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Kontaktudvalg

Drengestreger eller blot dumhed ?
Nytårsaften fornøjede vi os over en dejlig rolig aften,
indtil vi kom hjem og fandt vores nybyggede trailerskur ødelagt med en pæl, som var stukket gennem
taget flere steder.
Traileren var fjernet, selv om den var spændt fast
med kæder, reservehjulet var også borte.
Traileren fandt vi på vejen, hvor den lå på hovedet
til stor fare for trafikken. Baglyset var totalt ødelagt
og
nummerpladen
fjernet.
Den
ødelagte
nummerplade er nu fundet i en nærliggende have,
men reservehjulet mangler. Skulle der være en,
som finder det, vil vi være taknemmelige over at få
det tilbage. Der er flere i området, som også har
fået smadret ting.
Jeg mener, at den slags ting ikke er nytårsløjer,
men direkte hærværk, der må være et par drenge et
sted, som må have dårlig samvittighed.
Lorens Brodersen, Kløvertoften
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Nu er Jollmand‘s Gaard i Holm ved at blive landsbyens perle!
I 8 år har jeg på eget initiativ fulgt forandringen med kameraet.
Resultatet blev til 14 timers optagelser, som skulle sigtes, klippes,
redigeres og fortones.
Nu er filmen færdig. Resultatet er en spændende dokumentation over
gårdens forvandling.
I l0 filmafsnit kan vi præsentere en spændende rapport med mange
restaureringsdetaljer af rigtigt gammelt håndværk, som man normalt
ikke laver mere.
Også den arkæologiske udgravning, udført af Haderslev Museum på
stedet, er dokumenteret.
Alt i alt blev det til en film på 2 timer, som allerede har vagt en stor
interesse i historiske fagkredse.
I samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv i Nordborg, vil jeg gerne
præsentere filmen

Jollmand’s Gaard, fra forfald til museum
Onsdag den 14. februar 2007, kl. 19:30
i Nørherredhus på teatersalens store lærred
Entre = 50 kr. pr. person. Overskuddet går til Jollmand‘s Gaard
Forfriskninger kan købes i pausen.
(En DVD kan kun købes på bestilling hos mig)
Carlo Gloy, Damgade 9, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 18 90
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Nyt fra Kirken
Besøg af præsten
Jeg kommer igennem året rundt på
besøg hos en del mennesker i sognet
– fortrinsvis ældre – og skulle der
være nogen, hvor jeg ikke plejer at
komme indenfor, men som gerne vil
have besøg, er de meget velkomne til
at henvende sig.
Det gælder også dem, der bliver
indlagt på sygehus over længere tid.
Jeg vil meget gerne komme på besøg, hvis
man ønsker det, men det er i reglen
nødvendigt, at jeg får en henvendelse enten
fra den der er indlagt eller fra nogen i
familien.
Peter Ruge

LÆGMANDS-GUDSTJENESTE eller
MENIGHEDS-GUDSTJENESTE
I det kommende år vil der i flere tilfælde
være gudstjeneste i Svenstrup Kirke, uden
at en præst er til stede.
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Traditionelt har man kaldt en sådan
gudstjeneste ”lægmandsgudstjeneste”, og
udtrykket dækker over, at ”lægfolket” dvs.
menigheden – selv tager ansvar for
gudstjenestens afvikling. Hidtil har det været
reglen, at der skulle være en præst fra et af
de andre sogne på Nordals til at lede
gudstjenesten, når jeg har været på ferie.
Det har imidlertid været meget sløjt med
deltagelse i disse gudstjenester – især når
de har ligget på ”skæve” tidspunkter”.
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Konfronteret med problemet har biskoppen
opfordret os til at forsøge med denne model
for afvikling af gudstjenesten, hvor
medlemmer af menighedsrådet tager ansvar
for at lede gudstjenesten sammen med
organisten. Der vil ved disse gudstjenester
ikke være altergang og barnedåb. Den
første har allerede været nemlig en
aftengudstjeneste den 21. januar 2007, og
den næste bliver den 25. marts 2007, kl.
10:30.
Vi håber selvfølgelig fra menighedsrådets
side, at der vil være lige så stor interesse for
disse gudstjenester som for de almindelige.
I Menighedsrådet har vi været usikre på
hvilket udtryk vi skulle vælge, fordi
”lægmandsgudstjeneste” ikke klinger lige
godt i alle ører. Et alternativt forslag har
været ”menighedsgudstjeneste” – og vi
tager gerne imod andre gode forslag.
Ansvaret for ”menighedsgudstjenesten”
ligger
således
rent
praktisk
hos
Menighedsrådet. Det gælder også valg af
dem, der skal læse op og eventuelt prædike.
På længere sigt regner vi med at udvide
kredsen.
På Menighedsrådets vegne
Peter Ruge

