November 2004
Nr.9 /28.årgang
Indhold
side
Kommentar
2
Redaktion & Kontaktudvalg
2
Stevning Nor-stien
3
Fugleudstilling
4
Børneklubben i Svenstrup
Sæsonstart
5
Hjælp søges
5
Nyt fra Kirken
Alle Helgens Dag
5
Enkeltdags Retræte
5
Den nye salmebog
6
Jazzmusik
6
Lokalhistorisk Forening
Spiret på Kirken
7
Spejdernes julecafé
10
Stolbroladen Åbent Hus
10
Ringriderforening
Generalforsamling
10
Julestue
10
Jagtforeningen
Vildtauktion
11
Brandværnet
Brandforebyggelse
11
Juletræsfest
13
Annonce
Zoneterapi
14
Svenstrup Vandværk
Information
14
Prøvningsrapporter
15
Annonce
Salon Hvirvel
21
SUF kontaktpersoner
21
Aktivitetskalender
22

En tænksom formand – mon læserne
nu har husket at give et bidrag til den
fortsatte drift af E SvenstruPPe’ ?
Mange har – men har du ?
Indlevering til næste nr.

...senest den 20. nov. 2004
til....

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

Kløvertoften 19
e.svenstruppe@mail.tele.dk
Kirketoften 4
Vestertoften 18
Riecks Arkæologiske Saml.
d. 30. nov. 2004, kl. 19:00

Redaktion

K om m ent ar

Lasse Andersen
Gert Wonsyld

Nej - det er ikke en fejl !
Nu sidder du sandsynligvis allerede og undrer dig over,
hvorfor der ikke er nogen indberetningskort til Svenstrup
Vandværk med denne udgave af E SvenstruPPe’. ……Nå
det gør du ikke ?
Men så kan jeg oplyse, at vi de sidste mange år sammen
med novemberudgaven af E SvenstruPPe’ har haft en side,
hvor vi som vandforbrugere blev bedt om at aflæse vore
vandmålere, - skrive det på indberetningskortet, - klippe det
ud af E SvenstruPPe’ og aflevere det i en indsamlingskasse i
Lissie’s Butik eller til en fra vandværkets bestyrelse.
Den indberetningsmetode har også været velegnet for godt
80% af vandværkets medlemmer, men i de senere år har det
været nødvendigt for vandværket, at kontakte de resterende
medlemmer, for at rykke for deres målerindberetning efter at
indleveringsfristen var overskredet.
Ofte har undskyldningen været, at vandforbrugeren slet ikke
havde læst E SvenstruPPe’ (…..og det kan da næsten ikke
passe ??) eller at de ikke havde modtaget bladet i november
måned.
Det har vandværkets bestyrelse taget konsekvensen af,
sådan at vi nu alle i år modtager indberetningskortet til
Svenstrup Vandværk med post til hjemadressen.
Formodentlig skal vi stadigvæk aflevere det udfyldte
indberetningskort som de tidligere år. Det er mit gæt, så det
kan godt være forkert.
Så tro ikke, at du nu slipper for at indberette dit vandforbrug
til Svenstrup Vandværk. I
skrivende stund har vi endnu
ikke
modtaget
indberetningskortet, men det
skal jo nok dukke op.
Husk – hvis du har
arrangementer i januar måned
2005,
som
du
ønsker
annonceret i E SvenstruPPe’,
så
skal
det
med
i
decemberudgaven 2004, da det
efterfølgende nummer først
bliver delt rundt omkring den 1.
februar 2005.
m.v.h. Kaj Nielsen
November 2004
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E SvenstruPPe’

St e v n i n g N o r - s t i e n
Indvielse af Stevning Nor stien
Lørdag den 6. november 2004 klokken
14:00 ved Sandvig, vil vi gerne markere
indvielsen af Stevning Nor stien.

Når man vender tilbage til Sandvig vil
kommunen være vært ved en øl, vand og
pølser.

Fra kommunen kommer borgmesteren og
foretager den officielle indvielse.

Alle er velkommen til at møde op for at
markere indvielsen. Vi håber at rigtig mange
vil møde op og være med til at markere
indvielsen.

