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L o k a l h i s t o r i s k fo r e n i n g fo r Sve n s t r u p So g n
Generalforsamling
Denne blev i år afholdt i mødelokalerne i
Svenstrup Præstegård, mandag den 7
marts 2005
Der var mødt ca. 25 medlemmer.
Efter velkomsten blev Mathias Jensen
Stevning valgt til dirigent, samt Arne H.
Poulsen til stemmetæller.
Formanden fortalte om årets gang i
foreningen.
Der havde været rimelig tilslutning til de
forskellige arrangementer, dog måtte en
bustur rundt i kommunen aflyses.
Af større tiltag, havde der været
udarbejdelsen af hæftet i forbindelse med
Klingbjerg 400 års
jubilæum, – et tilsvarende projekt er nu i
gang omkring Stevning Skoles historie.
Også flytning til nye lokaler og hvad det
indebærer blev omtalt. Det vil give
foreningen helt andre dimensioner.
Dines Nordtorp og Vagn Hesselager
orienterede om den nye struktur omkring
arkiverne og deres samarbejde, når den
nye storkommune er en realitet. Dette
kunne evt. medføre adgang til sidste nye
system indenfor EDB til særdeles lave
priser for de små arkiver i den nye
storkommune.
Vagn fremlagde det reviderede regnskab,
og det viste det særdeles gode resultat,
en beholdning på ca. 14.000 kr. Men da
der i forbindelse med de nye lokaler skal
anskaffes en del nyt udstyr, forberedte
han forsamlingen på, at næste år blev det
nok ikke så pæne tal.

Der
var
genvalg
til
bestyrelsesmedlemmerne Inge Johansen
samt Jørgen Valentin.
Nyvalgt
til
bestyrelsen
blev
Lis
Sommerlund, Klingbjerg. Bestyrelsen er
nu udvidet til 6 personer,
Genvalg til de to bestyrelses suppleanter
Hansine Møller og John S. Christensen
samt revisor Gert Wonsyld og suppl.
Hans P. Johansen.
Der blev til sidst rettet en stor tak til alle
de personer, der i årets løb på een eller
anden måde, har bidraget til foreningens
arbejde. Uden denne hjælp, ville
foreningen ikke have nået det stade den
allerede har fået, efter de få år den har
eksisteret.
Aftenen sluttede med to spændende
indlæg.
Først fortalte Peter Ruge den helt unikke
historie omkring kirkens klokketårn – der
går en linie ned igennem Europa, helt til
Italien hvor denne byggestil er anvendt, vi
er 700/800 år tilbage i historien.
Peter Møller forsatte så med historien
omkring Svenstrup Præstegård, som jo
på et tidspunkt var en af de største gårde
i sognet, Peter fortalte interessant og
levende om de præster og deres bedrifter
i en svunden tid.
Det sluttede med en aftensang, – et
smukt punktum for en god aften.

Der blev også orienteret om de
kommende arrangementer, den 7 april og
den 18 maj – ligeledes blev kontingentet
uændret for 2005, nemlig 30 kr.
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Sv e n s t r u p /St e v n i n g Sp a r e f o r e n i n g
”Julens Glæde”
Søger ny kasserer og formand for sæsonen 2006
Som kasserer er det en fordel at du ved lidt om regnskab samt at du har kendskab og
adgang til en PC’er.
Som formand skal du blandt andet sørge for indkaldelse til ca. 2 møder årligt.
Ovennævnte kræver kun få timers arbejde årligt.
Så er du interesseret og vil vide mere , så kontakt enten:
Jørgen Hansen tlf. 74456413 (formand) eller
Annette K. Hansen (kasserer) Tlf.: 74456268.

Nye medlemmer til Spareforeningen !!!!
Ønsker du at være medlem og spare op til juleglæderne så kontakt:
Jørgen Hansen tlf.: 74456413

Sp e j d e r n y t
dukke – her er fantasien virkelig sat i
gang og en pilgrimsstav.

