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Kaj Nielsen,
E-mail:
Jesper Bloch,
Samling af næste nummer:

Kløvertoften 19
e.svenstruppe@mail.tele.dk
Sandvej 31
Svenstrup-Stevning Sparef.
d. 2. maj. 2006, kl. 19:00

Redaktion

Kommentar

Lasse Andersen
Gert Wonsyld

74 45 62 73
74 45 63 00

Kontaktudvalg
Forsidebilledet, øverst: 6. klasse spiller ”Fie og bizzerne” til skolefesten.
Nederst: 6. klasse deltog også i årets Melodi Grand Prix, de spillede og
sang godt men kunne ikke genvinde 1. pladsen.

Generalforsamling:
Andelsselskabet E SvenstruPPe’
Generalforsamling afholdt d. 23. februar 2006.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent:
John Dahl blev valgt.
2. Sidste års protokol v Marianne Møller.
3. Formandens beretning v. Lasse Andersen.
Formandens beretning år 2005. v. Lasse Andersen.

E SvenstruPPe’ 29. årgang, bladet er udkommet
planmæssigt 10 gange i årets løb.
Samarbejdet med skolen omkring Minolta EP5000 kopimaskinen,

fungere stadig godt.
Efter ombygning af skolen er kopimaskinen placeret i et
bedre miljø, det har resulteret i bedre trykkekvalitet og færre
funktionsstop.
Den årlige indsamling af bidrag fra læserkredsen blev på 9720,00
kr. det er 998,25 kr. Mindre end sidste år.
Årets regnskab viser et driftsunderskud på 7715,06 kr. Indtægter
og udgifter fremgår af regnskabet.

Brandværn
Kenneth Svendsen
74 45 63 73
E’ Svenstruplaug
Per Jacobsen
74 45 64 83
Folkedansere
Per Zacho
74 45 62 79
Nørreskovskolen, Svenstrup afdeling
Birgitte Bay
74 45 61 42
e-mail:
SLHJBB@Nordborg.dk
Nørreskovskolen, Guderup afdeling
Ejvind Bojsen
74 45 82 06
e-mail:
Ejvind@Nordborg.dk
Hjortspring Børnehus
Inge Jørgensen
74 45 86 37
Jagtforeningen
Hans Jakob Møller
74 45 63 01
KFUM Spejderne Hjortspring Gruppe
Carsten Davidsen
74 45 95 50
Lokalhistorisk Forening
Jørgen Valentin
74 45 61 65
Menighedsrådet
Peter Ruge
74 45 62 05
e-mail:
pru@km.dk
Riecks Arkæologiske samling
Anni Thy
74 45 61 23
Ringriderforening
Dorthe Johansen
74 45 62 50
e-mail (formand) skovgaard1@tiscali.dk
Skolebestyrelsen
Lone Damm
74 45 86 22
Skytteforeningen
Kjeld Andersen
74 45 90 20
Spareforeningen
Jørgen Hansen
74 45 64 13
Svenstrup Vandværk
Flemming Christiansen
74 45 63 89
“Trævlerne”
Jonny Mathiesen
74 45 63 71
Ungdomsforeningen
Bibi Andersen
74 45 17 62
e-mail:
bibi@andersen.mail.dk

Udbringningen af bladet har været mere stabilt i det sidste år.
Vi har ydet en gave på 2000 kr. til etablering af et mindesmærke
for nedskudt RAF fly ved Karlminde Strand.
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.

Tekst & layout
Kaj Nielsen
74 45 63 67
Jesper Bloch Olsen
74 45 65 85
Trykning
Lasse Andersen, Claus Nicolaisen,
Hans Petersen, John Dahl, Peter
Christensen, Benny Jensen
Distribution
Marianne Møller
74 45 63 01
Udbringning
Elever fra Hjortspringskolen

Tak til bestyrelseskolleger for et godt samarbejde.
Til slut vil jeg ønske en god fremtid for E SvenstruPPe’.

Svenstrup Hjemmeside
www.svenstrup-als.dk

Se regnskabet for E’Svenstuppe side 4
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Svenstruplauget
BREDBÅND I SVENSTRUP
Allerede nu har vi 60% mulige tilmeldinger til etablering af bredbånd men for, at ESS vil indgå
en aftale med os mangler vi stadig ca. 60 tilbagemeldinger.
Så er du også interesseret og har vi ikke tidligere fået din tilbagemelding, så er det NU.
Du kan ringe til Bente Purup på Tlf. 74 45 65 68 (bedst aften) eller du kan sende en e-mail til
bpurup@mail.dk
Strandresning
Du bør også allerede nu reservere
tirsdag den 30. maj kl. 18.00 til strandrensning ved Himmark Strand.
Efter veludført arbejde bidrager kommunen med pølser samt en øl eller vand.
Venlig hilsen
Svenstruplauget

Forsamlingshuset
NY HAT TIL DEN GAMLE DAME.
Det kunne lyde som en lille fortælling, ja vel næsten et eventyr, om en
glad ældre dame, der endelig får råd til lidt nye klude i anledning af
foråret.
Ja, og så er det ”blot” en lille status fra ”Taggruppen” men det er nu også næsten et eventyr, vi
skal fortælle.
Taggruppen består af Ole Tagesen, Arne Buch, Gert Wonsyld og Hanne A. Jacobsen; vi er alle
involveret i forsamlingshuset – enten bestyrelse, regnskab eller støtteforening, og for
efterhånden en del år siden besluttede bestyrelsen og støtteforeningen at forsøge at samle
penge nok til det helt store: Nyt tag til forsamlingshuset. Og så gik arbejdet i gang.
At det ville være en stor opgave, der krævede mange fonde og firmaers venlige opbakning,
vidste vi godt; og at det ville tage en rum tid, før målet var nået, vidste vi også… men vi ville
gøre en indsats for at forsamlingshuset også fik ordnet toppen.
Her var behov for mere end bare almindelig opsparing, så vi har henvendt os mange steder, og
nu er målet faktisk nået: Uge 10 begyndte arbejdet.
Så nu er vi og mange med os rigtig glade: Vi er glade, for at forsamlingshuset har det godt og
bliver brugt meget, og vi er glade for, at vores hus kan holde regn og fugt ude, så det kan være
det pæne hus, vi kan være stolte over at eje i fællesskab. Så på den måde ér det jo næsten et
eventyr med happy end.
April 2006
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Hvem har så hjulpet os? Ja det er mange, nogle med lån, andre med pengegaver, her er en
samlet oversigt over, hvem der har hjulpet os frem til målet:
Mads Clausen Fonden
Linak
Nordborg Kommune
H.P. Hanssons Mindefond
Sydbank Sønderjyllands fond
Dansk Kultursamfund
Støtteforeningen
E’Svenstruplaug (landsbypuljen)