Herefter vil der være lejlighed til at tage en
lille frisk tur på ruten. Længden og
varigheden bestemmer man selv.
Undervejs på ruten vil KFUM spejderne fra
Stevning og Svenstrup tilbyde små sjove
aktiviteter.
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Kom og deltag sammen med den indbudte
presse. Indvielsen ventes at vare 1 til 2
timer.
Med venlig hilsen Lokalrådet i Stevning
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Fu g l e f o r e n i n g e n

FUGLEUDSTI LLI NG

Nørreskov- Skolen i St evning
LØRDAG D. 13.- 11- 2004 KL. 13:00 – 17:00
SØNDAG D. 14.- 11- 2004 KL. 10:00 – 16:00
TOMBOLA & CAFE’
Entre 20 kr. for voksne.
Børn til og med 15 år gratis i følge med voksne
Gæsteudstiller

25 års jubilæumsudstilling
November 2004
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B ør n e k l u b b e n i Sv e n s t r u p
Hver onsdag kl. 14: 30 - 16:30 er der
bør neklub, det f or egår på Nør r eskovSkolen i kælderen.
Alle bør n er velkomne. Vi laver en
aktivit et hver gang. Der er mulighed f or
at købe slik og lignende. Vi har alt id saf t
t il bør nene. Der vil alt id vær e voksne
tilstede, men bør ene er der på eget
ansvar . Mød op og f å et par hyggelige
timer sammen med os.
Med venlig hilsen
Gunhild Bruncke
tlf.nr. 7445 6063
Karin Frost Jensen tlf.nr. 7445 6545

Hjælp søges
til Børneklubben !!!!
Er der nogen der ude der kunne t ænke sig,
at br uge et par t imer på at vær e sammen
med nogle dej lige unger ? Så mangler vi
din hj ælp i bør ne- klubben, vi er der hver
onsdag f r a ef t er år sf er ien t il påske, men
du behøver ikke at have mulighed f or at
være der, hver onsdag.
Ring og høre nærmere hos :
Gunhild Bruncke, tlf.nr. 7445 6063
Karin Frost Jensen ,tlf.nr. 7445 6545
eller kig forbi i børne-klubben

Nyt fra K irk en
Alle Helgens Dag
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 7. november 2004, kl. 10:00
vil navnene blive læst op på de
mennesker med tilknytning til
sognet, som er døde i året løb.

og søge at blive mere opmærksom på, hvad
det betyder i ens liv.

Enkeltdags Retræte:
Længsel og Mening
Retræte betyder tilbagetrækning – og er en
gammel betegnelse for at trække sig tilbage
fra det daglige livs uro – og fordybe sig.

En almindelig retræte varer flere dage, for at
man når at komme ordentlig væk fra
dagligdagens travlhed. Og i reglen rejser
man længere væk for ikke at blive forstyrret.

Man kan fordybe sig ved blot at være stille
med sig selv og trække vejret langsomt.
Man kan fordybe sig i en kunstnerisk
proces, hvis man f.eks. holder af at male.
Og man kan fordybe sig i sit forhold til tro –

Retræte kan imidlertid også gøres kortere –
og som hér udstrækkes over en enkelt dag.
Er man opmærksom, behøver man heller
ikke at rejse langt bort for at opleve
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forfriskelsen ved at give forsømte sider af
sig selv mere opmærksomhed.
På en retræte med tro som tema vil vi søge
at lade den længsel, som lever i mange
mennesker få mere opmærksomhed. Det
kan være en længsel efter mere mening.
Eller en savn af de følelser, der er knyttet til
tro: – medfølelse, frihed og hjertets
åbenhed. Eller måske er det en længsel
uden ord.

Er man interesseret i nærmere oplysning,
kan man henvende sig til Peter Ruge
74456205.

Den nye salmebog
og de nye salmer
Den nye salmebog har snart været i brug i
ét år. Mange af de nye salmer, der er med i
salmebogen har vi i Svenstrup Sogn
allerede for år tilbage lært at kende gennem
kirkens salmebogstillæg og gennem skolens
musikundervisning. Men der er stadig
mange, som er ukendte - og som vi gerne vil
tage i brug – vil gudstjenesten d. 14.
november kl. 10 forløbe som en
salmesangsgudstjeneste, hvor vi øver nogle
af de nye salmer, og hvor Peter Ruge vil
fortælle om deres mening og indhold.

