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Kommentar

Redaktion
Lasse Andersen
Gert Wonsyld

74 45 62 73
74 45 63 00

Kontaktudvalg

Et nyt nummer på gaden ?
På den seneste generalforsamling i E SvenstruPPe’
blev det besluttet, at vi i et af de kommende numre
skulle give en kort beskrivelse af de processer, der
gennemføres, hver gang et nyt nummer af bladet
skal på gaden.
Og det sker 10 gange hvert år på frivillig og ulønnet
basis. Vi er nu i gang med bladets 28. årgang.
Det startede som et skoleblad på Svenstrup Skole,
som Nørreskov-Skolens Svenstrup afdeling hed den
gang. Men allerede kort efter start var der en
gruppe personer fra skolen og byen, der blev enige
om,
at
bladet
skulle
udgives
som
et
informationsblad til alle i lokalområdet.
Udvikling i Layout
Frem til marts udgaven i 1991 blev al tekst skrevet
på løse stykker papir på en gammeldags
skrivemaskine og derefter klippet og klistret
sammen med overskrifter, tegninger, fotos m.m. så
det udgjorde en helhed. Et stort stykke arbejde hver
gang, der krævede meget tålmodighed.
Siden april 1991 er layout af bladet sket med
diverse forskellige tekstbehandlingsprogrammer på
forskellige PC’er. Det har gjort den proces meget
lettere, og som de fleste af os mærker i hverdagen,
så er der siden 1991 sket en voldsom udvikling i
programmer og PC'er til den slags opgaver. Så med
de nye elektroniske værktøjer er layoutopgaven
blevet betydelig enklere end da første nummer af E
SvenstruPPe’ udkom.
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Lokalhistorisk Forening
Jensen,

givet Provst Schmidt, (Sognepræst her fra
1871 – 1900) Tilskyndelse til af Kirkens
Overskud hvert Aar at oplægge et Fonds til
dets udførelse.

Ny i bestyrelsen blev valgt Inger Marie
Christiansen, Himmark strand. Genvalg til
Dines Nordtorp, Jørgen Valentin og Vagn
Hesselager
til
bestyrelsen.
Desuden
genvalg til suppleant Hansine Møller og
John Svane Christensen samt revisorerne
Gert Wonsyld og Hans Peter Johansen.

Der var et stateligt Fonds samlet sammen
da Pastor Riis tiltraadte Embedet i 1901,
men
Pastor
Riis
og
med
ham
Kirkeforstanderskabet, saa anderledes paa
Sagen.

Ny bestyrelse
Formand:
Jørgen Valentin
Kasserer:
Vagn Hesselager
Arkivleder: Inge Johansen
Bestyrelsesmedlemmer:
Dines Nordtorp
Inger Marie Christiansen

Kirken trængte langt mere indvendig end
udvendig. Og derfor anvendtes de
forhaandne Midler til at lægge et nyt
Bræddegulv i Kirken og Kor, til at forsyne
Kirken med helt nye tilsvarende Stolestader,
til at anlægge Centralvarme og at male
Kirkens Pulpiturer. Dertil gik de opsparede
Midler - og heldigt var det, thi derved blev
Kirkens Indre meget smuk.

Generalforsamlingen:
Forløb planmæssigt: Mathias
Stevning blev valgt til dirigent.

Næste arrangement:
Den 11. Maj kl. 19:00
Byvandring i Torup med Peter Møller
efterfulgt af
Vi og vore huse om Nørreskovvej mv. på
rideskolen.
(Start og slut ved Svenstrup Rideskole,
Nørreskovvej 11)

Så var Tanken om et Spir, henholdsvis et
Taarn inddraget. Kirkens Kapitaler svandt
ind under Inflationen. Sognebørnenes
Formue i ligemaade.
At tænke paa et Taarn, paa et Spir, var i
manges Øine ligefrem Synd. Hvor kunde
man i disse trange Tider tænke paa den
Luxsus at opføre et Spir. Der var kun faa der
tænkte som saa: netop i disse Kritiske Tider,
hvor saa mange grebes af en uhyggelig

