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England, juli 2007 - Kaj

Cambridge i solskin, trods en
meget regnvåd sommer
Indlevering til næste nr.

...senest den 20. sept. 2007
til....
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E-mail:

Samling af næste nummer:
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e.svenstruppe@mail.tele.dk
Skytteforeningen
d. 27. sept. 2007, kl. 19:00
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Kontaktudvalg

www.svenstrup-als.dk

Vi lever i en verden, hvor kommunikation er en vigtig del af
vores hverdag. Ord som Internet, e-mail, IP telefoni, chat,
blog, forum, MSN, SMS m.m. er blevet en naturlig del af vores sprog. Hver eneste dag bruger langt de fleste af os, én
eller flere af disse tjenester.
Vi i Svenstrup er ikke anderledes, vi lever midt i det hele, og
anvender systemerne alt hvad vi kan – hvis vi da ellers kan
finde ud af hvordan man gør. Selvfølgelig er der nogle af os,
der bruger det mere end andre.
Vores børn er f.eks. lynhurtige på mobiltastaturet når de
SMS’er. Vi forældre er ofte knap så hurtige der, men mestrer
det dog nogenlunde. Vores ældre generation er enten helt
vilde med det, eller meget imod, ”det nymodens unødvendige kram” ☺; men en ting er helt sikker, al denne teknologi er
kommet for at blive, og der kommer meget mere i fremtiden!
Informationer er vigtige, men de skal være af en vis kvalitet
og ikke være gamle nyheder.
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Kommentar

…...fortsat fra side 2

I Svenstrup har vi de seneste år haft en
hjemmeside på nettet (www.svenstrupals.dk) med forskelligt indhold. Vi har f.eks.
vores online version af E SvenstruPPe liggende ”derude”, udover at mange i Svenstrup læser den, bliver den læst af personer
fra andre dele af verden med en eller anden
tilknytning til vores lokalsamfund.
Der ligger tilbud og træningstider fra SUF,
der er et fotoalbum, en kalender med
events, med ting og sager der sker i vores
lille samfund (pt. desværre ret tom?), samt
en stribe informationer om hvad man i øvrigt
ellers kan finde her i Svenstrup.
Det er vigtigt med denne information – forstil
dig, at du er ved at gøre dig klar til at flytte
her til dette smukke sted, du har måske været heldig at finde din drømme bolig her,
men du aner intet om hvilke aktiviteter der er
her. På Internet sider som denne, kan man
finde alt det man skal vide om Svenstrup eller dets tilbud, og rette henvendelse til de
rette personer. Dermed kan også tilflyttere
blive en del af lokalsamfundet.

Derfor er det så vigtigt, at alle vore foreninger og klubber kommer ud af buskene, og i
gang med at præsentere sig på nettet. Man
hører af og til om foreninger/forretninger
som slås med at få nok medlemmer/kunder,
men hvorfor kommer der ikke nye medlemmer/kunder – og hvorfra får de nye medlemmer/kunder deres informationer om din
forening, forretning eller klub?
www.svenstrup-als.dk er en mulighed for
alle foreninger, forretninger og klubber mv.
at blive repræsenteret. Hjemmeside er byens ansigt udadtil, og det er VORES sted på
nettet. Du eller din forening kan få en side
(eller flere sider) her, som du enten selv opdaterer, eller får hjælp til. Du skal blot besøge siden og melde din/Jeres interesse der.
Fordelen er bl.a. at du sparer udgifter til selv
at drive en hjemmeside, du kan få hjælp af
nogle erfarne personer, som velvilligt hjælper dig med at få noget i gang. Din forening/forretning kan således i stedet bruge
pengene til at styrke dets mål, frem for at
tilføre den faste udgifter.
Hjemmesiden blev oprettet i
2000 ligger i regi af lokalbladet
E SvenstruPPe’, men administreres af en lokal webmaster.
Har
du
kommentarer
til
hjemmesiden eller ønsker du at
anvende hjemmesiden som
informationsplatform, så er du
meget
velkommen
til
at
kontakte en af os.
E SvenstruPPe’
Lasse Andersen eller Kaj
Nielsen
Webmaster Torben Sprenger

September 2007

Side 4 af 20

E SvenstruPPe’

September 2007

Side 5 af 20

E SvenstruPPe’