JAZZ-MUSIK
VED GUDSTJENESTEN
Fordybelsen får form gennem stilhed,
gennem udveksling af erfaring og kan få
form af meditation med Bibel eller
salmebog.
Det er vigtigt at retræte ikke bliver et
undervisningssted eller en diskussionsklub.
Retræte er et fristed. Hensigten er i
fællesskab at skabe et rum for kontakt til
egne dybe erfaringer.
Vi har flere gange afviklet retrætelignende
kurser over flere dage i tilknytning til kirken.
Tanken med denne enkeltdagsretræte er
bl.a. at give interesserede, der ikke kendere
til formen, mulighed for at stifte bekendtskab
med den.
Retræten afvikles lørdag den 13. november
2004 fra kl. 10:00 – 21:00 dels i kirken dels i
mødelokalet ved Præstegården.
Deltagelse er åben for alle interesserede.
Pris 50 kr. dækker frokost og aftensmad.
Tilmeldingsfrist den 1. november 2004.
Der skal være minimum tolv deltagere for at
vi gennemfører.
November 2004

Søndag den 21. november 2004 medvirker
”Hans Jørgen Wolff All Stars” ved
gudstjenesten i Svenstrup Kirke kl. 19:30.
Hans Jørgen Wolff er kendt i lokalområdet i
mange jazz-sammenhænge. Orkesteret har
også specialiseret sig i rytmisk musik til
bruge i kirkelig sammenhæng – dvs.: gospel
og spirituals. Ved gudstjenesten medvirker
ligeledes orkesterets sanger.
Det musikalske univers bliver således meget
anderledes ved denne gudstjeneste i
Svenstrup Kirke,.
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WWW.SVENSTRUPKIRKE.DK.
Kirkens hjemmeside får nyt navn. Den vil
kunne findes på : www.svenstrupkirke.dk.
Her finder man alle relevante oplysninger
om
kirken,
menighedsrådet,
om
gudstjenestetider møder osv.

Kommende møder: den 9. november 2004,
kl. 19:00.

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

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

MENIGHEDSRÅDET
Thomas Damgaard (formand), Carl Chr.
Schink
(Kirkeværge).
Kasserer:
Mia
Bendorff (udenfor menighedsrådet).

Døbte
Jasmin Thorhauge Jacobsen,

Menighedsrådets møder er offentlige og
afholdes
i
Konfirmandstuen
ved
Præstegården.

Døde og begravede
Anne Cathrine Mogensen,

Himmark

Svenstrup

L o k a l h i s t o r i s k Fo r e n i n g
Logo - konkurrence
Lokalhistorisk forening mangler et logo. Har
du lyst til at prøve kræfter med det?

Forslag afleveres til Jørgen Valentin, Hulen
2, Svenstrup eller Dines Nordtorp,
Nordborgvej, Stevning.

Det bedste forslag belønner vi med et
gavekort på 200 kr. til en forretning i
Svenstrup eller Guderup.

Spiret paa Svenstrup Kirke.
Historien om dets tilblivelse. Del 6 af 6
Uddrag af præstegårdsprotokollen (Anno 1934)
Mit liv har ikke været rigt paa ydre
Festligheder. Tanken om at lade denne
Festlighed, Spirets Overgivelse til Svenstrup
Menighed, gaar ganske stille af, var
oprindelig der. Men der sloges til Lyd for en
Festlighed og det i større Stil. Der
besluttedes at byde saa mange, som den
store Sal kunde rumme. Og det var rigelig
40.
Biskop Ammundsen og Frue blev bedt og
sagde ja. Provst Bering blev ligeledes bedt
men
Sønnens
pludselige
Sygdom
forhindrede Provstinden i at komme med.
Menighedsraadets Medlemmer næmlig de
November 2004