Hjortspring-gruppen har holdt
fastelavnsfest
Det var både sjovt og hyggeligt med
maling og pyntning af tønder, der
selvfølgelig blev hængt op i et raftstativ.
Så blev alle klædt ud – alle – store som
små havde fantasien i gang – det det blev
til mange kreative indslag – nogle kønne
og andre sjove/skøre.
Om aftenen var der fællesspisning.
Og så er spejderne og de ældste ulve i
fuld gang med forberedelser til den store
landslejr ved Guldborgsund i juli med
temaet Virkelighedens Eventyr.
Der er hjemmeopgaver: knald i låget (en
”låghat” med hammer), en marionet-
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Og så nyder vi alle at udnytte de lyse
timer til alle vores gode spejderaktiviteter.
Med spejderhilsen Hjortspring-gruppen.
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Nyt fra K ir ken
GUDSTJENESTETIDER
I
mange
år
har
det
faste
gudstjenestetidspunkt søndag formiddag
været kl. 10.
Det er lagt fast hér, fordi det tidligere
passede med langbrugets rytme, sådan
at man kunne nå at gøre sig færdig med
morgenarbejdet i stalden og nå i kirke
uden voldsomt stress.
Tiderne skifter – og lokalsamfundet er jo
for længst holdt op med at indrette sig
efter rytmen på gårdene. Derfor er det
også
oplagt
at
se
på,
om
gudstjenestetidspunktet med fordel kan
flyttes.
Det har vi i menighedsrådet vaklgt at gøre
og anledningen er, at man i de øvrige
sogne på Nordals fra 1. maj går over til
kl.
10.30
som
det
faste
gudstjenestetidspunkt.
Foreløbig er det et forsøg, men det er
vores opfattelse, at en del mennesker vil
sætte pris på at have en halv time
længere om morgenen til at komme ud
fjerene og gøre sig klar. Ikke mindst, siger
organisten,
har
kirkekorets
30
medlemmer taget imod meddelelsen med
stor tilfredshed!!
Vi tager i menighedsrådet meget gerne
imod tilkendegivelser, så vi i løbet af året
kan beslutte, om vi vil fastholde
ordningen fremover. Ikke mindst er vi
intereseret i at vide, om der er behov for
alternative tidspunkter – f.eks. om aftenen
kl. 19.30.
GULDKONFIRMATION
Der
er
guldkonfirmation
for
konfirmandårgang 1955 søndag d. 17.
april kl. 10.
FOREDRAG
Gårde og huse på Als
Torsdag d. 7. april kl. 14. 00 er der
foredrag
i
præstegården
ved
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Museumsleder
Peter
Dragsbo,
Sønderborg Slot, om ”Gårde og huse på
Als”. Peter Dragsbo vil fortælle om
byggeskik gennem århundrederne og om
hvordan påvirkning fra syd og nord
mødes og brydes på Als såvel som i hele
det sønderjyske område.

Foredraget arrangeres i samarbejde med
”Lokalhistorisk Forening.”
Tilmelding til Christian Schmidt, tlf.
74458418, Hans Peter Johansen 7445
6158 eller Jacob Christensen 74456212
senest onsdag d. 6. april.

UDFLUGT
Augustenborg Slot og H.C.Andersen
Vi har arrangeret en udflugt til
Augustenborg slot fredag d. 3. juni kl.
14-16.30.
Vi mødes i slotsgården udenfor
slotskirken kl. 14.00. Først vil Thora
Nissen vise os rundt inde på slottet.
Derefter tager vi til Fjordhotellet og får
kaffe, og efter kaffen vil Thora Nissen
fortælle om H.C. Andersens tilknytning til
Augustenborg slot ud fra den bog, hun
har skrevet om emne.
Pris: Kaffe 40 kr.
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Andreas Larsen, Himmark
ENIGHEDSRÅDET
Kommende møder: 19. april og 10. maj.
Begge dage kl. 19.00.
Mødet d. 19. april indledes med
menighedsrådets årlige syn af kirke,
kirkegård og præstegård.
Menighedsrådets møder er offentlige og
afholdes
i
Mødelokalet
ved
Præstegården.
Vi regner med at de fleste, der tager med
selv kan køre. De som ikke selv har
kørelejlighed kan give besked om det ved
tilmeldingen,
Tilmelding til Christian Schmidt, tlf.
74458418, Hans Peter Johansen 7445
6158 eller Jacob Christensen 74456212
senest onsdag d. 1. juni.
Døde og begravede
Gunnar Jørgensen, Svenstrup

KIRKEGÅRDEN
Graver og kirketjener Torben Nielsen
træffes i arbejdstiden på kirkegården og
på telefon 74 45 63 02.
WWW.SVENSTRUPKIRKE.DK.
Kirkens hjemmeside giver alle relevante
oplysninger om kirken, menighedsrådet,
om gudstjenestetider, møder osv.