Lidt historie om kirken:
Spiret paa Svenstrup Kirke.
Historien om dets tilblivelse.
Del 1 af 6.
Uddrag
af
(Anno 1934)

præstegårdsprotokollen

Hvor tidligt der er bleven tænkt paa at
pryde Svenstrup Kirke med et Taarn,
lader sig nu om stunder vanskeligt
afgøre. Det er meget sandsynligt, at
Bygningen af Kirketaarnet i Havnbjerg
og Reisningen af Kirkespiret i Egen har
Maj 2004
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Nydelsessyge, kunde det netop være paa
sin Plads, at reise en
Tagrytter, som en Finger der
skulde ved at pege opad,
drage Hjerterne opad i stedet
for nedad i disse økonomisk
så svære Tider.
Det var paa min Fødselsdag da en Del Venner var
forsamlede, at jeg søgte at
sondere Stemningen. Aften
Debat, som saa let kom i
Gang, blev der af de
Tilstedeværende en Tegning
paa
Bidrag
til
Spirets
Reisning. Det saa langt fra
saa haabløst ud, som mange
tænkte. Der var i det mindste et Grundlag til
at arbeide videre paa og det des mere da en
anonym, i Hovedstaden stillede med en
smuk Gave paa 500 Kroner.
Gaverne,
som
tegnedes
paa
min
Fødselsdag var Naturalier af Landmænd.
Gaver af Biavlere i Honning ect. ect. Den
som bygger et Hus må beregne
Omkostningerne. Reisningen af et Kirkespir
maa ingenlunde blive en Fiasko, den maatte

tvært imod samle hele Sognet, Befolkningen
om sig.
Museumsinspektør
Raben
var mig en trofast Hjælper i
det forberedende Arbeide. Vi
reiste sammen til Hørup og
Tandslet, i hvis Tagryttere vi
syntes at have et Par
passende Forbillede. Hr.
Raben
maalte
op
og
tegnede. Og en Tegning af
hans Haand: Svenstrup Kirke
med Taarn paa, hængtes op i
Vaabenhuset
som
en
Reklame
for
Spirets
Reisning.
Imidlertid
anlagdes
en
Sparekassebog med de 500 Kr. som
Grundstok og Kapitalen voxsede i Aarenes
Løb, med større og mindre Gaver. Det var
alligevel rørende at se med hvilken
Interesse en stadig voxsende Kreds af
Sognebørn omfattede Spirets Reisning.

Forsættelse følger i næste
nummer af E SvenstruPPe’.

Nyt fra Kirken
BRUDEEGE
OG KÆRESTEBÆNK
I anledning af det kongelige bryllup har
menighedsrådet beslutte at plante to
egetræer på den store plæne ved den
nye kirkegård. For den kommende
konge og dronning.
Mellem
egene
sætter
vi
en
kærestebænk. Den skal ikke opfattes
som opfordring til de unge forelskede
om at gå og kæreste på kirkegården. Men
bænker står dér til kronprinseparret, hvis de
skulle komme forbi. Når det kongelige par
ikke bruger bænken, står den til rådighed for
os og de kommende generationer til holde
hånd og glæde sig ved hinanden i de
kongelige eges skygge.
Maj 2004

Omkring
egene
og
bænken
menighedsrådet lave et lille anlæg.

vil

Indvielsen finder sted efter gudstjenesten
søndag den 16. maj. Vi har inviteret det
lykkelige unge par, og Menighedsrådet vil
derfor være vært ved et lille traktement, hvor
alle sognets beboere er velkomne.
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KIRKEN SOM DØR TIL DET HELLIGE
- en vandring til gudstjenesten som det
helliges sted
Kirkerne har i de sidste tusind år været
fokus for danskernes tro og spiritualitet. Man
har kaldt dem "Guds hus", og som
bygninger er de synlige og rumlige udtryk for
det hellige. Gudstjenesterne har gennem
tusind år samlet mennesker for at huske at
Gud er virkelig og nær.
Denne erfaring af at det hellige "bor" i kirke
og gudstjeneste er ikke rigtig levende i vore
dage. Vi holder os gerne til meget håndfaste
erfaringer, og har sværere ved at tro det,
som mest er anelser og længsler.
På dette weekendkursus som forener
undervisning, vandring, vil vi søge at forstå
kirke og gudstjeneste som danskerne har
gjort før os - som det sted, hvor vi kan
henvende os til det hellige for hjælp eller
råd.
Det finder sted i Pinsedagene fra fredag
den 28. maj til søndag den 30. maj. Og vi
vil koncentrere os om vandring som
optakt eller forberedelse til at gå i kirke.