Nyt fra Kirken
HØSTGUDSTJENESTE
Der er høstgudstjeneste søndag
d. 9. september kl. 10:30
Traditionen med høstgudstjeneste er vel ikke mere end
halvandet hundrede år gammel.
Skikken er opstået i sidste halvdel
af 1800-tallet i en tid, hvor
landbobefolkningen var blevet sig
selv mere bevidst og havde fået
mere indflydelse – også på kirkens forhold. Derfor har man dengang fundet det naturligt at fejre det vigtigste punkt
på året, nemlig når høsten var i hus. Den
høst, der var forudsætningen for, at man
havde et livsgrundlag i det kommende år.
Dengang var man reelt udleveret til naturens
luner – ganske anderledes end i dag. Så der
var nok at glæde sig lettet over – når værket
var afsluttet vel. Og der var brug for et sted
at vende sin taknemmelighed hen. Derfor
høstgudstjeneste!
I dag er vi jo langt færre, der er direkte afhængige af en vellykket høst, og de der er
det, har langt bedre redskaber til at styre
både vækst og høst. Så taknemmelighed
over en vellykket høst ligger nok de fleste
fjernt i dag.
Hvorfor så høstgudstjeneste i vore dage?
Ja, det er jo lige fuldt underligt, at det kan –
spire, gro, sætte kerne – og hvis man ikke
lige føler sig tilfredsstillet af gode videnskabelige forklaringer på, hvordan det hele
hænger sammen - men bliver ved med at
undre sig over, at det levende er til. Så er
der vel ikke noget bedre sted at undre sig og
glæde sig over, at livet er til for os – end i
kirken. Kirken hvor vi i fællesskab søger at
huske, at kilden til alt levende, ja alt, hvad
der er til – er en kraft uendelig anderledes
og større end os – og huske at den holder
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os som tanker og billeder i et sind – og glæde sig over det med taknemmelighed.

Kaare Norge i Svenstrup Kirke
Søndag 16. september 2007 kl. 19:30 spiller
Kaare Norge i Svenstrup Kirke.
Kåre Norge har i mere end et årti markeret
sig som Danmarks måske mest fremragende klassiske guitarist. Han har udgivet mange meget roste CD’er, ligesom han har givet
koncerter over hele verden med meget fine
anmeldelser. Kaare Norge spiller den store
klassiske guitarlitteratur, men han bevæger
sig også i grænseområdet mellem klassisk
musik, rock og latinamerikansk musik.
Programmet for koncerten i Svenstrup Kirke
giver en spejling hvor vidt Kåre Norge
spænder. Der venter publikum en meget
stor musikalsk oplevelse den 16.september.
Fra 16. august kan der købes billetter a 100
kr. i forsalg på Bibliotekerne samt i ”Lissies
Butik” i Svenstrup. Overskydende billetter
sælges ved kirken indgang.
__________
Kommentar fra E SvenstruPPe’ redaktionen
- Du kan finde mere om Kaare Norge på
hans officielle hjemmeside, hvor du også
kan lytte til noget af hans dejlige musik.
www.kaare-norge.dk
Billedet på næste side er hentet der.
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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.
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Menighedsrådet
Der er menighedsrådsmøde 18. september
og 23. oktober kl. 19.00 i mødelokalet ved
Præstegården. Menighedsrådets møder er
offentlige og alle interesserede er velkomne.
Referater fra menighedsrådsmødet er fremlagt i kirkens våbenhus.
Døbte
Lucas Lundtoft Lykke,
Iben Marie Secher Requate,
Døde og begravede
Elsabeth Hollender,
Jørgen Jørgensen,
Conny Ørebro,
Christine Larsen,
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Husk:
At gemme denne side.

PIP - PIP
"E - SI - SKÅ"
kalder.

2007
2008

Aktiviteter for vintersæsonen 2007/2008 i "E- SI- SKÅ"
20.09.07
27.09.07

Opstart 2007 / Div.kortspil/dart/andre aktiviteter
Mini lotto

04.10.07
11.10.07
18.10.07
25.10.07

Hans Jørgen Højer: ( Emigranterne )
Div.kortspil / dart / andre aktiviteter
Efterårsferie
Div.kortspil / dart / andre aktiviteter

01.11.07
08.11.07
15.11.07
22.11.07
29.11.07

Koncert med: ( Jennifer Rose )
Div.kortspil / dart / andre aktiviteter
Lokalhistorisk forening: ( Film om Svenstrup )
Mini lotto
Div.kortspil / dart / andre aktiviteter