Sve n s t r u p f r i v i l l i g e b r a n d v æ r n
Svenstrup frivillige brandværn har
afholdt den årlige generalforsamling
Året 2004 bød ikke på mange
udrykninger. Vi kunne i alt notere 15
udkald, hvoraf de 4 var til redningsbåden.
Af de 11 udkald til brand, skal bl.a.
nævnes: 2 skorstensbrande, eksplosion i
en el-skinne på Danfoss og 2
færdselsuheld. Som den værste, skal
nævnes udrykningen til Danfoss, hvor 8
involverede personer kom på sygehuset.
Der er en lille stigende tendens til flere
færdselsuheld i vores område. Det er en
meget trafikeret hovedvej, og trafikken
bliver nok ikke mindre, når det nye
Danfoss Univers åbner.
Ny storkommune og de konsekvenser det
evt. kan få for beredskaberne, tager vi
med sindsro.
Der er i Nordborg Kommune nedsat et
udvalg, som skal se på den fremtidige
struktur, og vi afventer en redegørelse
herfra. Men som udgangspunkt, skal der
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ikke røres ved de nuværende værn og
stationer. Et billigere beredskab end de
frivillige brandværn, skal man vist også se
langt i vejviseren efter!!
Der har i årets løb været afholdt 18
øvelser, som igen var rigtige gode og
veltilrettelagte.
Værnet består i dag af 19 personer og
gennemsnits alderen er på 39 år.
På uddannelsessiden står vi meget stærkt
med 2 indsatslederuddannede - 3
holdlederuddannede 10 med den nye funktionsuddannelse - 4
med den gamle brandmandsuddannelse
– 1 med grundkursus og 1 der starter fra
bunden af, her i foråret.
På generalforsamlingen blev Anker Thy
valgt som ny vicebrandkaptajn.
Der var genvalg til Sekretær Torben
Sprenger og kasserer Jens J Johansen.
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Så bestyrelsen for værnet ser således ud
i dag: Kaptajn Kenneth G Svendsen –
Vicekaptajn Anker Thy – Kasserer Jens J
Johannsen – Sekretær Torben Sprenger
– Bestyrelsesmedlem Bent Byllemos
Og
Depotmester
Hans
Walter
Christiansen.
Anker Thy blev af kammeraterne valgt til
årets brandmand.

Der blev uddelt 20 års mærke til Hans
Walter Christiansen og 15 års mårke til
Anker Thy.

Vi fandt en flot Volvo FL7 fra 1994 hos et
firma i Vejen, til en rimelig pris. Der blev
igen lagt mange timer i klargøringen og
endelig kunne den sættes i drift først i
januar 2005.
At det kunne lade sig gøre, at anskaffe et
så flot køretøj, skyldes i høj grad den
sponsorstøtte og velvillighed vi har mødt
hos: PLP byggefirma, Hans Henning
Hess, Fynsk & Søn, J E El-center,
Keld Maron, Jens P Madsen, Danfoss
Industri Service (Smedeafdelingen) samt
en anonym sponsor. I alt har de støttet os
med kr. 30.500,- samt div. materialer.
Værnet lagde selv kr. 50.000,- i projektet.
Vognen er i øvrigt Kommunens yngste
vogn.
Nye røgdykkerradioer kunne det også
blive til. Danfoss Jubilæumsfond tildelte
os kr. 50.000,- ved årets prisuddeling til
nye og mere moderne og driftsikre
radioer.
2 stk. nye røgdykkerapparater samt en
mere moderne førstehjælpskuffert kunne
vi også notere,
så i mange henseende, var det et ret så
spændende år.
Mange spørger sig selv om, hvad vi nu
kan finde på? Efter alle de projekter vi har
gennemført, kan vi da næsten ikke finde
på flere ting! Men bare rolig, vi kan altid
finde på et eller andet der kommer vores
medborgere til gode.
Men fra i år, begynder vi først og
fremmest at koncentrere os om vores 60
års jubilæum i år 2006.
Der bliver et stykke arbejde at tage fat på,
og det glæder vi os til.