50.000.25.000.75.000.- (lån til senere tilbagebetaling)
10.000.10.000.50.000.- (et rente- og afdragsfrit lån)
25.000.15.000.-

I alt

260.000.-

Vi vil gerne her sige mange tak for denne støtte. Vi er glade for al den venlighed og velvilje,
vi har mødt.
Når vi nu går i gang med taget, så forbereder vi os også lidt på fremtiden. Der er et ubrugt
loftareal, som måske ad åre kan bruges til – ja hvem ved? Måske en klub, måske mødelokale,
måske ….har du en ide?
Derfor isættes der to større Velux vinduer i taget og de to gamle værelser i den sydlige ende af
loftet sløjfes, der isættes nye vinduer i gavlen, og så er det fremtidsparat …. Vi skal jo aldrig
sige, at der ikke er nye muligheder i vores hus.
Med venlig hilsen Hanne A.J.

Andelsselskabet ESvenstruppe
Regnskab forsat fra side 2.
4.Regnskabsaflæggelse ved Birte Nielsen:
Indtægter 20122,64 kr.
Udgifter 27837,70 kr.
Årets underskud er på 7715,06 kr.
Beholdning pr.31.dec.2005:
Obligationer 44078,10 kr.
Bankkonto
9162,79 kr.
Girokonto
4736,82 kr.
Kontant
515,00 kr.

Jens Herborg modtog ikke valg.
Helmuth Buus nyvalgt.
7. Eventuelt:
Formanden takkede Jens for hans mange år
som revisor, og bød velkommen
til Helmuth.
Formanden takkede John for god mødeledelse
og afsluttede generalforsamlingen.

Suppleanter:
Børge Meier
John Dahl
Begge genvalgt.

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
Helmuth Buus.

Revisorer:
Adolf Henningsen genvalgt.

På bestyrelsens vegne
Lasse Andersen.

5. Ingen indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelsen:
Birte Nielsen
Benny Jensen
Begge genvalgt.
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Fra Nørreskovskolen
Skolefest på Nørreskov-Skolen, Svenstrup
Traditionen tro var der igen i år skolefest i
Svenstrup – eller rettere Stevning i det Kulturhuset
igen i år dannede rammerne for skolefesten.
Festen, som blev afholdt over tre aftner, havde i år
6.H til at fremføre teaterstykket ”Fie og Bizzerne”.
Kort fortalt handlede stykket om Fie, hendes
venner og kænguruen Bingo, der reddede Æble-Ø
fra de brutale Bizzer. Det var både morsomt, for
såvel store som små, samt dramatisk.
Yderligere var der
gode sange, samt
fremragende skuespilspræstationer. Alt i alt et flot stykke som
6.H, deres lærere, lyd- og lysfolk, samt musikere fremførte.
Efter teaterforestillingen var det tid til musik og dans. Den første
aften var for de kommende børnehaveklasser, 0.H, 1.H, samt
deres forældre. Her spillede Knud, Ole og band op til gode gamle
sanglege. Aftenen igennem var dansegulvet fyldt med glade og
svedende børn, der dansede og sang det bedste de havde lært.
Også enkelte forældre og lærere havde vovet sig ud på
dansegulvet og de havde tydeligvis ikke glemt de gamle viser.
Den efterfølgende aften var for 2., 3. og 4. H og deres forældre.
Efter teatret var der konkurrencer og live musik og igen med masser af aktive og glade børn,
forældre og lærere. Torsdag, og dermed den sidste aften, var turen kommet til 5., 6. og sidste
års 6. klasse (7. klasse). Der var til lejligheden ikke live musik, men der imod hyret en DJ, der
spillede op til dans. Igen en god aften som de unge mennesker nød.
Alle tre aftner var der også mulighed for at få sig en sludder i en af cafeerne.
Forældreforeningen havde med vanlig omhu gjort et godt stykke arbejde og sørget for at
cafeerne blev afviklet i en hyggelig atmosfære.
Til sidst vil jeg gerne takke alle for en god og hyggelig skolefest og glæde mig til vi ses igen til
næste år.
Rasmus Andreassen

Senere morgenåbning i Svenstrup
Fra næste skoleår åbner afdelingen i Svenstrup klokken 7:00 og ikke 6:50 som hidtil. Har man
brug for morgenpasning, kontakt da Børnehuset i Stevning. De åbner for skolebørn fra 6:30.
Mvh. Rasmus Andreassen
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Nørreskov-Skolen til Grand Prix
Torsdag den 16/3-06 deltog
Nørreskov-skolen med 2
klasser i Melodi Grand Prix
for skoleklasser.
Arrangementet fandt sted i
Havnbjerg skoles aula.
Fra Guderup deltog 5.b og
fra Svenstrup 6.h. De
gjorde det rigtig godt.
Klassernes musiklærer er
Ole Andersen.
På billedet er 6.h på
scenen.

Resultatet af valget til Nørreskov-Skolens skolebestyrelse
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Kandidat
Gunhild Bruncke
Ole Damsø Jensen
John Jacobsen
Jørgen Frølund
Charlotte Lauritzen Jørgensen
Susanne Rasmussen
Jan Byrjal Christensen
Ulla Høj Petersen
Lone Schultz
Peder Thygesen
Jan Bruun Knudsen
Sandra Jeppesen

Antal stemmer
197
190
158
152
143
137
132
126
122
103
101
91

Resultat
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
1. suppleant
2. suppleant
3. suppleant
4. suppleant
5. suppleant

Antal afgivne stemmesedler: 434
Ugyldige: 19
Blanke: 2
Stemmeprocent: 56
Vi siger velkommen til den nye bestyrelse.
For et bestyrelsesvalg er en stemmeprocent på 56 meget
tilfredsstillende. Ligeledes er det meget tilfredsstillende, at alle
kandidater ligger med et meget højt personligt stemmetal.