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
MENIGHEDSRÅDET
Thomas Damgaard (formand), Carl Chr.
Schink
(Kirkeværge).
Kasserer:
Mia
Bendorff (udenfor menighedsrådet).
Kommende møder: 25. maj (fremlæggelse
af budget for 2005). kl. 19.00
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.
Peter Ruge
Døbte
Line Maria Fischer Reese,
Kuno Caino Hansen,

Himmark
Klingbjerg

Begravede
Annelise Bendorff

Svenstrup Kirkekor (………..billede fra Svenstrup Kirkes Hjemmeside)
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En hilsen fra
”E - Si - Skå ”

Vi har også fået
forårsfornemmelser

Det er ganske vist…..
Det spirer og gror.
Forårssolen har gjort sin virkning.
Man kan næsten se bladene folde sig ud,
og dag for dag tager det grønne
skær til.
Jo, det er forår, og forår er det også blevet for ”E - Si - Skå”.
Vi holdt vores sæsonafslutning torsdag d. 25 marts.
Klubben repræsenterer i øleblikket 62 medlemmer, så man må da
sige, at vi også har foldet os ud, og stødt har vi været 40-45 hver
torsdag eftermiddag, vinteren igennem, det er da flot.
Edith og Eva takker alle for en god sæson og for den store
opmærksomhed ved afslutningen.
Vi mødes igen torsdag den 30. september 2004.
Ha´ en god sommer alle sammen

Venlig hilsen
Edith Buch & Eva Tagesen
Maj 2004
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Erhvervs Nyt…….
Det er med meget stor fornøjelse, at E SvenstruPPe’ nu for anden gang inden for kort tid kan
give annonceplads til en nystartet virksomhed i byen.
Fra redaktionen vil vi ønske Jonna held og lykke med den nye frisørsalon.

Budbringer
Dejlige Labradorhvalpe sælges
Jagt - og familiehunde.
Forældre fri for HD og øjensygdomme
Henvendelse
Møllegården, Svenstrup
Tlf. 7445 6364
Mobil tlf. 2239 4256

Maj 2004
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Svenstrup Forsamlingshus
Generalforsamling for Svenstrup Forsamlingshus.
er gået i gang med i håbet om på længere
sigt at få penge nok til at skifte taget helt på
forsamlingshuset.
Regnskabet 2003 ser ud som følger:
Indtægter:
Udlejning af lokaler, værelser m.m. og
rengøring
127.432,00 kr.

Den
23.
marts
blev
der
afholdt
generalforsamling for vores forsamlingshus
med følgende punkter:

Udgifter:
Varekøb
9.073,35 kr.
Lokaleomkostninger
84.693,11 kr.
Forsikring administration 42.297,96 kr.
Annoncer mm.
288,00 kr.
Renteudgifter
14.125,74 kr.
i alt 150.478,16 kr.
Årets underskud

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Valg af referent
Formandsberetning
Regnskabsberetning
Indkomne forslag
Valg
Evt.

Dirigent blev Børge Meier
Rasmussen skrev referat.

Som man kan se, har vi underskud på
driften, men med lån fra støtteforeningen
kan vi klare den og stadig få lavet de ting, vi
skal have gjort.

og

Ole

Carl Christian Schink fortalte i sin beretning
om årets gang, hvor det mest omfattende er
istandsættelsen af de fire dobbeltværelser,
som nu er klar til udlejning, reparationen af
taget mod syd, indkøb af nyere
kummefryser til køkkenet. Derudover fortalte
CC om møder, arbejdsweekender og
takkede i den sammenhæng meget for en
store frivillige indsats, der er i Svenstrup.