På materielsiden, blev år 2004 aldeles et
spændende år. Vores gamle tankvogn var
blevet for dyr i drift, og det var svært at
skaffe reservedele inden for en rimelig tid,
da det var en engelsk vogn, så værnet
besluttede at anskaffe en nyere brugt til
Kommunen, vel at mærke for egen
regning.
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Sluttelig en STOR STOR tak for den
opbakning og støtte vi møder i
lokalområdet! Det er først og fremmest
deres fortjeneste, at vi i dag står som et
godt,
effektivt
og
velfungerende
beredskab.
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Brandværnet afholder øvelser i Svenstrup på følgende datoer.
9. maj 2005
6. juni 2005
15. august 2005
19. september 2005
3. oktober 2005
24. oktober 2005
28. november 2005
Der kan i forbindelse med brug af brandhaner opstå brunt ledningsvand. Vi anbefaler at
undgå brugen af vaskemaskiner mm. hvis vandet er brunt!

Hvem skal du kontakte, hvis du vil i kontakt med
Læs her!

Bestyrelsen:
Formand:
Næstform.:
Kasserer:
Sekretær:

SUF

Afd.
tlf. 74451762
Gymnastik:
Dorith
Sprenger
tlf. 73456505
Michael Stærkær
tlf. 74456505
Teater:
Anne Marie
Duus
tlf. 74456090
Inger-Marie Lyhne tlf. 74425283
Fodbold:
Karin
Frost Jensen
tlf. 20848856
Karin Melchior
tlf. 74456474
Badminton:
Jan
Jørgensen
tlf. 74459770
Bibi Andersen