skam skulle få en, hvis det ikke gjorde det.
Jeg blev igen og igen mindet om, hvor kort
livet er, og til sidst turde jeg ikke vente med
at leve min drøm om at finde paradis på
jorden ud”, siger Vilhelm Stender. ”På
Tonga mødte jeg den glæde, som jeg altid
havde længtes efter. Alle på øen hilste på
mig, når jeg gik ned ad byens hovedgade,
som om de havde kendt mig hele livet. Der
var en lattermildhed og glæde ved
tilværelsen på Tonga-øerne, som havde
sådan en smittende effekt på mig”. – ”Årene
på Tonga har gjort mig også indstillet på et
liv i fordybelse. Bønnen er kommet til at
betyde meget for mig sammen med det én
gang at have givet afkald på alle mine
ejendele. Der er en vældig frihed i ikke at
eje noget”, fortæller Vilhelm Stender.
Torsdag formiddag fortæller Vilhelm Stender

Tonga-retur – frihed og fattigdom
Onsdag den 7. marts 2007 kl. 19:00 er der
foredrag i mødelokalet ved Præstegården
ved Vilhelm Stender, der vil fortælle om sit
liv på Tonga-øerne i Stillehavet.
I 2002 solgte han alle sine ejendele og brød
permanent
op
fra
tilværelsen
som
sognepræst ved den lille kirke Tveje
Merløse på Sjælland. Han ville leve
livsdrømmen om at bo i et "paradis på
jorden" ud og leve et liv med bøn og
fordybelse. Helt præcist drog han til
hovedøen Tongatapu, en af Tonga-øerne,
der er en øgruppe i det sydlige Stillehav
omtrent
3000
kilometer
fra
den
newzealandske kyst.
Det var arbejdets ugentlige konfrontationer
sin historie på skolen i Svenstrup for 4.
med døden, der var med til at bringe
klasse, som har arbejdet med Tonga-øerne.
opbrudstankerne op til overfladen. – ”Det at
have begravet over tusind mennesker kan
ikke andet end at påvirke en meget dybt, og
Februar 2007
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Sogneindsamling: ”Fokus på Aids”
– vil du være indsamler?
Søndag den 4. marts 2007 er der
sogneindsamling landet over til kampagnen:
Fokus på Aids Sogneindsamlingen 2007
sætter fokus på AIDS – og den
kendsgerning, at den grusomme epidemi
kun kan stoppes, hvis vi hindrer, at smitten
bliver givet til den næste generation.
Derfor
går
de
indsamlede penge til
forebyggelse - især
blandt unge piger i
Afrika, som er i stor
risiko for at få AIDS.
Vil du være med til at
samle penge ind,
kan du henvende dig
til Menighedsrådets
formand
Thomas
Damgaard tlf. 74 49 15 74 el. på mail:
thomas_damgaard@danbonet.dk
KIRKEBIL
Kirkebilen bestilles hos GF-Taxi på telefon
74 45 95 45 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 8-14 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, - gudstjenestetider møder
osv.
Menighedsrådet
Der er menighedsrådsmøde den 20. februar
og 20. marts, begge dage kl. 19:00 i
mødelokalet ved Præstegården.
Menighedsrådets møder er offentlige og alle
interesserede er velkomne.
Referater fra menighedsrådsmødet
fremlagt i kirkens våbenhus.
Døbte
Oliver Yang Larsen O’Driscoll,

er

Broager

Døde og begravede
Svend Åge Reseke, Guderup Plejecenter
Marianne Glud Preisel,
Havnbjerg
Kjestine Rudolph,
Stevning