Hr. Hr. Sandersen, Christensen, Hans
Petersen, Bork, Clausen, Good, alle med
Fruer. Peter Jensen var forhindret idet han
med sin Hustru tog Del i Marselisborg,
Monuments Indvielse. Arkitekt Mundt og
Hustru, Musæumsinspektør Raben og
Hustru, Bygmester Knudsen og Hustru,
Tømmersvend Brodersen og Hustru,
Blikkenslagermester Sigel og Hustru, fhv.
Kirkevældeste
Danebrogsmand
Jacob
Schmidt, fhv. Menighedsraadsmedlem Jens
Hansen og Hustru, Bankbestyrer P.
Rigelsen og Hustru, Førstelærer Organist
Jensen og Hustru, Lærerinde Frk.
Espensen,
Førstelærer
Jørgensen,

Side 7 af 22

E SvenstruPPe’

Lærerinde Frk. Horne, Smed Jensen. Frk.
Hjeds og Mausi Thoms og jeg i alt 41
Personer.
Festgudstjenesten i Kirken, som havde
samlet fuldt Hus, var begunstiget af herligste
Veir. Jeg prædikede først over 1. Petr. 2. 410 Derefter talte Biskoppen over Dagens
Evangelium 2. Textrække. Tilsidst talte
Provsten over Davids Psalme.
Prædikernes Grundtone var Takken og
Glæden over det smukke Spir. Efter
Gudstjenesten havde jeg den Glæde at
forevise
Bispinden
Kirkens
Indre
Udsmykning. Efter at Degnen havde taget et
Billede af de inviterede Geistlige, gik vi til
Præstegaarden, hvor imidlertid alle Gæster
havde samlet sig i det herlige Sommerveir i
den solfyldte Have.

Flødeskum. Der blev rakt Rødvin alkoholfrit
Øl og Sodavand.
Efter at jeg havde budt velkommen var
Ordet frit. Og denne Frihed benyttedes paa
den mest udtømmende Maade. Biskoppen,
som ligesom hans Hustru og Provsten, var
meget glad for at være i vor Midte, talte flere
Gange, ligesaa Provsten. Menighedsraads
Medlem Hr. Sandersen holdt en længere
Tale for mig, i hvilken han tolkede
Menighedens Tak for mit indre og ydre
udsmyknings Arbeide af Kirken. Ogsaa Hr.
Bork talte anerkendende Ord, ligesom Frk.
Espensen der efter Opfordring talte paa
Alsisk. Musæumsinspektør talte om det
lange forberedende Arbeide, som maatte til
og som han gerne havde laant sine Evner.
Arkitekt Mundt for dem ham ved
Overdragelsen beviste Tillid og takkede
meget
smukt
Haandværkerne
for
Samarbeidet. Til at
forøge
Feststemningen
blev der af og til
sunget
Psalmevers.
Kl. 3 hævedes
Bordet
og
Selskabet spredte i
et Par Timer i den
store Have. Veiret
var enestaaende
kjønt. Man
gik
rundt og saa op til
Taarnet og frydede
sig over denne
Maade at Krone
Kirkebakken paa.

Det var meget smukt at se de festligt
pyntede Borde i Salen; men skønnere var
det da Salen var fyldt med Gæster. Der var
fra Begyndelsen af, Feststemning baade
hos Gæsterne og Værterne. Spiseordenen:
var 1.Asparessuppe 2. Tungeragout med
Butterdeigsnitter,
3.
Kalvesteg
med
Grøntsager, Ærter, Gulerødder, Blomkaal,
Bønner, og Compotter, 4. Dessert,
Færskenbudding
med
Makroner
og
November 2004

Kl. 5 samledes
Gæsterne om Kaffebordene. Ogsaa dette
Møde bar Præg af Glæde, en god Stund
sad den store Kreds i hyggelig Samtale om
det, der havde samlet os.
Biskoppen skulde den lange vei til
Haderslev. De gav Tegnet, de andre fulgte.
Og lidt efter lidt tømtes Præstegaarden. Og
vi var ene efter denne store Dag, men Kun
skønne Minder fra den.
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Det var jo en Skuffelse at Grosserer Carl
Hansen og Hustru, som havde været mine
Velyndere med Taarnets Opførelse, ikke
kunde være med dels paa Grund af
Sygdom, dels paa Grund af Festligheder i
deres egen Familie.