ller send en mail til:
bibi@andersen.mail.dk

Nye åbningtider i Lissie’s butik
Efter utallige tilkendegivelser prøver vi igen at holde aftenåbent
her i sommer, dog kun til klokken 20.
Åbningstiderne er hermed pr. 1 april:
Mandag - Torsdag
8 - 20
Fredag - Søndag
7 - 20
Helligdage
7 - 20
Ved bladets udgivelse vil benzintanken være lukket og standerne fjernet, det var så
48 år med benzin i Svenstrup.
Lissie´s Butik fortsætter så længe kunderne vil.
Lissie og Gert.
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Sve n s t r u p U n g d o m s fo r e n i n g
Landsstævne 2006 – Frivillige hjælpere søges
Hvor? DGI’s Landsstævne er endelig igen blevet placeret i Sønderjylland. Denne gang i
Haderslev. Forrige gang var det i Dybbøl – i 1928.
Hvornår? Fra Torsdag den 29. juni til Søndag den 2. juli 2006.
Hvad er et landsstævne? Det er simpelthen stedet hvor alle, som udøver en eller anden
folkelig idræt møder op og mødes med ligestillede fra det øvrige Danmark under festlige
former. Man forventer ca. 45.000 deltagere i Haderslev.
Hvem kan være hjælper? Alle som kan udføre et stykke praktisk arbejde af een eller
anden art. Der skal bruges ca. 6000 frivillige hjælpere.
Hvad kan en hjælper blive sat til?
En del telte og interimistiske bygninger til forskellige formål skal opføres inden stævnet. De
skal også fjernes igen, når stævnet er slut.
Alle baner og øvrige faciliteter til idrætsudøverne skal være klar til stævnet går
igang, og vedligeholdes under stævnet.
De 45.000 aktive deltagere skal bo på skoler og campingpladser. Alt dette skal
være klar til de ankommer: afmærkning af campingpladser, klargøring af lokaler på
skoler osv.
Både deltagere og de forhåbentlig mange tilskuere skal have sult og tørst stillet, så
det kan blive dig, som hjælper med forsyninger.
Der skal overalt i stævneområdet være ’guider’, som kan hjælpe med praktiske ting
og spørgsmål.
og mange, mange andre ting.
Hvornår skal jeg hjælpe? Som du ser, ligger de fleste opgaver under stævnet, men de
første skal igang allerede den 12. juni, og de sidste er færdige den 9. juli – du vælger selv
tidspunkt, når du tilmelder dig.
Hvor mange timer skal jeg hjælpe? Du kan melde dig i 3 kategorier: under 10 timer, 10
– 20 timer, over 20 timer (fortæl hvor mange timer, du ønsker).
Hvad får jeg for det?
Du får forplejning i den tid, du hjælper.
Du får tilbudt overnatning på Haderslev Realskole, som ligger tæt ved
stævneområdet.
Du har selvfølgelig fri adgang til stævnet i den / de dage, du hjælper.
Din forening får andel i stævnets overskud i forhold til det antal timer foreningens
medlemmer hjælper.
Kan jeg så ikke være aktiv deltager ved Landsstævnet? Jo, selvfølgelig kan du det.
Dine hjælpeaktiviteter vil blive placeret, så du også selv får mulighed for at deltage på et
hold.
Hvordan bliver jeg hjælper? DGI har ønsket en kontaktperson for hver forening – både
før og under stævnet. Du henvender dig bare til kontaktpersonen, som for SUF er:
Ole Rasmussen, Ugebjergvej 24, Svenstrup, Telf. 74456193.
Gør det hellere med det samme – og senest den 29. maj 2005. Skulle du fortryde, eller
blive forhindret, kan det selvfølgelig også ordnes.
For SUF, Ole Rasmussen
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holder åbent hus
Søndag 1. maj kl. 10.00 slår vi dørene op for alle fodbold-interesserede børn fra
børnehaveklassen til og med 5. klasse.
Sammen med knap 250 andre klubber er klubben nemlig vært for Arla-dagen i samarbejde
med DBU og Arla, hvor godt 21.000 børn spredt over hele Danmark får muligheden for at
lege fodbold en søndag formiddag.
Arla-dag er en udbygning af den jyske Marabou-dag, som JBU arrangerede i perioden
19972001 med stor succes.
Og der er ikke noget krav om, at man spiller fodbold i forvejen eller på forhånd har tilmeldt
sig. Arla-dag er tænkt som en mulighed for klubben til at præsentere sig over for drenge
og
piger. Her kan de få sig en god fodboldoplevelse sammen med deres kammerater, hvad
enten det er fra klubben, klassen eller vejen. Og det er en mulighed for, at far og mor kan
snuse lidttil det tilbud, fodboldklubber giver familier rundt om i Danmark.
I år har en gruppe af erfarne DBU-fodboldinstruktører skræddersyet det sæt øvelser og
lege,
der skal benyttes på Arla-dagen. Øvelserne kan efterfølgende bruges som inspiration for
klubbens trænere i den daglige træning.
Arrangementet slutter kl. 13.00 for de yngste og kl. 14.00 for de lidt ældre børn.
Alle deltagende børn på Arla-dagen får en forfriskning og en erindringsgave fra Arla Foods
med hjem, mens alle involverede fodboldledere og -trænere belønnes med en t-shirt.
Klubben
modtager en Select bold samt Fair Play materiale.
Arrangementet afholdes: På Nørreskovskolen i Svenstrup
Yderligere information: Karin Frost Jensen Tlf.nr.74-456545
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Tr æ n i n g s t i d e r fo r s æ s o n e n 2 0 0 5

Hold

Årg.

Træningsdag Tidspunkt

Poder :

Start
Træner
tidspunkt

Tlf.nr.
23625980

99 og Onsdag
yngre
Mikroput: 98´ - Torsdag
97´

17.0018.00
16.3018.00

Uge 15

Miniput:

16.3018.00

Uge 12

Lilleput :
Lilleput
Piger
Drenge :

95´ 96´

Tirs- torsdag

94´ - Onsdag
93´
93`og Onsdag
yngre
92´ - Tirsdag
91

Uge 14

16.3018.30
16.3018.30
18.3019.30

Uge 13
Uge 13
Uge 11

Allan
Stavski
Dorthe
Heesch
Henrik
Skøtt
Helle
Hansen
Nicolaj
Lindberg
John
Herbst
Susanne
Zimmermann
Palle
Søgaard
Ivan
Nielsen