April 2006

Side 6 af 23

E SvenstruPPe’

Skolebestyrelsens årsmøde
Den 13. marts holdt den nuværende skolebestyrelse sit sidste årsmøde.
110 forældre og lærere var mødt frem til en spændende aften, hvor den afgående formand
Lone Damm fortalte om det sidste års arbejde i skolebestyrelsen samt samlede op på de
resultater, som var opnået gennem de 4 år, hvor bestyrelsen har fungeret.
Bestyrelsen har været gennem en turbulent periode, hvor der er sket ændringer i
skolestrukturen og sammenlægning af bl.a. Guderup skole og Hjortspringskolen. Det har været
en kæmpe opgave, som de har klaret flot. Der har været et fantastisk samarbejde mellem de 2
”gamle” bestyrelser og der har ikke været uenigheder om, hvordan den opgave skulle klares.
Lone Damms årsberetning kan ses andetsteds i bladet.
Efter årsberetningen havde vi fået den kendte psykolog Per Kjeldsen til at komme og lave et
oplæg om:
”Børnenes opdragelseskvalitet som grundlag for skolens succes med undervisningen”
Grunden til at vi havde valgt Per Kjeldsen var, at hans oplæg falder
rigtig godt i tråd med Nørreskov-Skolens mobbepolitik, som vi netop har
udarbejdet.
Per Kjeldsen gennemgik i sit oplæg måder, hvorpå man kan minimere
mobning og destruktiv uro, øge både elevernes og lærernes trivsel og i
sidste ende øge kvaliteten af den undervisning, som det hele jo går ud
på.
Han kom ind på vigtige faktorer som
§ Børns livsvilkår.
§

Betydningen af den måde, forældrene opdrager deres børn på, og hvordan det kan
påvirke undervisningens kvalitet.

§

Der skal kun én elev til at ødelægge en klasse eller forstyrre undervisningen.

§

Betydningen af den enkelte klasses fællesskab.

§

Forældrene deler ansvaret for skolens kvalitet med lærerne og ledelsen.

Der snakkes meget om mobberen og offeret. Det er den aktive mobber og det modtagende offer, der er i centrum for
de andre børns, lærernes og pædagogernes og forældrenes opmærksomhed. Ja, selv skolepsykologerne og andre
professionelle hjælpere kaster umiddelbart deres opmærksomhed på børnene i mobningens centrum.

Fra Skolebestyrelsen
Årsberetning
Skolebestyrelsen har igen haft et travlt år, hvor vi har været aktive på flere fronter.
Følgende forældrevalgte har siddet i skolebestyrelsen det sidste år:
Mona Boysen (næstformand), Susan Andersen, Kaja Christiansen, Jesper Bloch Olsen, Jørgen
Jørgensen, Lise Lorenzen, Kathrine Schmidt (Gine), John Stavski, Lisbeth Winther, Signe Voss,
Lone Damm (formand).
April 2006
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Vi har også dette år arbejdet i arbejdsgrupper til de emner, der krævede mere arbejde.
Vi har i alt haft 10 møder, derudover en stribe møder i de enkelte arbejdsgrupper. Dertil kommer
så dialogmøder med politikkerne, og deltagelse i forældremøder mm. Så alt i alt igen et travlt år.
Dette har vi arbejdet med det sidste år:
§ Forældreinvolvering
o Klassemappen er i det forløbne år blevet præsenteret i 0. og 1. klasserne. Dette er
tænkt som inspiration til klasserådene, f. eks omkring aktiviteter i klassen eller
forældrebank. Denne klassemappe ligger på hjemmesiden.
o Denne gruppe har også kigget på, hvordan man kunne få større deltagelse til
forældremøderne.
o På hvert møde har vi et fast punkt på : ’Nyt fra forældremøderne’, hvor vi
diskuteret de input, der er kommet fra jer på forældremøderne. Det har været
mange gode input, og det har givet mange gode diskussioner.
§
§
§
§

§
§
§
§
§
§
§

Ombygning i Guderup:
o Dette er ved at gå ind i sidste fase. Det er gået planmæssigt. Og det ser jo til at
blive lige så fine lokaler som i Svenstrup.
Budgetter - Vi gik jo ud af sidste år med et underskud. Dette er nu vendt, det synes vi er
meget flot.
Hjemmesiden – vi har igen i år arbejdet med at gøre hjemmesiden mere informativ, og vi
vil gerne henvise til WWW.norreskov-skolen.dk
Trafik:
o Byggeriet i Guderup har givet en del kaos især om morgenen. Vi har sammen
med skolen og kommunens forvaltning aftalt forskellige muligheder for bedre
aflæsningsmuligheder. Det ser ud til at virke godt.
o I Svenstrup har vi bl.a. arbejdet på at få hastigheden ned gennem Svenstrup.
Trods mange skeptiske ryster er det nu lykkedes at få den ned på 60 km/t.
Misbrug: vi har haft møde med politiet for at diskutere, hvad vi som skolebestyrelse /
skole kunne gøre.
Moppepolitik: Efter oplæg fra skolen har vi vedtaget en moppepolitik, dette kommer I til at
høre mere om.
Kost på skolen (kostpolitik). Dette har I jo allerede set effekten af – Morten og Vivi’s
Ganekræs.
Foredrag om børns sprog og omgangstone: Fuck-generation eller bare helt almindelige
børn og unge. I efteråret havde vi et inspirerende foredrag af Birk Christiansen fra Børns
Vilkår. Og sproget hænger jo i virkeligheden meget sammen med mobning.
Nyansættelser: vi har jo både fået en ny SFO-leder og en ny viceskoleinspektør i
Svenstrup samt en stribe nye lærere. Det er jo dejligt og stort velkommen til alle.
Principper: vi har lavet status på de principper som efterhånden er kørt sammen for de to
skoler. Et par stykker mangler at blive behandlet – det vil vi overlade til den nye
bestyrelse.
Skolebestyrelsesvalget, der netop er afsluttet, er også blevet behandlet. Vi har bl.a.
diskuteret om der skulle være principper for, hvordan man fik passende repræsentation
for de enkelte områder.