Valget foregik stille og roligt, således at
bestyrelsen nu består af: Carl Christian
Schink, Gert Wonsyld, Ole Tagesen,
Marianne Møller og Hanne Jacobsen. Gert
Duus er suppleant. Ole Rasmussen blev
valgt som ny revisor.
Under eventuelt fik bestyrelsen overrakt en
check fra Lissies Butik på 1000 kr. fra salget
af Svenstrup-vinen, derudover var der
almindelig snak om lån, udlejnings-frekvens
og om ønsket om bedre orientering i E
SvenstruPPe’ om, hvordan det går med
vores forsamlingshus.

Det største ønske, der ligger for fremtiden er
et helt nyt tag, og i den sammenhæng
orienterede ”taggruppen” om det arbejde, de

Maj 2004
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Svenstrup og Omegns Skytteforening
har hermed fornøjelsen at indbyde til

KORPORATIONSSKYDNING
på 50 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:

FREDAG den 4.juni 2004 kl. 17:00 - 20:00
LØRDAG den 5.juni 2004 kl. 9:00 - 17:00

Der skydes i følgende klasser: Klasse A: Aktive skytter.
Klasse B: Skytter der ikke er medlem af en skytteforening.
(Der må bruges geværstøtte).
Hver korporation består af 5 personer, de 4 bedste resultater tæller til holdkonkurrencen. Der
skydes 3 prøveskud plus 10 gældende. Skydetiden er 15 minutter inkl. 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 A-hold (præmie til alle på holdet)
Bedste B-skytte m/k Bedste B-hold (præmie til alle på holdet)
REGLER: Deltager en skytte på flere hold, er resultatet af første skydning gældende til
enkeltmandspræmien (bedste A el. B skytte).
Tilmelding:
Benyt venligst nedenstående tilmeldingsblanketter ved skriftlig tilmelding. Ønske om bestemt
skydetid imødekommes så vidt det er muligt, "den der kommer først til møllen.........".
SENESTE TILMELDING: TIRSDAG, den 2. juni 2004
Til: Finn Møller, Overhaven 5, 6430 Nordborg
Tlf. 74 45 48 30,
………… email: fmoeller@mail.tdcadsl.dk
Holdets navn:______________________________________________________
Skydedag:_____________ ønsket skydetid:_____________
Fredag den 4. juni kl. 17:00 - 20:00, ……. Lørdag den 5. juni kl. 9:00 - 17:00
Holdlederens navn:_________________________________________________
Holdlederens Tlf. nr.________________
Maj 2004
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Et nyt nummer på gaden ? ………….fortsættelse fra side 2
Udvikling i Trykningen
De allerførste numre blev, så vidt jeg er
orienteret, kopieret på det man kaldte en
spritduplikator, men relativt hurtigt købte
holdet bag bladet en brugt offset
trykkerimaskine, som blev placeret på
skolen. En gang om måneden blev den
hentet frem fra arkiverne og trykningen
kunne begynde. Det gav en klar forbedring
af trykkekvaliteten, men det stillede også
trykkeholdet
på
mange
vanskelige
”mekanikeropgaver” og det gav sort
tryksværte
over
hele
ansigtet,
når
maskineriet strejkede midt i trykningen den
sidste aften før deadline, hvilket ofte skete.
Den trykketeknik blev anvendt helt frem til
1998 – dog på forskellige brugte maskiner,
som blev indkøbt til formålet.
Fra 1998 er E SvenstruPPe’ blevet
fremstillet ved brug af en normal
kopimaskine. Efter aftale med skolen i
Svenstrup lejer vi os ind på den
kopimaskine, som skolen lejer af et firma.

Redaktionen er ikke opsøgende, forstået på
den måde, at vi opsøger ikke selv
historierne og skriver vore egne indlæg. Så
det betyder, at det er op til den enkelte
arrangør af et arrangement, både at sikre
omtale af arrangementet før - og eventuelt
efter, at det har været afholdt, ved selv at
indlevere indlæg til E SvenstruPPe’.
I dag modtages en stor del af materialet til
næste nummer af E SvenstruPPe’ på
elektronisk form via e-mail adressen
e.svenstruppe@mail.tele.dk.
Derudover
modtager vi også materiale indleveret på
diskette,
maskin–
eller
håndskrevne
papirnotater, tegninger, fotos m.m..
Alt materiale bliver overført til elektronisk
form
i
et
helt
standard
tekstbehandlingsprogram. Derefter bliver
alle indlæg undersøgt for åbenlyse stavefejl
og manglende tegnsætning. Det betyder
ikke, som de fleste jo nok har eksempler på,
at der ikke forekommer fejl, men vi gør vort
bedste.