Gentofte, Mausi Thoms i alt 16 Personer var
Afslutningen. Ogsaa denne Fest var
hyggelig med Tale og Sang.
Saa rækker det Korskronede Taarn sig i
Veiret. Jeg er taknemmelig for at have
kunnet tilskynde Reisssningen. Og naar jeg
nu tænker tilbage og fremad, saa takker jeg
for at have turdet være med og har efter
Reisningen af Taarnet nu kun det Ønske at
fryde mig over det en Stund endnu efter
dets Opførelse; men frem for alt at Taarnet
maatte opfylde sin Mission som Provst
Bering i sin Tale saa smukt sagde: Opad
Stjernerne! Ogsaa vore egne Hjerter!

Var det et stort Arbeide at forberede en
saadan Fest, det var ikke mindre Arbeide at
bringe alt paa sin Plads igen. Men ogsaa det
lykkedes.
En festlig Sammenkomst Tirsdagen derefter
med Familien Clausen Havnbjerg, Weber
Nordborg, Doose Ulkebøl, Fru Jensen

Kneisend´ Spir, tal Du om Fred
Til enhver som Korset bærer.
Vis Du os til Stadighed
Hvor velsignet Kors kan være.
Kronen Spir tal du om Trøst
Korset tynger her paa Jorden.
Lær Du os den himmelsk Røst
Korset, Seirens Tegn er vorden.

Udgifter over Taarnets Opførelse:
Bygmester Knudsen
1300,00 Kr.
Arkitekt Mundt
350,00 Kr.
Blikkenslager Sigel
438,00 Kr.
Smedearbeidet
100,05 Kr.
Bøhme
19,80 Kr.
Kobberet (Skænkes af mig)
513,62 Kr.
Egetræstømmeret vurderes til
1000,00 Kr.
Omkostning over fældning
20,00 Kr.
Samlet udgifter
3751,47 Kr.
Indtægter til Taarnets Opførelse:
P. Bonde i Amerik
Frk. Agnes Rune Stevninghus Hr. Grosserer
Carl Hansen
Præsten af Overskuddet af Præstekaldet
Lærer Bøtzau Familie
Lærerinde Horne
Slagter Andresen Svenstrup
Musikhandler Jørgensen Sønderborg
Hans Smed og Søster Chathrine
Frk. Lundsten København
Familien Frederiksen
Organist Jensen
Frk. Espersen, Lærerinde
Hoteleier Christensen Sønderborg
Jens Hansen
Basaren i Svenstrup
Mindre bidrag
Rente
Samlet Indtægter
Provstiudvalgets Bevilling dateret
18.XI 1936
(+ 65,00 + 2235 Kr.)
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184,00
25,00
500,00
277,00
15,00
10,00
100,00
100,00
50,00
30,00
50,00
20,00
20,00
20,00
10,00
700,00
56,00
100,00
2267,00
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Sp e j d e r n e

Spej dernes j ulecaf e
Kom til et par hyggelige t imer
Søndag d. 21.november 2004 Fra kl. 14:00 til 16:00
I klublokalerne i Stevning. Vi serverer kaffe- the
og kager, til meget rimelige priser
Tag familie, naboer og venner med.
Hjortspring spej derne

Budbringer
St o l b r o l a d e n
Vi holder åben hus lørdag den 27. og søndag
den 28. november 2004, Kl. 11:00 til 16:00,
samme weekend som Alsingergården har
Julestue.
I mødelokalet kan man møde Kirsten Toft, som
laver fine ting i patchwork. Derudover er der to
andre, som har naturprodukter lavet af
strudseolie samt hjemmelavet syltetøj. I
stenklubben kan man se på smykker og i
Farveladen er der udstilling, og man har
mulighed for at afprøve sine kreative evner
inden for maleri.
Anna Weber

Ge n e r a l f o r s a m l i n g
i Ri n g r i d e r f o r e n i n g e n
Svenstrup
Ringriderforening
afholder
Generalforsamling søndag den 14. november
2004, kl. 10:30 i SUF's klublokale. Foreningen
er vært med kaffe og brød.
På bestyrelses vegne
Dorthe Johansen
November 2004
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H i m m a r k - Sv e n s t r u p J a g t f o r e n i n g
Vildtauktion
Lørdag den 20. November 2004
afholder
Himmark
–
Svenstrup
Jagtforening deres årlige skovjagt, og
efter dagens jagt afholdes der som de
foregående år vildtauktion, hvor alle
interesserede har mulighed for at
komme og byde på det nedlagte vildt.
Råvildt sælges i parteret stand.
Auktionen finder sted på ovennævnte
dato i Jørgen Goods maskinhus kl.
19.00.