Hvad har vi nået i denne skolebestyrelsesperiode:
Det er jo altid spændende at kigge tilbage, og det har været 4 travle år.
§ Samkøring af de to skoler – Svenstrup og Guderup - har jo været et helt specielt tema.
Det, der har lagt mig mest på sinde, er at der ikke skulle opstå et storesøster/ lillebror
April 2006
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§

§
§
§
§
§

forhold. To forskellige kulturer skulle til at fungere sammen. Jeg synes, det er gået godt,
og jeg vil gerne sige, at det skyldes måske mest af alt det gode samarbejde,
jeg har haft med Mona. Vi har begge været fokuseret på, hvad der tjente børnene og
skolen – altså Nørreskovskolen – bedst. Arvesølvet kunne komme fra Svenstrup eller
Guderup, det var sådan set lige meget. Den linie håber jeg, at den nye bestyrelse vil
følge. Der vil altid være en ekstra udfordring, når der er to skoler.
Fokus på forældreinvolvering: der er lavet en masse fint materiale til styrkelse af
forældresamarbejdet og til optimering af skole/hjem samarbejdet.
Fokus på børns sprog og mobning.
Dialog med politikkerne: den bedste måde på at fortælle om behov og muligheder, og jeg
håber det i en eller anden form kan fortsætte for den nye bestyrelse også med den nye
storkommune.
Trafik
o Mere sikre forhold ved Guderup skole
o Hastighed gennem Svenstrup: 60 km/t
Implementering af kostpolitikken – ganekræs - en ubetinget succes. Hvor vi heldigvis
også har fået ressourcer til at få gjort noget ved Mortens køkken.

Skolebestyrelsesvalg
Der var hele 12 kandidater opstillet. Det synes jeg er rigtigt flot.
Og vi havde en stemmeprocent på 56, det synes jeg er KANON flot.
Jeg vil slutte af og sige tak for nu.
Tak for godt samarbejde med den øvrige bestyrelse, med lærerne og skoleledelsen.
Det har været spændende og udfordrende.
Og jeg vil så overdrage roret til en ny skolebestyrelse – der er masser af gode emner at tage fat
på. Vi mener dog ikke, at der er ret mange hængepartier.
Og ud fra stemmeprocenten kan I regne med fortsat opbakning.
Lone Damm
Afgående skolebestyrelsesformand
Nørreskov-Skolen 2006.03.13
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KIRKENYT
Ikon til kirken
Menighedsrådet har truffet aftale med
Sofie Hansen fra Sønderborg, om at hun
skal fremstille én ikon til Svenstrup Kirke.
Ikon betyder egentlig blot ”billede” på
græsk, men er blevet den almindelige
betegnelse for billeder med religiøse
motiver
indenfor
den græske
og den
russiske
kirke.
Ikoner
kopierer
man, fordi
man har
antaget, at
det
oprindelige
billede var
en
åbenbaring
fra Gud. Derfor måtte der ikke ændres i
det. Det er også grunden til at ikoner i
reglen ser ud til at høre til i en anden tid,
selvom de er malet indenfor de seneste
år.
Hvor traditionen førhen kun har eksisteret
i den ortodokse kirke, så er der i dag
mange mennesker i andre kristen lande
som er optaget af at male ikoner. Sofie
Hansen er en af de dygtigste ikonmalere i
Danmark. Hun er begyndt ret sent i livet,
men har arbejdet intensivt med at
uddanne sig i de senere år og er under
fortsat uddannelse på ophold i
Grækenland. Da hun oven i købet er
knyttet til Svenstrup Kirke gennem sin
opvækst her i byen, er det faldet
Menighedsrådet meget naturligt at bede
hende bidrage til kirkens udsmykning´på
denne måde.
Motivet vil være ”Marias bebudelse”, hvor
man ser Maria stå overfor englen Gabriel.
Den kræver en minutiøs omhu at male en
ikon, fordi den skal være nøjagtig ned til
mindste detalje. Sofie Hansen vil
fremstille ikonen i løbet af
sommermånederne. Den bliver lidt over
April 2006

en halv meter høj, og vil blive hængt op
på væggen ved døbefonten i slutningen
af august.

Sogneindsamling: ”Slut-sult”
Menighedsrådet har sluttet sig til den
landsdækkende indsamling til
Folkekirkens Nødhjælp d. 5. marts.
Temaet i år var ”Slut-sult”, og de
indsamlede penge går til hjælp for
mennesker, hvor sult er et kronisk
problem, og skal at hjælpe dem til
selvforsyning.
Vi var 12 indsamlere, og de nåede rundt
til så godt som alle husstande fra kl. 1214 .
Der blev indsamlet i alt 7294,34, (Samt
0,71 euro og 7 norske kroner!!) En smule
bedre end sidste år, og ikke dårligt for to
timers arbejde!
Vi takker for god modtagelse, hvor vi kom
frem.
På Menighedsrådets vegne
Thomas Damgaard (formand)

Gudstjenesteværksted
Der vil være gudstjenesteværksted
søndagene 2. april kl. 18.30, og 7. maj
kl. 9.00 begge gange i mødelokalet ved
Præstegården.
Alle er velkomne – også hvis man blot er
nysgerrig, og gerne vil se, hvad det er der
foregår.
PÅSKENS GUDSTJENESTER
Skærtorsdag
Når vi holder altergang i kirken gør vi det
som et minde om Jesu sidste måltid med
disciplene denne samme skærtorsdag
aften. Gudstjenesten kl. 19.30 vil forme
sig som en stilfærdig aftengudstjeneste.
Langfredag
Gudstjenesten langfredag kl. 10 består i
et vekslende forløb af salmer, korsang,
musik og læsning samlet om fortællingen
om Jesu korsfæstelse og død.
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Menighedsrådets møder er offentlige og
alle interesserede er velkomne.
Referater fra menighedsrådsmødet er
fremlagt i kirkens våbenhus.

Konfirmander 2006
Ved gudstjenesterne d. 9. april
Palmesøndag kl. 9.30 og 11.00
konfirmeres:

Ferie

Peter Møller Appel, Apotekergade 2
Esben Christiansen, Sandvej 29
Andreas Midtgaard Johansen, Voldgade
19 A
René Greisen Mathiesen, Sandvej 9
Frank Kjær Maagaard, Pedersbjergvej 3
André Elneff Paulsen, Vestertoften 16
Nick Petersen, Nordborgvej 56
Morten Ruge, Kalvehavevej 3
Thomas Steffensen, Pedersbjergvej 1
Vincent Viveiros, Vestermarken 22
Emil Frank Voss, Stevninggade 32
Martin Alexander Krickau Wind,
Skoletoften 33
Henriette Bladt, Nordborgvej 123
Lea Bladt, Nordborgvej 153
Maja Skov Bladt,Dyndved Gade 11
Marianne Bak Frølund, Stevninggade 18
Mie Wolff Kristensen, Vestertoften 11
Anne-Dorthe Maagaard, Skærveagervej 6
Lene Nissen, Skolevænget 9
Rikke Valentin Nissen, Ravnsbjergvej 3
Sarah Lill Nissen, Sandvigvej 10
Ditte Sun Stavski, Sandvigvej 7
Stephanie Wolf, Stevningnorvej 3
Lene Schou, Egevej 88 II mf

Døde og begravede
Heine Christensen, Guderup Plejecenter
Anna Hansen, Guderup Plejecenter

Døbte
Signe Lyck Crawack, Gilbro
Sille Jordt-Henningsen, Stevning
Menighedsrådet
Der er menighedsrådsmøde d. 18. april.
Kl. 17.00 er der ”syn” på kirke, kirkegård
og Præstegård – dvs. gennemgang af
bygninger og inventar - og selve mødet
begynder kl. 19.00. Den 16. maj kl. 19.00
er der igen møde, og her bliver budgettet
for 2007 lagt frem.