Og hvad sker der så,
hver gang et nyt blad
skal på gaden ?
Stort set alle indlæg i
bladet er baseret på
materiale, som forskellige
institutioner,
foreninger
eller personer indleverer
inden deadline i den
foregående måned. Det er
som regel den 20. i
måneden, men vi ved godt,
hvor svært det er at nå det
hele, så det sker ofte, at vi
efter aftale med forfatteren
til et indlæg må sætte
noget elastik i deadline.
Maj 2004
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Det sker kun yderst sjælden, at vi ændrer

sidelayout med overskrifter, billeder m.m.
laves
efterhånden
som
indlæggene bliver lagt ind
elektronisk.
Til sidst laves forsiden med
billede, - eventuelt lidt tekst
og indholdsfortegnelsen til
venstre på forsiden. Når
klokken så er blevet 23 eller
24 om aftenen 3 dage før
bladet skal udkomme, så
udskrives hver side fra
bladet på en printer, og
materialet smider jeg ind af
brevsprækken ved bladets
formand.

Trykning af bladet
lidt i teksten ved at omskrive sætninger eller
afsnit, idet vi mener, at et amatørblad som E
SvenstruPPe’ ikke behøver at være så
strømlinet og let læseligt som et
professionelt blad. Indlæggene i E
SvenstruPPe’ må godt afspejle vore
forskellige måder at udtrykke og formulere
os på.
Så går puslespillet i gang på PC’en. Alle
indlæg samles elektronisk et efter et i
bladet, og den grafiske tilpasning af

Sidst på eftermiddagen 2 dage før bladet
skal udkomme samles trykkeholdet foran
kopimaskinen på Nørreskov-Skolen. Og de
næste mange timer til hen sidst på aftenen
går med at fremstille ca. 550 kopier af E
SvenstruPPe’. Det lyder enkelt, men det kan
være ret besværligt, for det er ikke altid det
går uden nedbrud. Og der er eksempler på,
at der den efterfølgende formiddag har
været nødvendigt at finde alternative
trykkesteder, for at få det hele klar til aftenen
før bladet skal udbringes.
Det seneste nummer af E SvenstruPPe’
– april 2004 – var på 28 sider. Det
betyder, at der en af de sidste dage i
marts skulle fremstilles 15.400 tryk på
7.700 stykker papir. Denne aften var det
John, Peter og Lasse, der skulle narre
de 15.400 tryk ud af maskinen.
Hvert af de 7.700 stykker papir får først
ét tryk på den ene side af papiret.
Efterhånden som de bliver færdige ligger
de til tørre i en rum tid inden trykket på
bagsiden af papiret kan laves.
Kopimaskinen kan godt kopierer på
begge sider af papiret i én proces, men
det er en meget langsommelig proces,
så det ville blive natarbejde, hvis vi
valgte den metode.

Maj 2004
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vil vi gerne have nogle tegninger og fotos i
bladet, men almindelig kopiering er ikke
særlig velegnet til at gengive billeder i en
god kvalitet. Det har derfor også givet
trykkeholdet adskillige ekstra grå hår på
hovedet og mange ekstra forsøg for at nå
brugbare billedkopieringer.

Samling af bladet

Typisk sker det en gang pr. år for hver
forening.
Apriludgaven, hvor disse billeder blev taget,
blev samlet af medlemmer fra Svenstrup
Ungdomsforening.
Papirstablerne med de færdigtrykte sider til
E SvenstruPPe’ lægges i den rigtige
rækkefølge langs bordkanten. Som regel på

De færdige papirtryk
ligger nu til tørre et
døgns tid på skolen
inden samleholdet tager
fat den sidste aften før
bladet skal uddeles.
Samleholdet er frivillige
fra
de
forskellige
institutioner
og
foreninger
i
lokalområdet. Det går på
skift
mellem
foreningerne,
og
på
forsiden
af
E
SvenstruPPe’ kan du se,
hvem der samler det
næste nummer af bladet.
Maj 2004
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et rundt bord, men som det kan ses af
billederne, havde april udgaven så mange
sider, at de ikke kunne være på det runde
bord.
Og så er der ellers rundgang. En gang rundt
pr. blad. Fra hver af papirstablerne tages et
stykke papir, og hvis alt går rigtigt til, så står
man med et blad, hver gang man har været
en tur rundt om bordet. En elektronisk
hæfteklammer sætter de to klammer i, der
holder bladet sammen, inden bladet lægges
i en stabel.