Sv e n s t r u p Fr i v i l l i g e B r a n d v æ r n
Kampagne om brand og forebyggelse mod brand
Som afslutning på den landsdækkende
kampagne om brand og forebyggelse mod
brand for alle 1 klasser i uge 40, havde
Svenstrup frivillige Brandværn besøg fra 1
klasse fra Hjortespringskolen i Svenstrup,
fredag den 01/10-04.
Alle havde i løbet af ugen gennemgået ” Dit
brandblad”, som blandt andet er udsendt af
Beredskabsstyrelsen. I ugens løb, har de
løst en masse opgaver, såvel med deres
klasselærer, men også med familien der
hjemme.
Som afslutning på projektet, skulle børnene i
Svenstrup besøge en rigtig brandstation
med rigtige brandmænd og brandbiler. Her
skulle de have deres ”sidste” time i
projektet.
Brandkaptajnen
stillede
en
masse
spørgsmål til børnene, ud fra det de i løbet
af ugen havde gennemgået. Det var utroligt
imponerende, hver gang der blev stillet et
November 2004

spørgsmål, kunne man ikke se lokalet for
bare hænder der rakte op i vejret, næsten
alle kunne svare på spørgsmålene.
Vi havde kun 1 time til rådighed, men kunne
sagtens have bruge én mere. Det er virkeligt
imponerende, at børn i 8 års alderen er så
kvikke !!
Børnene fik set hvordan man slukker en lille
brand med en sodavand og en sprayflaske,
og fik set en rigtig røgdykker i fuldt udstyr.
De fik alle en besked med hjem om, at
deres forældre skulle sætte røgalarmer op (
For dem der ikke havde det, - og det var
ganske få ) og at man skulle have
slukningsmidler stående klar ved juletid, når
man tænder levende lys.
Besøget sluttede med en sodavand til alle,
og selvfølgelig et kig på brandbilerne med
blå blink og udrykningshorn på.
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”Førstehjælp er størstehjælp”, jo os forældre
har skam lidt at leve op til, bare spørg jeres
børn til råds når i er i tvivl !

stillede spørgsmål til børnene. Holdleder
Hans Egon Bendorff slukkede rigtig ild i en
serviet. Brandmand Michael Asmussen var
røgdykker.

NB !! Skulle nogle have lyst til at læse ” dit
brandblad ” Kan det findes på nettet under :
www.ditbrandblad.dk.
Brandkaptajn

Kenneth
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Gram

Svenstrup frivillige brandværn
Kenneth Gram Svendsen
Brandkaptajn

Svendsen
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Sv e n s t r u p Fr i v i l l i g e B r a n d v æ r n

J ulet ræsf est
Svenstrup Frivillige Brandværn afholder juletræsfest
Søndag den 12. december 2004, kl. 14:00 til 16:30.
Vi mødes til en hyggelig eftermiddag på brandstationen, hvor
Julemanden kommer forbi med godteposer.
Der er mulighed for at købe gløgg og æbleskiver.
Tilmelding mht. godteposer senest den 9. december!
Godteposterne koster 15 kr.
Tilmelding kan ske til:
Bent Byllemos
tlf. 74 45 62 63
René Christiansen tlf. 74 49 15 70
Michael Asmussen tlf. 74 45 06 04
Vel mødt!
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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

Sv e n s t r u p V a n d v æ r k
Grænseværdierne for indhold af forskellige
stoffer i vandet er sat ned, det har bevirket,
at vandet fra Svenstrup Vandværk på flere
områder er lidt højere end det må være.
Således viser de sidste vandanalyser fra
Steins Laboratorium, at værdierne ligger lidt
højt for Ammonium/ammoniak og nitrit. Vi
har kontakt til fagfolk for at finde årsagen og
har fået at vide, at vores råvand ikke bliver
iltet tilstrækkeligt. Vi har derfor kontaktet
vores VVS firma for at få renset og efterset
iltningsbakkerne på vandværket. Når disse
er renset, vil vi få taget en ny analyse.
Vandet er ikke sundhedsfarligt.