April 2006

Peter Ruge er bortrejst på ferie 20-30
april.
KIRKEBIL
Kirkebilen bestilles hos GF-Taxi på tele
fon 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.
WWW.SVENSTRUPKIRKE.DK.
Kirkens hjemmeside findes på :
www.svenstrupkirke.dk.
Her finder man alle relevante oplysninger
om kirken, menighedsrådet, om
gudstjenestetider møder osv.

Gudstjenestelisten
Sønd. 2.4
19:30 Maria Bebudelse.
Gudstjenesteværksted kl. 18.30
Sønd 9.4
09:30 Konfirmation
11:00 Konfirmation
Tors 13.4
19:30 Skærtorsdag
Fred 14.4
10:30 Langfredag
Sønd. 16.4 10:30 Påskedag
Mand 17.4 19:30 2. påskedag
Sønd. 23.4 ingen gudstjeneste
Sønd. 30.4 09:00 Præst: Annette Sloth
Sønd 7.5
10:30
Gudstjenesteværksted
Fred. 12.5 19:30 Bededag
Sønd. 14.5 10:30
Sønd 21.5 10:30
Torsd 25.5 19:30 Kr. Himmelfart
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Svenstrup frivillige brandværn
Generalforsamling
I året 2005 var der bud efter brandværnet
19 gange, en lille stigning i forhold til sidste
år.
De 19 udkald til brandværnet er fordelt
således: 1 udkald til færdselsuheld med
fastklemte, 4 udkald i forbindelse med
orkanen først på året, 1 udkald til brand på
fabrik, 2 udkald til skorstensbrande, 1
udkald til ild i bygning, 1 udkald til ild i
traktor, 1 udkald til markbrand, 4 udkald til
forurening, 2 udkald til service opgaver og
2 udkald til alarmeringsøvelser.

Som noget nyt i år, skal vi have en enkelt
øvelse sammen med Havnbjerg. Egentlig
burde vi øve mere sammen, for vi er de 2
værn der ligger tættest på den store fabrik
– Og vi har flere gange samarbejdet
sammen i reelle og endda ret så alvorlige
hændelser, så det kan da ikke være mere
nærliggende!

Af disse udkald skal der lige nævnes et
par stykker.
Orkanen den 8/1 2005. Ja der var gang i
den, ikke så slemt som 3. dec. stormen,
men nok til at tage blev revet af huse og
udestuer, træer væltede. Igen var vi
særdeles aktive, med eget privat
fremskaffet udstyr som vinkelslibere,
lægter, søm, motorsave og meget mere.
Færdselsuheld en tidlig søndag morgen.
Meldingen lød på fastklemte. Situationen
gjorde, at vi ikke kunne vente på
frigørelses udstyret ankom fra Egen, men
måtte flå dørene op på den ene bil med de
bare næver (Godt vi har nogle stærke folk)
og få vedkommende ud. Desværre omkom
en person, og 2 andre blev lettere kvæstet.
Oprydning og rengøring af vejbanen tog et
par timer.

Der har i år 2005 været afholdt 18 øvelser.
Alle øvelser har været afholdt efter planen.
Fremmødet har været rigtig godt, nemlig et
gennemsnit på: 12 mand pr. øvelse. Ser vi
bort fra langtidssygdom og de to nye der
første er startet ca. midt i året, ser det
langt bedre ud. Så alt i alt aldeles
tilfredsstillende! Øvelserne har igen været
gode og lærerige!

April 2006

Vores faste øvelsesdato er mandag. men
tiden er nok ved at modnes til, at vi må
ændre på dagene, evt. også flere
weekend-øvelser.
Arbejdssituationen
blandt mandskabet gør, at vi fremover skal
se meget nøgternt på det!
Vi er i dag 19 aktive ligesom sidste år. To
har forladt os i årets løb. Det er Søren
Henriksen som desværre måtte melde fra
pga. et dårligt knæ! Og Michael Asmussen
der er overflyttet til et andet værn. Til
gengæld har vi fået to nye friske og unge
gutter ind i stedet for: Torben Petersen og
Dan Mark Petersen.
Aldersgennemsnittet er 39 år.
På uddannelsessiden ser det således ud:
2 uddannede indsatsledere, 3 holdledere
(1 er stærkt på vej), 11 har funktionsuddannelse (hvoraf 2 mangler det sidste
kursus), 4 har den gamle uddannelse og 2
er nystartet og mangler det hele. 5
personer er uddannet i sø-redning, hvor af
4 deltager aktivt.
Helge Kock har imponerende må jeg sige,
både
gennemgået
grundkursus
og
funktionsuddannelse sidste år, og bestod
den afsluttende eksamen med et flot
resultat. Tillykke med det Helge!
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generalforsamlingen.
Anker Thy kører på fuldt tryk med sin
holdlederuddannelse. Så han kan snart se
frem til at få den ”røde” hjelm! Til det kan
jeg bare sige, vi andre holdledere glæder
os til lidt ”aflastning ”. Du får nok vagten
resten af året, når du er færdig J

Kenneth Gram Svendsen blev af
kammeraterne valgt til årets brandmand.