Fra - www.mcc.org/aids/
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Nørreskov-Skolen
Sikker trafikvej for børn
i Svenstrup
Skolebestyrelsen ser på sagen om en
sikker trafikvej i Svenstrup.
Sagen kom frem, da flere forældre og
lærere var bekymrede for børnenes
sikkerhed på vej til skole. Siden er det
kommet frem, at børnene skal cykel i den
rigtige side af cykelstien, idet politiet ikke
mener, at nogen er hævet over
færdselsloven og derfor ikke vil se mellem
fingrene med dette. Derfor har en række
forældre modtaget en skrivelse omkring, at
deres børn har cyklet i den forkerte side af
cykelstien.
Hvis færdselsloven skal overholdes, så
kommer de børn som bruger cykelstien til
og fra skole til at krydse Nordborgvej, enten
på vej i skole eller hjem fra skole. Af samme
grund
har
trafikgruppen
(del
af
skolebestyrelsen) rettet henvendelse til Vej
og Trafik i Sønderborg kommune for at få
dem til at se på sagen hurtigst muligt.
Fortsættelse følger.

Julefest i Svenstrup
Den 30. november 2006 blev der traditionen

tro afholdt julefest på Nørreskov-Skolen i
Svenstrup. Lige fra morgenen blev der
klippet og klistret til den store guldmedalje,
så der kunne se hyggeligt ud til om aftenen
når festen skulle holdes. Så efter nogle
timers arbejde begyndte julestemningen
lige så stille at sprede sig til hele skolen. Og
julestemning var der brug for, i det festen
skulle være indledningen til den "måske"
dejligste måned af dem alle, - især hvis
man er barn.
Om aftenen måtte selv den største
juleskeptiker overgive sig. Børnene og
deres
lærere
havde
forvandlet skolen til et
eldorado for juleelskere.
Der var boder, hvor man
kunne
købe
alverdens
spændende
ting.
Forældreforeningen solgte
æbleskiver og gløgg. Der
var julekonkurrencer, hvor
det
bl.a.
forlød
at
forældrene
vandt
over
lærerne og meget mere. Så
selvom vejret var omtrent
lige så kedeligt som nu, så
havde vi en dejlig julefest i
Svenstrup.
Rasmus Andreassen
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Fra skolebestyrelsesmøderne
Undervisningsmiljø
Et af efterårets store projekter var indsatsen
for at skabe et bedre undervisningsmiljø,
hvor vi dels præsenterede krav til elever og
forældre, dels hvad skolen kunne tilbyde i
den forbindelse.
Der var god opbakning fra forældreside, og
siden er der blevet holdt mange
forældremøder, hvor der er blevet
udarbejdet kontrakter mellem skole og
forældre.
Et af temaerne i forældremøderne har
været, at vi opfordrede forældrene til at
være mere ambitiøse på deres børns
vegne. Er barnet ordentligt forberedt til
skoledagen, er lektierne i orden, har barnet
de nødvendige ting med i skole osv. Er det
ok, at en stil eller en matematikaflevering
ikke bliver afleveret til tiden – eller slet ikke
afleveret. Indsatsen har hjulpet på nogle
områder, men som vi også sagde på
forældremøderne – kan man jo ikke
forandre verden over én nat. Men vi vil hele
tiden blive ved med at følge op, for det er
blevet et projekt, som optager forældre og
lærere meget.

Mobning og misbrug
Et fast punkt på skolebestyrelsens
dagsorden er mobning og misbrug. I
forbindelse med præsentationen af et bedre
undervisningsmiljø, lancerede vi også vores
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mobbepolitik. Vi mener, at det har hjulpet.
Vi kan ikke sige os fri for at der findes
mobning på Nørreskov-Skolen, men alle
henvendelser om mobbesager bliver taget
meget alvorligt, og der bliver øjeblikkeligt
sat undersøgelser i gang, når vi hører om,
eller opdager mobning.
Misbrugssager har vi heldigvis været
forskånet for i en lang periode. Jeg tror, at
det hænger meget sammen med det
misbrugsmøde, som blev holdt på
Forsamlingshuset i 2006, hvor man så at
sige gav hinanden håndslag på, at vi ikke
accepterer misbrug i Nørreskov-Skolens
område. Det har hjulpet – ingen tvivl om
det. I år holdes der igen borgermøde på
Forsamlingshuset i Guderup. Det er den 27.
februar 2007 kl. 19:00 og emnet er
”Ungdomsproblemer”.