74459735

74456481
60145344
74456549
74459885
74491517
74451772

Sve n s t r u p Fo r s a m l i n g s h u s St øt t e fo r e n i n g
Generalforsamling afholdt d. 16. marts
2005.
Formanden bød de fremmødte velkommen.
1. Første punkt på dagsorden var valg af
dirigent, Børge Meier blev foreslået og valgt.
2. Bestyrelsens beretning for år 2004 ved:
Lasse Andersen
Svenstrup Forsamlingshus Støtteforening.
Bestyrelsens beretning for år 2004.
April 2005

For støtteforeningen har året 2004 igen
været et aktivt år for støtteforeningen.
Vi har i årets løb medvirket ved 7
arrangementer. Der var især to store
arrangementer, årets Høstfest som blev
afholdt sammen Himmark- Svenstrup
Jagtforening i anledning af deres 70 års
jubilæum. Efterlønsklubben Nordals har
afholdt deres 25 års jubilæum med 120
gæster.
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Støtteforeningen har i årets løb medvirket
ved vedligeholdelse af forsamlingshuset, der
er hele tiden småting der trænger til en
kærlig hånd, såsom afløb der skal renses
pære udskiftes, bone gulv, rengøring af
værelserne efter udlejning.
Udendørs arealerne er rengjort og
vedligeholdt løbende gennem året. Der har
været lidt svigt i overholdelse af den lagte
turnusplan.
Gasskabet var i en meget dårlig forfatning,
det nu blevet erstattet af et nyt flot skab
sponsoreret af Kjeld Maron, et nyt VVS
firma i byen.
Den årlige arbejdsdag med diverse
vedligeholdelses opgaver og rengøring blev
afholdt søndag d.20 juni, igen med stort
fremmøde. Dagen startede og slutte med
lidt med lidt godt til hals og mave.
Taggruppen arbejder stadig for at skaffe
midler til et nyt tag.
Støtteforeningens indtægter er på 80.372,95
kr. udgifterne er 85.277,44 kr. på udgift
siden er der overført et rente og afdragsfrit
lån på 25.000,00 kr. til forsamlingshuset.
Vi har en bank og kassebeholdning på
29.342,56 kr.
E’ SI-skå har nu kørt i 3 år og kan samle 4050 personer hver torsdag i vinterhalvåret til
mange forskellige arrangementer.
Jeg vil hermed takke støtteforeningens
medlemmer for de mange frivillige timer i
har brugt for at Svenstrup har et
forsamlingshus der er indbydende og
brugbart.
Jeg vil takke vores leverandører, tak til Elly
Jensen, det er dejligt at komme til et hus
der er rent og pænt, forsamlingshusets
bestyrelse og bestyrelseskollegaer for et
godt samarbejde i det forløbende år.
Jeg vil slutte beretningen med ønske om en
god fremtid for Svenstrup Forsamlingshus.

på 85.277,44 kr. på udgift siden er der
overført et rente og afdragsfrit lån til
forsamlingshuset på
25.000,00 kr. Vi har en bank saldo på
29.342,56 kr. og kontantbeholdning på
140,57 kr.
Regnskabet er revideret og godkendt.
4. Der er indkommet forslag fra Solveig
Herborg på aktiviteter og forbedringer.
5. Valg
På valg til bestyrelsen var:
Arne Buch
Susanne Schmidt
Begge genvalgt.
6. Valg af suppleanter:
Ejvind Volf
Nyvalgt
7. Valg af revisor:
Else Rasmussen, genvalgt.
8. Eventuelt:
Dato for den årlige arbejdsdag drøftet,
forsamlingen foreslog søndag d. 19 juni.
Formanden takkede Børge Meier for god
ledelse af generalforsamlingen.
Aftenen sluttede med kaffebord og hyggeligt
samvær.
Efter generalforsamlingen ser bestyrelsen
således ud:
Formand:
Lasse Andersen
Kasserer:
Arne Buch
Bestyrelses-medlemmer: Susanne
Schmidt
Laurids Pedersen
Hans Henrik Bay
Suppleanter:
Ejvind Volf
Flemming Thomsen
Revisorer: Helmuth Buss
Else Rasmussen
På bestyrelsens vegne
Lasse Andersen.