Holdlederne har været på kursus i
frigørelse. Et rigtig godt kursus med Søren
Lundhild fra Korsør som instruktør. Vi skal
på den igen senere her på året.
Hans Egon Bendorff har fuldført sin
uddannelse i redningsbåden, og er nu fuldt
aktivt medlem!
Så er der Torben Petersen og Dan
Petersen der snart skal starte på deres
egentlige brandmandsuddannelse, som
berettiger til at indtage nogle meget vigtige
poster i udrykningen.
På generalforsamlingen blev Kenneth
Gram
Svendsen
genvalgt
som
brandkaptajn. Der var ligeledes genvalg til
bestyrelsesmedlem Bent Byllemos og
Redskabsmester/sikkerhedsrepræsentant
Hans Walter Christiansen.
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
Redskabsmester
Hans
Walter
Christiansen.
Der
blev
af
beredskabskommisionsformand og borgmester Jan
Prokopek Jensen uddelt års-stjerner til Leif
Petersen for 15 år og Torben Sprenger for
10 års tjeneste.

Danny Bendorff har haft 5 års tjeneste,
men kunne desværre ikke deltage i
April 2006

2005 blev jo året, hvor vi fik sat vores nye
tankvogn (Lillebror) i drift. Vi har fået en
aldeles fin og flot vogn ud af den. Der er
også lagt mange mange timer i arbejdet
med klargøringen. Den er p.t. stadigvæk
Kommunens yngste vogn J!
Men minsandten om vi ikke er i gang igen!
Denne gang står den gamle Mercedes til
udskiftning med en nyere model. Også en
Mercedes, men fra 1985. Vognen er i dette
øjeblik hos maleren. P.t. er der lagt mange
timer og en del materialer i projektet, og
der skal jo nok bruges et par enkelte timer
mere.
Vores udgangsuniformer. Så lykkedes det
at få skiftet ud med nye.
Disse 2 ovennævnte tiltag, med ny sprøjte
og nye uniformer, har kun kunne lade sig
gøre ved hjælp af sponsorer, så hermed
en stor tak til jer! Vi har stadigvæk nogle
ansøgninger der først skal behandles på et
senere tidspunkt. Ellers har vi jo også fået
nye
lygter,
ny
rygsprøjte
til
forureningsbekæmpelse og mange andre
gode småting.
År 2006, bliver et travlt og spændende år
for os. Vi har et 60 års jubilæum liggende
forude, og i den forbindelse har vi fået det
årlige kredsstævne, måske det allersidste i
den nuværende form. Idet man skal
afgøre, om den skal nedlægges if. med
den ny stor-kommune. Stævnet afholdes
på vores forsamlingshus den 27/05 2006
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og i ugen op til vil der være skydning her
på stationen for brandmænd. På selve
jubilæumsdagen den 31/08 2006, vil vi
afholde et åbent hus arrangement om
eftermiddagen, og den 02/09 2006 vil der
være jubilæumsfest på forsamlingshuset
for indbudte gæster.
Der er ingen der kan tage ”drivkraften” og ”
lysten” fra os.
Selv om man fra visse steder skal høre:
Hvorfor gør i det her? Vent da til vi er en
stor-kommune, så får vi da alt foræret! Vi
får splinter nye leasingbiler m.m.
JEG ved godt at tiderne er ved at ændre
sig drastisk, MEN at tro man får al ting
foræret er for naivt. Og jeg håber sørme
ikke de får ret!
Vi har det billigste beredskab her i det
Sønderjyske, det skal der overhovedet
ikke herske nogen tvivl om, men skal vi
bibeholde dette, så skal der en verbal
holdningsændring til hos nogle, ikke kun
blandt mandskabet, men så sandelig også
blandt nogle i ledergruppen!!

Her i værnet glemmer vi ikke de gamle
traditioner med at yde selv, og vi er
selvfølgelig helt med på videreudvikling,
videreuddannelse og fornyelse, det hører
sig til. Bare det kommer borgerne til gode,
og at vi i værnet føler os tryg og er tilfreds i
dagligdagen med det beredskab vi selv
står for.
Det må være det vigtigste for alle parter!!
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.
På vegne af Svenstrup frivillige brandværn

Kenneth Gram Svendsen
Brandkaptajn

Svenstrup vandværk
Referat
fra
Svenstrup
Vandværks
generalforsamling d. 14/ 3 2006

de 6 andre kommuner der kommer med i
Ny Sønderborg kommune.

Formandsberetningen:

Udskiftning af 3 og sidste etape på 96
vandure går i gang i maj/juni 2006.

Der er i året 2005/2006 afholdt 4
bestyrelsesmøder, et revisions- og et
vandrådsmøde.
Carsten Christiansen og undertegnede
deltog i vandrådsmødet på Nordborg
Rådhus. Samtlige af kommunens 12
private vandværker var inviteret til at
deltage med to medlemmer.
På mødet deltog også repræsentanter fra
Steins laboratorium, de gennemgik de
nye vandkvalitets-krav. På mødet blev
også drøftet vandrådets fremtid i den ny
storkommune. Peter Petersen fra Oksbøl
vandværk og Helge Frederiksen fra
Langesø vandværk blev valgt som de
repræsentanter for Nordborg kommune.
De skal mødes med repræsentanter fra
April 2006

Sidste år havde vi lidt problemer med
vandkvaliteten. F.eks i forhold til
Amonium/ammoniak og nitrit. Problemet
er nu løst ved en bedre iltning af
råvandet.
Der er monteret en blæser på
iltningstårnet og paddehatte på filtrene.
Sidste prøve, der er taget d. 12/1 2006 i
bagerafdelingen på Nordborgvej 50 viste,
at vandkvaliteten er i orden.
Vi har på nuværende tidspunkt 322
andelshaver. Der har i det det forgangne
år ikke været nye tilslutninger, dog har
der været forespørgsler herom.
Den opmåling vi i 2004 fik foretaget af
samtlige stophaner ved hjælp af GPS,
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skulle ifølge aftale indtegnes på digitale
kort af teknisk afdeling i Nordborg
kommune. På grund af travlhed i
afdelingen, har de dog ikke kunne
overholde aftalen. Vi håber det lykkes at
få projektet afsluttet i år.

aflæsningskortene bliver sendt direkte til
forbrugerne og forbruget nu kan
indberettes via mail. Der har været nogen
tvivl om indberetningen af forbrug på
bimålere, dette vil vi rette op på til næste
gang.

I efteråret 2005 havde vi et vandbrud på
Kirketoften.
Det
var
igen
en
anboringsbøjle der var tæret. Bestyrelsen
blev herefter enig om, at udskifte 11
stophaner med målebrønde, hvilket skete
i efteråret. Hele Kirketoften er nu forsynet
med målebrønde.
Også på Skoletoften har der været
vandbrud i årets løb.
Bestyrelsen planlægger at udskifte 5-6
stophaner med målebrønde pr. år, hvis
økonomien tillader det. Det er især på de
anboringsbøjler, der er anvendt i årene
1960-75, at der forekommer tæring.