06.12.07

Juleafslutning

2008
Opstart 2008 /

5 års fødselsdag

10.01.08
17.01.08
24.01.08
31.01.08

Mini lotto
Peter Duus Andersen: ( Farfars dagbog )
Div.kortspil / dart / andre aktiviteter

07.02.08
14.02.08
21.02.08
28.02.08

Mini lotto
Vinterferie
Finn Arvé: ( Hvordan vi bliver dem vi er )
Div.kortspil / dart / andre aktiviteter

06.03.08
13.03.08
20.03.08
27.03.08

Mini lotto
Div.kortspil / dart / andre aktiviteter
Skærtorsdag: Fri

03.04.08

Sæsonafslutning

Leif Hansen: ( I seng med fjenden )
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Svenstrup Ungdomsforening

Opstart i uge 37 for alle hold.
Dog ikke ”Ungdommelige Damer” og ”Mix-spring”, som
starter i uge 38.
Børnehold 200 kr../Voksenhold 220 kr. (Betales inden den 1.
november 2007).
Forældre/Barn( 1- 4 år)
Kom og vær med til motorisk leg for de mindste.
Du kan deltage med dit barn, fra det nogenlunde
kan gå til og med 4 år. Vi glæder os at se dig.
Anita Knutzen, Doris Willert og Mie Kristensen, Hver mandag kl. 16.30 - 17.30
Spillopperne (4-6 år)
Vi søger friske drenge og piger. Vi bruger meget tid på, at have det sjovt, lege med
og uden redskaber og lave gymnastik. Stikord: Koldbøtter, stå på hænder, jorden er
giftig, sanglege og ”fræse” redskaber. Håber vi ses, - Hilsen ”Multihopperne”;
Lederne: Mette Steffensen, Gitte Hansen, Monica Steffensen og Cecilie Pallumblad. Hver torsdag kl. 17.00 - 18.00
Drenge fræs og vilde piger (4-6 år)
Vi vil forsøge, at have fart over feltet. Lege med højt aktivitetsniveau. Klatre/svinge i
torve, stafetter og redskabsbaner – kort sagt: Det bliver leg og gymnastik på drengenes præmisser, men piger er selvfølgelig velkomne. Vi glæder os til at se Jer.
Dorthe & Gert Johansen, Bente Frost og Tanja Hansen. Så kom tirsdag kl. 16.4517.45
Krudtuglerne (1-3 kl.)
Der er krudt i krudtuglerne! Er der krudt i Jer, er det her I skal være. Vi har fokus på
at have det sjovt, samtidig med at vi lærer gymnastik fra bunden og at bruge sin
krop. Det bliver både bevægelse til musik og lidt spring. Lederne: Vicky Andersen og Line Schmidt. Hver onsdag kl. 16.45 18.15
Vi har fået
Mix-spring (4 kl. og opefter)
Er I friske – det er vi – til at starte op på vores gymnastiksæson. Vi ser frem til en masse god gymnastik og hygge os sammen med
jer. Vi ses Johnnie & Jette Kristensen, Nicolaj Krenzen og Hans Jacob Møller. Hver
tirsdag kl. 18.00 - 19.30
September 2007
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Gymnastik M/K
Kom i form. Kom og prøv at træne med store bolde.
Kom og træn med stepbrætter. Kom og få trænet mave, ryg, baller og lår. Så kom onsdag kl. 18.30-20.00.
Jeg glæder mig til at se dig. Hilsen Anja Voigt
Ungdommelige Damer
Som det plejer. :o) Vel mødt. Hanne Krenzen. Hver
mandag kl. 18.30 – 20.00

Med sportslig hilsen SUF- Gymnastik Udvalg
Pia Pallumblad, Ulla Steimle Schmidt, Dorith Sprenger, Nina Hansen & Lis Andersen

Der er desværre ingen Danselærer, som har meldt sig, derfor bliver vores
”Danse initiativ” for voksne, ikke til noget.
M.v.h. Gymnastikudvalget for SUF. Pia Pallumblad, Ulla Steimle Schmidt, Dorith Sprenger, Nina Hansen, Lis Andersen

Bestyrelsen:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Fodbold:
Gymnastik:
Badminton:

Telefon:
Bibi Andersen
John Herbst
Inger-Marie Lyhne
Louise Andersen
Karin Frost Jensen
Dorith Sprenger
Jan Jørgensen

30207483
50591516
74425283
20763407
20848856
61734811
61602238

Mail: bibi@andersen.mail.dk
September 2007
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Kl. 18.00 i Svenstrup Forsamlingshus
Lokal underholdning samt muntert musik
Lækkert mad fra JM Madexpressen

Menu:

Hvidvins dampet laks
Varm buffet m. kød, sovs, salat og kartofler
Kaffe og kage
… Alt dette for kun 150kr. pr. mand!