3. Regnskabsberetning ved: Arne Buch.
Kassereren
fremlagde
foreningens
regnskab, som viser en omsætning på
80.372,95 kr. udgifter
April 2005
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Sve n s t r u p Fo r s a m l i n g s h u s St øt t e fo r e n i n g
Arbejdskalender
Fra bestyrelsens side vil vi takke alle for den støtte og velvilje vi har mødt i året 2004,
således at forsamlingshuset kan præsentere sig som et indbydende og brugbart
samlingssted, et godt aktiv for Svenstrup.
Som tidligere år vil vi bede om hjælp til vedligeholdelse af arealerne omkring
forsamlingshuset, arbejdet består af : Fortov og fliser fejes, bed foran huset luges og rives,
areal ved bagindgang renholdes og rives.
Jeg har lavet en turnusliste og håber I vil afse tid. Hvis I ikke ønsker at medvirke vil jeg
gerne have besked.
Arbejdskalender for året 2005.
Uge 14, Lørdag den 9. april 2003
Uge 16, Lørdag den 23.april 2003
Uge 18, Lørdag den 7. maj 2003
Uge 20, Lørdag den 21. maj 2003
Uge 22, Lørdag den 4. juni 2003
Uge 24, Lørdag den 18. juni 2003
Uge 26, Lørdag den 2. juli 2003
Uge 28, Lørdag den 16. juli 2003
Uge 30, Lørdag den 30. juli
Uge 32, Lørdag den 13. august
Uge 34, Lørdag den 27. august
Uge 36, Lørdag den 10. september
Uge 38, Lørdag den 24. september
Uge 40, Lørdag den 8. oktober
Uge 42, Lørdag den 22. oktober
Uge 44, Lørdag den 5. november
Uge 46, Lørdag den 19. november
Uge 48, Lørdag den 3. dec.(julepynte)

familien Lorens Brodersen
familien Jens Herborg
familien Ole Tagesen
familien Christensen( Peter post)
familien Willy Olesen
familien Laurids Pedersen
familien Ole Rasmussen
familien Henrik Schmidt
familien Peter Møller Himmark
familien Per Jacobsen
familien Carl Chr. Schink
familien Bent Asmussen
familien Bent Rasmussen
Hans Henrik Bay
familien Helmuth Buss
Gunnar Poulsen
familien Flemming Thomsen
familien Arne Buch

tlf. 74456176
tlf. 74456146
tlf. 74456357
tlf. 74456376
tlf. 74456292
tlf. 74456022
tlf. 74456193
tlf. 74456057
tlf. 74456301
tlf. 74456483
tlf. 74459378
tlf. 74456407
tlf. 74456526
tlf. 74456444
tlf. 74456284
tlf. 74456396
tlf. 74456503
tlf. 74456150

På forhånd tak og god fornøjelse med årets oprydningsdage.
Søndag den 19. juni har vi planlagt den årlige vedligeholdelses- og rengøringsdag,
Vi starter kl. 8.00 med morgenkaffe og slutter dagen med spisning.
Vi hører gerne fra jer hvis I har lyst til at give en hånd med både den dag og i årets løb, der
er altid plads til en til i støttekredsen.
På bestyrelsens vegne
Lasse Andersen
Tlf. 74456273