I juli 2006 havde vandværket tilsyn fra
Nordborg kommunes teknik og miljø
afdeling. Alt var i orden og der var intet at
påpege.
I 2005 pumpede vandværket 57.990 m3
vand ud til forbrugerne, og fik penge ind
for 56.640 m3. Det giver et spild på kun
2,3 % hvilket må siges at være fint.
Fra bestyrelsen har vi et ønske om at
forhøje tilslutningsgebyret fra 15.000 kr.
incl. Moms til 25.000 kr. eks. Moms, dette
for at imødegå de reelle udgifter ved
kommende tilslutninger. Vedtagelsen af
dette vil kræve en ekstraordinær
generalforsamling, hvis ikke 2/3 af
andelshaverne er til stede her i aften. Da
det ikke er tilfældet, bliver den
ekstraordinære generalforsamling afholdt
d. 30/3 2006 her på forsamlingshuset,
hvor forslaget kan afgøres ved simpelt
flertal.
På bestyrelsens vegne

Vi havde kun ganske få tilbagemeldinger
angående stikledninger og stophaner, der
ikke længere er i brug.
I forbindelse med etablering af en ridesti
fra Torup til Nørreskoven blev vi
opmærksom på en ledning, der engang
er brugt til markvanding. Trods kontakter
til flere personer, der muligvis vidste
noget om denne ledning, og opgravninger
lykkes det ikke at finde stedet, hvor
stikledningen er sluttet til hovedledningen.
Vandværkets
ledningsnet
er
indberettet til L.E.R (Lednings
Registrering). Det er lovpligtigt.

nu
Ejer

Aflæsning
og
indberetning
af
vandforbruget er blevet meget bedre efter

April 2006

Flemming Christiansen
Formand
Fremlæggelse af regnskabet viste en
balance på 678147,17 kr. der havde
været et mindre underskud på 22808,36
kr.
Gert Johansen var på valg til bestyrelsen.
Per Kjeldsten var på valg som revisor.
Begge modtog genvalg.
Bestyrelsen havde et forslag om
forhøjelse af takstbladet, men da der ikke
var
mødt
tilstrækkelig
mange
andelshavere op, indkaldes der til
ekstraordinær generalforsamling d. 30/3,
hvor forslaget kan afgøres med simpelt
stemmeflertal.
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Lokalhistorisk forening
Mindehøjtidelighed…..
….ved mindestenen på stranden ved Traneodder (Karlsminde)
søndag den 23. april 2006, kl. 10:00. Der vil blive lagt blomster
fra bl.a. Lokalhistorisk forening. Arrangementet vil vare ca. 15 –
20 minutter.

Referat fra Generalforsamlingen den 2. marts 2006
Den årlige generalforsamling blev afholdt
den 2. marts i Net-caféen på Kulturhuset i
Stevning.
Efter velkomsten blev Mathias Jensen valgt
til dirigent og Arne H. Paulsen valgt til
stemmetæller.
Formanden omtalte året som et travlt år –
det skyldes især flytning til de nye lokaler i
Stevning, samt udgivelsen af bogen om
Stevning Skole.
Med hensyn til bogen, så må man sige, at
den er blevet et hit. Der er allerede solgt
over 200 stk.. Der lød også en stor tak til de
sponsorer, der gjorde udgivelsen mulig. Det
April 2006

var Linak, Sydbank, Mads Clausens Fond
samt Nordborg Kommune.
Der havde på grund af flytningen ikke været
mange arrangementer i årets løb, men de,
der blev holdt, har alle haft et godt
fremmøde.
•
•
•

Peter Møller havde tilrettelagt den årlige
byvandring langs Nordborgvej.
Alsisk aften med bl.a. Hans J. Clausen
på Forsamlingshuset.
Den største succes oplevede vi da Steen
Bisgaard kom på besøg. Salen i
forsamlingshuset var fyldt til sidste plads
af forventningsfulde publikummer. Steen
gav alle en kanon oplevelse, - et
tilbageblik på livet i Svenstrup i 50-

Side 16 af 23

E SvenstruPPe’

60’erne, både i fortælling og billeder,
men ikke mindst med de sange, som vi
snag den gang. Publikum takkede Steen
med stående applaus. Pigerne i
køkkenet magtede den store opgave til
OK.
Regnskabet balancerede med 47.579,60 kr.
og et overskud på 10.385,59 kr.
Der er 296 medlemmer og kontingentet
bliver uændret i 2006 – 30 kr. pr. husstand.
Der var genvalg til Dines Nordtorp, Vagn
Hesselager samt arkivleder Inger Marie
Christiansen. Også genvalg til suppleanter
til bestyrelse og revisorer.
Der arbejdes i arkivet for tiden med følgende
emner:
• Vi og vore huse - Dette projekt er lagt i
hænderne på Vagn Hesselager, Hansine
Møller og fotograferingen vi Dines
Nordtorp og Chresten Møller tage sig af.
• Landbrug i Svenstrup, Torup og
Himmark ved Peter Møller
• ”Saksning” og indsamling af lokalstof
fra diverse blade foretages af en gruppe.

Der vil blive startet et projekt, som vi kalder
”vi og vore slægter”, men det vil der blive
orienteret nærmere om senere, for her vil vi i
høj grad få brug for jeres hjælp.
Der har været flere afleveringer til Arkivet i
årets løb. Bl.a. har vi overtaget tidligere
lærer
Anton
Johnsens
unikke
”skolesamling”, samt en flot samling bøger
med udklip fra Svenstrup Sogn skænket af
Aage Christensen.
Formanden sluttede med at rette en stor tak
til alle de personer, der på en eller anden
måde havde givet en hjælpende hånd i det
forgangne år.
Aftenen sluttede med et spændende
lysbillede foredrag ved Lilian og Dines
Nordtorp. Vi tog med på en spændende
rejse rundt i Kina - et helt anderledes land,
men vel nok et land, som de kommende
generationer vil komme til at møde på en
eller anden måde.
P.S. – fra den 1. april 2006 har Arkivet åbent
den første mandag i måneden fra kl. 15:00
til kl. 18:00.
Bestyrelsen