Den nye kommune
Skolebestyrelsen er i den seneste periode
blevet bedt om at udtale sig til adskillige
sager, som vedrører harmoniseringen af
skolevæsenet i den nye kommune. Det har
f.eks. været timetalsmodellen, som siger
noget om, hvor mange timer eleverne skal
have om ugen i et bestemt fag.
Der vil være en lille forbedring for
Nørreskov-Skolens vedkommende, men
desværre ikke så meget, som vi havde
håbet på.
Vi har også udtalt os til en ny placering af
10. klasse. Der var forskellige modeller,
man skulle udtale sig til, og
Nørreskov-Skolens
bestyrelse var mest stemt for
en samling af alle 10.
klasser,
placeret
i
Sønderborg.
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Uanset hvad beslutningen
bliver, vil det først komme til
at gælde for skoleåret
2008/2009. Så i næste
skoleår skal de elever fra
Nørreskov-Skolen,
der
vælger
10.
klasse,
til
Havnbjerg.
(Ejvind Bojsen)
E SvenstruPPe’

BORGERMØDE
den 27.februar 2007

Guderup i centrum og SSP-udvalget på Nørreskov-Skolen inviterer
alle borgere i vores lokalområde til møde om ungdomsproblemer.
Mødet er tirsdag den 27. februar 2007 kl. 19 – 21 på
Forsamlingshuset.
Oplæg fra folkene bag
WWW.Ungdomsproblemer.dk om
narko, cutting, spiseforstyrrelser,
sex og Arto.
Oplæg fra vores misbrugskonsulent.
Hvordan ser det ud med narko i
Guderup
Meldinger fra Politiet om festmiljøet
i Sønderborg og forhold i Guderup
Tilmelding til Peter Nebeling tlf. 74 45 83 23
eller Nørreskov-Skolen tlf. 74 45 82 06
Februar 2007
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Spejderne
Året har vi startet med en
hyggelig nytårsappel med
morgenkaffe i præstegården,
gudstjeneste og fælles fotografering.
I 2007 fejrer vi spejderbevægelsens
100
års
jubilæum. Ulvene vil i løbet af
året lave forskellige ”gamle”
spejderaktiviteter i nye udgaver og på den måde gøre sig fortjent til et
jubilæumsmærke.
Vi regner også med at deltage i en
jubilæums-lejr i Tydal syd for grænsen i
ugen omkring 1. august, som er den
officielle jubilæumsdag.

Vi vil meget gerne være flere
spejdere i alle aldre. Vi er en
flok engagerede ledere, som
meget gerne vil give flere børn
en god og anderledes oplevelse
i fritiden, hvor man får sig rørt
og leger og oplever på en
anden måde og oplever et godt
fællesskab.
Ring gerne for at høre nærmere – Mona
Boysen tlf. 74 45 83 61 – og kom og besøg
os i spejderhytten.
Med spejderhilsen
Hjortspring-gruppen

.............afholder ordinær

GENERALFORSAMLING
Tirsdag den 20. februar 2007, kl. 19:30
på Svenstrup Forsamlingshus
.......med følgende dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent
5. Indkomne forslag
2. Sidste års protokol
6. Valg
3. Beretning
7. Eventuelt
4. Regnskab
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i
hænde senest 8 dage før Generalforsamlingen.

Med venlig hilsen..................Bestyrelsen
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Svenstrup Vandværk
mand. Sæt spidsen af en skruetrækker mod
røret, læg øret til enden af skruetrækkerens
skaft. Man hører straks om der er susen i
rørsystemet. Åben eventuelt en vandhane
for at hører forskellen.

Lige en påmindelse om at få aflæst sit
vandur jævnligt. Det er ærgerligt og dyrt ikke
at opdage et større forbrug hurtigt.
En forbruger kontaktede vandværket, fordi
han kunne høre susen i vandrørene, det
viste sig at være en utæthed under huset.

De nyeste prøver fra laboratoriet viser, at
vores vandkvalitet er helt i orden.
På bestyrelsens vegne
Flemming Christiansen (Formand)

Er man i tvivl om det suser unormalt meget i
rørene kommer her et råd fra en VVS-

Forventet
Omtrentligt tab i
kubikmeter vand omkostning pr.
år
pr. år

Hvad koster
utæthederne?
Hul på røret
0,5 mm.
1,0 mm.