Tilmelding samt betaling (Sidste frist 16/9):
Arne Buch Tlf. 74 45 61 50 eller
Laila Maagaard Tlf. 74 45 64 27
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Svenstrup Cykelklub
SVENSTRUP
CYKELKLUB’S
SOMMERTUR 2007
mandag den 6. august til
fredag den 10. august
Turen i år gik til Oksbøl og
opland med 22 deltagere i
det skønnest tænkelige vejr.
Mandag den 6. august
Der blev kørt i 6 personbiler,
den ene med 2 cykler bagpå
– resten af cyklerne blev
transporteret på 4 trailere.
Vi startede kl. 9 fra
parkeringspladsen i
Svenstrup og kørte via
Åbenrå.
Første stop var Hjartbro Rasteplads. Derefter gik turen videre via Gram og den medbragte madpakke blev indtaget på en rasteplads 4 km før Oksbøl.

Menuen første aften: Svinekød og urter i
karrysovs med løse ris samt en stor salatskål med dressing. Koldskål med kammerjunker.

Klokken 14 ankom vi til Danhostel Oksbøl,
hvor vi blev indkvarteret.

Om aftenen kørte vi i biler til Børsmose
strand, hvor et par af holdet hoppede i bølgerne.

Turen var tilrettelagt i mindste detaljer –
hvem der skulle sove sammen på værelserne, - hvem der skulle bage kager til eftermiddags- og aftenkaffen, og hvem der skulle
stå for te- og kaffebrygningen.
Det blev aftalt med vandrehjemmet, at morgenmaden serveredes klokken 7.30 hvor
der efterfølgende blev sat pålæg og brød
frem til madpakke-smøring.
Aftensmaden blev serveret klokken 18.00.
Før vi satte os på cyklerne, blev der drukket
kaffe/te med medbragt hjemmebag.

Da vi vendte tilbage til vandrehjemmet, hyggede vi os med sang og hyggesnak i et dejligt stort lokale, der var stillet os til rådighed i
hele perioden.
Tirsdag den 7. august
Denne dag havde cykelklubben hyret en
guide ved navn Gert Ravn. En bedre fortæller findes ikke. Han fortalte og fortalte om
nutiden og fortiden, hvad han ikke vidste,
var ikke værd at vide.
Vi startede med at se Flygtninge- og soldaterkirkegården, der ligger i umiddelbar nærhed af vandrehjemmet. Vandrehjemmet var
under krigen lazaret / hospital.

Den første dag nøjedes vi med at se de
nærmeste omgivelser. Turen gik gennem Ål
plantage og blev på 11,5 km.
September 2007
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Turen fortsatte langs Vrøgum klitplantage til
Vrøgum, Jegum Ferieland med 780 sommerhuse.
Han fortalte, at der er planlagt 1200 grunde
til flere sommerhuse på den modsatte side
af vejen.
Vi fortsatte forbi naturgasområdet og statens
råstofområde. Kørte gennem Dyreby og
fortsatte over Filsø bund (afvandet område)
og forbi både avlsbygninger, stalde og hovedbygningen, der ligger i umiddelbar nærhed af den meget omtalte forurenede Kærgård klitplantage.
Turen gik videre gennem naturparken
”Eventyrets land” og store militære arealer.
Den medbragte madpakke blev fortæret på
en rasteplads, der lå i umiddelbar nærhed af
en skov med tilsandede egetræer, som blev
besigtiget af de interesserede cyklister.
Turen gik videre til Brikby, der udelukkende
er en træningsby for militær, politi og sikkerhedsfolk.
Prins Henriks jagthytte ”Moseskrænten” fik
vi også at se før turen gik til Børsmose kirke.
I Børsmose kirke afholdes gudstjeneste 3
gange om måneden. Kun de mennesker,
der har haft tilknytning til
området, kan blive begravet på
kirkegården. Det er meget eftertragtet at blive viet i kirken, dette
skal der søges om. Skolen og
alle andre bygninger ligger hen
som øde kulisser.