Et antal blade lægges i kuverter
postforsendelse til lokale politikere og
flere personer rundt om i Danmark, som
en eller anden vis har ønsket at bevare
vis information fra vort lokalområde, hvor
ofte tidligere har boet i flere år.

til
til
på
en
de

Udbringning af bladet
Desværre har jeg ikke et billede af den
trofaste flok af elever fra Nørreskov-Skolen,
som hver måned deler de færdige blade
rundt
til
de
enkelte
husstande
i
lokalområdet, uanset hvordan vejret er.
Birgitte er vor ”ankerkvinde” på skolen, idet
hun hjælper os med at sikre, at
udbringningen sker på de rigtige ruter og til
den tid, det er lovet.

De færdige blade samles i bunker med det
antal, der er nødvendig til de enkelte ruter,
hvor de den næste dag skal deles rundt i
lokalområdet.

Sådan går det til, at du nu sidder med en ny
udgave af E SvenstruPPe’, hvor du i dette
nummer kan læse om nyt fra Lokalhistorisk
Forening, - Kirken, - ”E Si-Skå”, - Salon
Hvirvel
i
Svenstrup,
Svenstrup
Forsamlingshus, - Svenstrup og Omegns
Skytteforening,
Svenstrup
Ungdomsforening, - Møllegården og –
Zoneterapi i Svenstrup.
……som husket og beskrevet af
Kaj Nielsen

Hvem skal du kontakte, hvis du vil i kontakt med SUF . Læs her!
Bestyrelsen:
Formand:
Næstform.:
Kasserer:
Sekretær:

Maj 2004

Allan Andersen
Bibi Andersen
Inger-Marie Lyhne
Karin Melchior

tlf.
tlf.
tlf.
tlf.

74451762
74451762
74425283
74456474

Afdeling:
Gymnastik:
Teater:
Fodbold:
Badminton:
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Peter Nissen
Anne Marie Duus
Karin Frost Jensen
Jan Jørgensen

tlf.
tlf.
tlf.
tlf.

73452010
74456090
74456545
74459770

E SvenstruPPe’

Email: suf@mail.dk

Aktivitetskalender
…..maj 2004
Tidspunkt

Aktivitet

Mødested

Søndag d. 2. maj

Kl. 9:00

Gudstjeneste (Kitty H. Jensen)

Svenstrup Kirke

Fredag d. 7. maj

Kl. 10:00

Gudstjeneste – Bededag

Svenstrup Kirke

Søndag d. 9. maj

Kl. 10:30

Gudstjeneste (Ole W. Sørensen)

Svenstrup Kirke

Tirsdag d. 11. maj

Kl. 19:00

Byvandring i Torup (Lokalhistorisk Forening)

Søndag d. 16. maj

Kl. 10:00

Gudstjeneste

Torsdag d. 20. maj

Kl. 10:00
Gudstjeneste, Kristi Himmelfartsdag
Svenstrup Kirke
……sidste frist for indlæg til E SvenstruPPe’ juni nummer

Søndag d. 23. maj

Kl. 19:30

Fredag d. 28. maj

……udkommer E SvenstruPPe’ juni udgave

Søndag d. 30. maj

Kl. 10:00

Gudstjeneste, Pinsedag

Svenstrup Kirke

Mandag d. 31. maj

Kl. 19:30

Gudstjeneste, 2. Pinsedag

Svenstrup Kirke

Fredag d. 4. juni

Kl. 17 – 20

Korporationsskydning (Skytteforening)

Lørdag d. 5. juni

Kl. 09 – 17

Korporationsskydning (Skytteforening)

Søndag d. 6. juni

Kl. 10:00

Gudstjeneste

Svenstrup Kirke

Gudstjeneste

Svenstrup Kirke

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

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…
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