjeneste

Svenstrup Kirke

Svenstrup Kirke

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

Marts 2003

Side 16 af 16

E SvenstruPPe’