144
432

5.404 kr.
16.213 kr.

Almindelig vandhane
Langsom dryp
Hurtig dryp
Løber foroven / drypper forneden

8
30
99

300 kr.
1.125 kr.
3.715 kr.

WC cisterne
Siver – kan kun ses ved eftersyn
Løber, så det kan ses
Løber, så der er uro på overfladen

99
195
405

3.715 kr.
7.318 kr.
15.199 kr.

Hvem skal du kontakte, hvis du vil i kontakt med

Bestyrelsen:
Formand:
Næstform.:
Kasserer:
Sekretær:

Tlf.

Afdeling

Tlf.

Bibi Andersen 74451762
Gymnastik: Dorith
Michael Stærkær
74456505
Teater:
Inger-Marie Lyhne 74425283
Fodbold:
Louise Andersen
20763407
Badminton:

SUF……Læs her!

.
Sprenger
74456505
Anne Marie Duus
74456090
Karin Frost Jensen 74456545
Jan Jørgensen 74459770

Eller send en mail til:bibi@andersen.mail.dk
Februar 2007
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Budbringer

Kære læsere og naboer
Forårssolen er på vej, og om kort tid vil
planterne igen begynde at gro på markerne.
Det er derfor tid til at køre gylle.
Fra første februar begynder gyllesæsonen,
og jeg vil derfor gerne høre fra dig, hvis der
er datoer, hvor jeg skal tage særlige hensyn,
for eksempel på grund af konfirmation,
bryllup eller lignende.

hvilke datoer der skal tages særlige hensyn,
og du vil også automatisk få en advarsel et
par dage inden, at jeg spreder gylle i
nærheden af dig.
Jeg ved godt, at det lugter og kan være til
gene for dig og din familie, og jeg vil
naturligvis forsøge at gøre det så hurtigt
som muligt.
Med venlig hilsen - Din nabo
Carsten Christiansen
Nørreskovvej 9, Torup
Mobil: 40 95 60 27

Du kan også gratis tilmelde dig GylleSMS.dk
på Internetadressen www.gyllesms.dk. Her
kan du både sende mig en meddelelse om,

Friskslagtede kyllinger sælges
Bestilling modtages på friskslagtede kyllinger, vægt
3 - 4 kg. Pris: 15 kr./kg.
Kyllinger, som ønskes sidst i februar, skal bestilles
senest den 4. februar. Kyllinger, som ønskes midt i
april, skal bestilles senest den 18. marts.
Henvendelse til
Dorthe og Gert Johansen
Skovgaard
tlf: 74 45 62 50 / 22 16 29 01
Februar 2007
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Lokalhistorisk forening
Foreningens medlemmer indbydes hermed til

Generalforsamling
Mandag den 19 marts 2007, kl. 19:30
i Cafeen i Stevning Kulturhus (Stevning Skole)

Dagsorden iflg. Vedtægter
Udstilling: af nogle af de effekter, som arkivet har modtaget i årets løb:
• Bl.a. fine ting fra Stevning Mejeri.
• Udstilling af materiale omkring “Vi og vore huse” - kom og se hvad der er fundet af
oplysninger om dit hus/ejendom.
• Der vil blive vist lysbilleder fra sognet - vi har fundet mange spændende motiver
frem.
Foreningen er vært ved sandwich og et glas vin. Vel mødt til en lidt anderledes
generalforsamling.
Bestyrelsen

Lokalhistorisk arkiv har følgende:
Bøger til salg:
•
•
•
•

Stevning skoles historie (pris 100 kr.) 98 sider. Mange billeder.
Svenstrup Kirkesogns Historie (Bind I pt. udsolgt, men bliver genoptrykt)
Bind II (pris 50 kr.), Bind III Klingbjerg (pris 30 kr.)
Fra Mjels til Melbourne, Af Claus Grøn (pris 200 kr.)
Johan Wilhelm Hansen, Erindringer (pris 100 kr.)