April 2006
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PÅSKEUDSTILLING
Påsken nærmer sig og det betyder også påske udstillingernes tid. Som vi har gjort i de senere
år er der udstillinger flere forskellig steder og der er udgivet et katalog som kan afhentes på
biblioteket og i Lissis buik.
På Alsingergården i salen udstiller Leif Mosevang fra Horsens området malerier, ekspressionist
med naturen som udgangspunkt. Hans gode ven Jonatan King Martryn fra Brande udstiller
træskulpturer i eventyrlige former som danner et fint samspil med Leifs malerier.
I den anden del af Alsingergården udstiller Alsund fotoklub.
På Stolbroladen har Farveladen udstilling af bl.a maleri i olie/acryl collage, akvarel , hatte,
tasker o.a
Derudover vises keramik af Henrik Hestkær fra Fyn samt glaskunst af Lisbeth Jensen Mors.
Også Stenklubben har åben hus med bl.a en lille minimesse af smykkesten.
I Riecks arkæologiske samling kan man se malerier af Bjørn Ancker Koefoed Havnbjerg .
Der er fernisering på Alsingergården/Stolbroladen Skærtorsdag kl. 1445 og derefter åben alle
påskedage fra kl. 13-17.

Anna Weber

April 2006
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SUF

Hold og
Årgang

Trænings dag
+ tidspunkt

Første
Træner
træningsdag

Tlf.nr.

Poder 00 og
yngre

Tirsdag
kl.16.30-17.30

18-04-2006

Allan Stavski

22 87 16 31

Mikroput 99-98

Torsdag
Kl.16.30-18.00

06-04-2006

Kristina Zimmermann
Christina Søgaard

60 11 98 85
74 49 15 17

Onsdag
Kl. 16.30-18.00

05-04-2006

Dorthe Heesch

74 45 97 35

Lilleput drenge
95-94

Onsdag
Kl.16.00-18.00

01-03-2006

John Herbst

74 45 65 49

Lilleput piger

Torsdag
Kl.17.30-18.30

06-04-2006

Susanne Zimmermann

74 45 98 85
28 80 03 96

Torsdag
Kl.17.00-19.00

23-03-2006

Palle Søgaard

74 49 15 17

Onsdag
Kl. 18.30-20.00

05-04-05

Karin Frost Jensen

74 45 65 45
22 53 18 87

Miniput 97-96

Drenge 93-92
Senior damer

Alle er velkommen, mød bare op på Svenstrup skole, du er også velkommen til at
kontakte Formand Karin Frost Jensen 74 45 65 45 el. 22 53 18 87
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ANNONCER
Sælges
2 stk. KFUM skjorter str. 8/10 & str. 16 100,- pr. stk. Samlet 175.1 stk. KFUM Cap str. 54 15,- Lille KFUM rygsæk med en bjørn på 15,Sony Ericsson CST-13 org. rejselader. Som ny 35.Børnefilm.(Videofilm).
VHS Pokemon Nødsituation nr. 1.
VHS Pokemon Samuraiens udfordring nr. 2
VHS Pokemon Squirtle holdet slår til nr. 6
VHS Pokemon En dyst med stød i nr. 7
VHS Pokemon Pokemon forliset nr. 8
VHS Pokemon Haunter mod Kadabra nr. 12
VHS Pokemon En pokemonsk duft nr. 13
VHS Pokemon Det slår gnister for magnemite nr. 15
VHS Pokemon Dysten i Ninjatemplet nr. 16
VHS Pokemon Pikachus vinterferie 2
De første 10 videofilm 10,- pr. stk. Samlet 80.De sidste 3 videofilm 20,- pr. stk. Samlet 50.VHS Pokemon filmen
VHS Pokemon 2 Kun en har styrken
VHS Pokemon 3.
Mvh. Gitte Bonde
Skoletoften 30
74456503

Sælges
Pianino – Klaver til salg
Pianino, Hupfeld Carmen, 7 oktaver, b: 146 h:
107 d: 54, Klaver med jernramme i lyst
egefiner ca. 30 år gammelt. Finer nogle steder
lidt skjoldet ellers et pænt og velholdt klaver
med tangenter og indmad i fin stand. Ikke
meget brugt og skal stemmes. Nylig vurderet
af klaverstemmer til 8000 kr
Pris 5000 kr.
Henvendelse: Solveig Herborg tlf. 7445 6146

Søges
Havehjælp søges.
En efterlønner eller stor skoledreng søges til at slå min græsplæne når den trænger, da jeg
ikke længere kan klare det p.g.a. sygdom. Løn aftales.
Lisa Taanquist
Sølvkobbelvej 3, Klingbjerg, telf. 74 45 60 75
April 2006
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Fra den 13.04 til 17.04
Fra kl. 11 - 16

April 2006

Side 21 af 23

E SvenstruPPe’

•
•

•
•
•

Zoneterapi
Laserterapi og øreakupunktur uden nåle.
God til aktuelle skader, forstuvninger,
fibersprængninger, knæproblemer, led og
muskler, sår uren hud m.m.
Ben-, nakke-, skulder- og rygmassage.
Ansigtsmassage og akupressur.
Kranio Sakral Terapi

Trænger du til at få ”Tryk på helbredet”
Så henvend dig trygt til
Registreret Alternativ Behandler
(RAB)
Vivi Madsen
Mølletoften 4, Svenstrup
Tlf.: 74 45 64 58
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Aktivitetskalender
....april 2006
Tidspunkt

Aktivitet

Søndag d. 2. april

Gudstjenesteværksted

Søndag d. 9. april kl.

Mødested
Præstegården

9.30

Konfirmation

Svenstrup Kirke

11.00

Konfirmation

Svenstrup Kirke

Torsdag d. 13. april kl. 19:30

Gudstjeneste

Svenstrup Kirke

Fredag d. 14. april kl. 10:30

Gudstjeneste

Svenstrup Kirke

Torsdag d. 13. april til

Fernisering kl. 14:45

Alsingergården

Torsdag d. 13. april til
mandag d. 17.

Påskeudstilling

Alsingergården

Torsdag d. 13. til
mandag d. 17.

Kræmmermarked

Nordborgvej 82

Søndag d. 16. april kl. 10:30

Gudstjeneste

Svenstrup Kirke

Mandag d. 17. april kl. 19:30

Gudstjeneste

Svenstrup Kirke

Tirsdag d. 18. april kl. 17:00
18:00

Menighedsrådsmøde syn
Mødet begynder

Søndag d. 23. april

INGEN Gudstjeneste

Søndag d. 30 april kl. 9:00

Gudstjeneste

Præstegården

Svenstrup Kirke

(......uden ansvar)
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