April 2005
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A n d e l s s e l s k a b e t E Sve n s t r u PPe ’
Generalforsamling afholdt d. 23. februar
2005.
Referat:
1. valg af dirigent:
John Dahl blev valgt.
2. Sidste års protokol v Marianne Møller.
3. Formandens beretning for år 2004 v.
Lasse Andersen.
E SvenstruPPe’ 28. årgang, bladet er
udkommet planmæssigt 10 gange i årets
løb.
Leasing aftalen omkring Minolta EP5000
kopimaskinen, fungere tilfredsstillende.
Vi har dog et par gange ikke fremstillet
bladet i den bedste kopikvalitet, der har
været rester af toner hen over siderne, det
kan skyldes manglende justering og
maskinens placering under ombygning af
skolen.
Den årlige indsamling af bidrag fra
læserkredsen blev på 10718,25 kr. det er
1699,25 kr. mere end sidste år, vi håber det
er trenden fremover.
Årets regnskab viser et driftsunderskud på
504,93 kr. Indtægter og udgifter fremgår af
regnskabet.
Udbringningen af bladet burde være mere
stabilt, de sidste par gange har der været
svigt i udbringningen på nogle ruter, bladet
er omdelt nogle dage senere eller der er
husstande på ruten som ikke har modtaget
bladet.
Vores hjemmeside på Internettet er stadig
aktiv og Esvenstruppe kan læses der.
Jeg vil hermed takke alle som i årets løb
har bidraget med stof, redigering, trykning,
samling og udbringning af bladet.
I mange år har Kim Christiansen været med
til at redigerer bladet, han har nu ønsket at
stoppe, tak til Kim.
Tak til bestyrelseskolleger for et godt
samarbejde.
Til slut vil jeg ønske en god fremtid for E
SvenstruPPe’.
April 2005

4.Regnskabsaflæggelse ved Birte Nielsen:
Indtægter 23049,53 kr.
Udgifter 23554,46 kr.
Årets underskud er på 504,93 kr.
Beholdning pr.31.dec.2004:
Obligationer 20319,80 kr.
Bankkonto 41401,15 kr.
Girokonto 4486,82 kr.
5. Ingen indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelsen:
Lasse Andersen
Hans Chr. Christiansen
Marianne Møller
Alle genvalgt.
Suppleanter:
Børge Meier
John Dahl
Begge genvalgt.
Revisorer:
Adolf Henningsen
Jens Herborg
Begge genvalgt.
7. Eventuelt:
Udbringning af bladet blev drøftet. Vi vil
undersøge alternative muligheder.
Formanden
takkede
John
for
god
mødeledelse
og
afsluttede
generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen ser bestyrelsen
således ud:
Formand
Lasse Andersen
Kasserer
Birte Nielsen
Sekretær
Marianne Møller
Bestyrelses medlemmer: Hans
Chr.
Christiansen
Benny Jensen
Supleanter:
Børge Meier
John Dahl
Revisorer:
Adolf Henningsen
Jens Herborg.
På bestyrelsens vegne
Lasse Andersen.
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Annonc er

Trænger du til at få ”Tryk
på helbredet”
Så henvend dig
trygt til
Vivi Madsen
Mølletoften 4
Tlf.: 74 45 64

April 2005
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Brandvær net s loppem ar ked

KÆMPE Loppemarked
antik + musik + computere + nips ting + cykler + møbler + mange andre effekter

Dette er sidste gang Svenstrup frivillige brandværn afholder loppemarked i denne omgang, idet
vores lagerbygning skal bygges om. Hvis du har et sted brandværnet må bruge til opbevaring af
effekter, er du velkommen til at kontakte en af brandmændene…

Loppemarkedet afholdes:

Lørdag den 16. april 2005 kl. 9.00 – 16.00
ved Jacobs lade i Svenstrup.
(på Sandvej, lige overfor Alsingergården)

Der vil være mulighed for at købe øl, vand og pølser.

*** KOM OG GØR ET GODT KØB ***
Svenstrup Frivillige Brandværn

April 2005
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Aktivitetskalender
....april 2005
Tidspunkt

Kl.

Aktivitet

Mødested

Søndag d. 3.

10.00

Gudstjeneste

Svenstrup kirke
Anette Sloth

Søndag d. 10.

10.00

Gudstjeneste

Svenstrup kirke
Anette Sloth

Lørdag d. 16.

9.00 - 16.00

Brandværnets
loppemarked

Jacobs lade

Søndag d. 17.

10.00

Guldkonfirmation

Svenstrup kirke

Onsdag d. 20.

Sidste
frist
indlevering
materiale
E’SvenstruPPe

for
af
til

Søndag d. 22.

10.00

Store-bededag
gudstjeneste

Svenstrup kirke

Søndag d. 24.

10.00

Gudstjeneste

Svenstrup kirke

Fredag d. 29. april

……udkommer E SvenstruPPe’ maj udgave
(......uden ansvar)

April 2005
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