Der er kommet to nye andelshavere i
vandværket, så vi i dag er 323
andelshavere.
VVS firmaet er gået i gang med at udskifte
de næste 115 vandure. I 2005 bliver de
sidste ure skiftet, og alle har så fået de nye
vådløbere.
Inden vinter får vi udbedret nogle skader på
vandværket. Vi har indhentet tilbud, og PLP
på Mølletoften står for arbejdet.
Vi har kontaktet ESS med henblik på at få
en energirådgivning.
På bestyrelsens vegne
Flemming Christiansen.

Redaktionens kommentar
Se analyserapporter på de næste 6 sider. (……….forhåbentlig kan de læses efter kopiering)
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Annonce:

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

Allan Andersen
Bibi Andersen
Inger-Marie Lyhne
Karin Melchior

tlf. 74451762
tlf. 74451762
tlf. 74425283
tlf. 74456474

Afdeling:
Gymnastik:
Teater:
Fodbold:
Badminton:

Peter Nissen
Anne Marie Duus
Karin Frost Jensen
Jan Jørgensen

tlf. 73452010
tlf. 74456090
tlf. 74456545
tlf. 74459770

Email: bibi@andersen.mail.dk
November 2004
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Aktivitetskalender
…..November 2004
Tidspunkt

Aktivitet

Mødested

Søndag d. 31. okt.

Kl. 16:00

Gudstjeneste (Kitty Hovgaard Jensen)

Svenstrup Kirke

Lørdag d. 6. nov.

Kl. 14:00

Indvielse af Stevning Nor stien

Søndag d. 7. nov.

Kl. 10:00

Gudstjeneste, Alle Helgens Dag

Tirsdag d. 9. nov.

Kl. 19:00

Menighedsrådsmøde

Lørdag d. 13. nov.

Kl. 10 - 21
Kl. 13 - 17

Enkeltdags retræte: Længsel og mening
Præstegården
Fugleudstilling
Nørreskov-Skolen, Stevning

Søndag d. 14. nov.

Kl. 10:00
Kl. 10:30
Kl. 10 - 16

Salmesangsgudstjeneste
Svenstrup Kirke
Generalforsamling – Ringriderforening
SUF klubhus
Fugleudstilling
Nørreskov-Skolen, Stevning

Lørdag d. 20. nov.

Kl. 19:00
Vildtauktion – Jagtforening
Goods maskinhus, Himmark
….sidste frist for indlæg til E SvenstruPPe’ december nummer

Søndag d. 21. nov.

Kl. 14:00
Kl. 19:30

Lørdag d. 27. nov.

Kl. 11-16

Spejdernes Julecafé
Rytmisk Musikgudstjeneste
”Hans Jørgen Wolff All Stars”
Åbent Hus & Udstilling

Søndag d. 28. nov.

Kl. 10:00
Kl. 11 - 16

Gudstjeneste – 1. søndag i advent
Åbent Hus & Udstilling

Onsdag d. 1. dec.

…..udkommer E SvenstruPPe’ december udgave (julenummer)

Søndag d. 5. dec.

Kl. 10:00

Gudstjeneste – 2. søndag i advent

Svenstrup Kirke

Søndag d. 12. dec.

Kl. 10:00
Kl. 14:00

Gudstjeneste – 3. søndag i advent
Juletræsfest – Brandværnet

Svenstrup Kirke
Brandstationen

Søndag d. 19. dec.

Kl. 16:00

Gudstjeneste – ”Vi synger julen ind”

Svenstrup Kirke

Sandvig
Svenstrup Kirke
Præstegården

klublokaler i Stevning
Svenstrup Kirke
Stolbroladen
Svenstrup Kirke
Stolbroladen

(......uden ansvar)
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