Åbningstider: 1. og 3. mandag i hver måned kl. 15 - 18 i Stevning Kulturhus.
Arkivleder: Inger Marie Christiansen, tlf. 7445 6328
Bestyrelse i øvrigt:
Jørgen Valentin
tlf. 74 45 61 65
Lis Sommerlund
tlf. 74 45 61 30
Vagn Hesselager tlf. 74 45 94 21
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Budbringer
Cykler købes
Jeg søger efter et par brugte cykler
til to drenge (børnebørn på besøg).
De behøver ikke at være fine og
helst ikke pink farvet, men de skal
være i orden og klar til brug.
Størrelse 6-7 år, 20 tommer, tror jeg
og en størrelse 11-12 år, eventuel
24 eller 26 tommer.
Henvendelse til
Anna Weber, Svenstrup, Tlf. 74 45 63 98

Annoncer:

Aloe Vera
Sundhed og velvære:
Helse:

Aloe Vera drikkegel, er en unik nærings cocktail, der renser maven. Med
en velfungerende fordøjelse optager du flere af de værdifulde
næringsstoffer.

Hudpleje:

Huden udsættes til stadighed for angreb og må beskyttes godt. Aloe Vera
gelly, Propolis, mousturizing, Heat, lips, Tandpasta, o.s.v.

Skønhed:

Med Forevers skønhedsprodukter ser du rigtig godt ud og føler dig frisk.
Den som søger naturlig skønhed og kræver kvalitet, finder begge dele i
vores Aloe Vera sortiment Parfume, aftershave, Shampoo, Make up, osv.

Dyr:

Aloe Vera er ligesom for mennesker velgørende for dyr. Både husdyr,
konkurrence - og produktions dyr får et rigt næringstilskud af Aloe Vera.
Anvend Aloe Vera produkter ved rengøring, pleje og massage.
Vi har rigtig mange gave ideer, Jul, fødselsdage, jubilæer o.s.v.
Al henvendelse til: din Aloe Vera forhandler:
Ove Jensen Nordborgvej 113 Svenstrup tlf.: 74 45 61 10 mob: 61 67 09 50
Du må gerne henvende dig på e-mail, så afleverer jeg en brochure til dig
agove@mail.tele.dk
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•
•

•
•
•

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
Og bestil en tid…
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Aktivitetskalender
....februar 2007
Tidspunkt
Søndag d. 4. feb.

Aktivitet

Mødested

Kl. 9:00
Kl. 10:30

Gudstjenesteværksted
Gudstjeneste

Svenstrup Kirke

Søndag d. 11. feb.

Kl. 10:30

Gudstjeneste

Svenstrup Kirke

Onsdag d. 14. feb.

Kl. 19:30

Film ”Jollmand’s Gaard”

Søndag d. 18. feb.

Kl. 10:30

Gudstjeneste (Ole W. Sørensen)

Tirsdag d. 20. feb.

Kl. 19:00
Menighedsrådsmøde
Præstegården
Kl. 19:30
Generalforsamling ”E SvenstruPPe’”
Forsamlingshuset
…….Sidste frist for indlæg til E SvenstruPPe’ marts udgave

Søndag d. 25. feb.

Kl. 10:30

Gudstjeneste

Tirsdag d. 27. feb.

Kl. 19:00

Borgermøde ”Ungdomsproblemer”
Forsamlingshuset i Guderup

Torsdag d. 1. mar.

…….E SvenstruPPe’ marts nummer udkommer

Søndag d. 4. mar.

àà
Kl. 19:30

Sogneindsamling ”Fokus på AIDS”
Gudstjeneste

Onsdag d. 7. mar.

Kl. 19:00

Tonga retur (foredrag)

Søndag d. 11. mar.

Kl. 10:30

Konfirmandgudstjeneste

Svenstrup Kirke

Søndag d. 18. mar.

Kl. 19:30

Meditationsgudstjeneste

Svenstrup Kirke

Mandag d. 19. mar.

Kl. 19:30

Generalforsamling (Lokalhistorisk For.) Stevning Kulturhus

Tirsdag d. 20. mar.

Kl. 19:00

Menighedsrådsmøde

Søndag d. 25. mar.

Kl. 10:30

Menighedsgudstjeneste

Nørherredhus
Svenstrup Kirke

Svenstrup Kirke

Svenstrup Kirke
Præstegården

Præstegården
Svenstrup Kirke

(......uden ansvar)
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