Derefter cyklede vi til en stor herregård opført omkring 1600 – 1700 tallet ved navn
Hesselmed. Herregården, der har været
ødelagt af en brand, var delvis genopbygget
– dog ikke i original stil. Bygninger, voldgrav
og omkringliggende arealer lå eftergroet og
øde hen.
Herregården Hesselmed komplet med voldgrav er planlagt og påbegyndt genopført i
oprindelig stil. Genopbygningen af herregården finansieres af lokalt ægtepar, men under kyndigt opsyn af staten.
Denne dags cykeltur sluttede med en rundvisning af Ål kirke. Kirken er meget gammel,
den ældste del stammer fra ca. 900 efter
Kristus. Der har i 4000 år ligget en helligdom
på stedet. I kirken er der afdækket nogle
meget velbevarede kalkmalerier.
Rundviser Gert Ravn fortalte, at han personligt har deltaget i arkæologiske udgravninger
tværs over kirkens grundstykke.
Denne dag blev der kørt 42,2 km, hvoraf de
8 km var på uvejsom grusvej.
Tirsdagens menu: Hamburgryg med grønsager, kartofler og tzatziki, Jordbærgrød
med mælk og fløde.

På den strækning vi passerede,
har der i tidernes morgen ligget
8 byer, der alle er eksproprieret
af staten, bl.a. Vejers by og
Årsbøllejren med museum. De
fleste bygninger er fjernet.
Statens areal, der delvis er
natur- og militært område er på
170 km2, (ca. 30 km i længden
og 5 – 7 km i bredden). Turen
fortsatte til Sønderbøl grus- og
sandgrav, der er kæmpe stor.
September 2007
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Onsdag den 8. august
Dagen startede let overskyet så trøjerne
kom frem, men efter 10 km kørsel mod Ho
kom solen og trøjer samt bukseben måtte
af.

Efter kaffen var der frit slag. Et par besøgte
et familiemedlem, nogle gik på Rav- og
Egnsmuseet og 6 cyklede til nabobyen Billum, det blev 12,4 km mere til de 6 cyklister.
De øvrige slappede af på vandrehjemmet.

Vi cyklede 6 km ud på Skallingen til Vogterhuset (nu kaldet ”Madpakkehuset”), hvor vi
nød udsigten og det særegne landskab.

Torsdags menu: Marineret kyllingefilet med
stegte ananas, grøn og gul peber og flødestuvede kartofler. Citronfromage med flødeskum

Turen fortsattes til kanonstillingen ”Tirpitz”,
hvor der var mulighed for at se det indrettede museum, og hvor der blev vist videofilm.
Madpakkerne blev nydt i læ af kanonstillingen og da denne er beliggende på et højt
punkt, havde vi også en fantastiske udsigt
derfra.
Dagens cykeltur blev på 45,3 km.
Onsdagens menu: Krebinetter med kartofler
og stuvede ærter og gulerødder. Is med
chokoladesauce, pærer og flødeskum.
Torsdag den 9. august
Denne dag gik turen mod Grærup og videre
til Børsmose strand. Vi fortsatte af en pragtfuld cykelsti til Vejers strand. Madpakkerne
blev fortæret i en lun klit-gryde.
Der var tre af cykelholdet, der tog et forfriskende bad ved Vejers strand. Derefter gik
turen atter tilbage til vandrehjemmet i Oksbøl. Denne dag blev der kørt 33,4 km.
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Fredag den 10. august
Efter morgenkaffe og smøring af madpakker
blev værelserne gjort rene (støvsugning og
gulvvask). Efter afsluttet gerning blev cyklerne sat på trailerne og det gik atter hjemad.
Første holdt var Gelså rasteplads. Der måtte
vi vente på Chresten Møller, der havde et
lille uheld med en varm motor. Det vist sig at
der heldigvis kun var tale om et defekt slangebånd på køleslangen. Skaden kunne udbedres ved at låne slangebåndet fra varmeapparatet, der grundet det gode vejr ikke
skulle i brug.
Derefter kørte vi til Hostrupskov rasteplads,
hvor madpakkerne blev sat til livs, og hvor vi
tog afsked med hinanden for at fortsætte til
de forskellige hjemadresser.
Der blev i alt cyklet 132,4 km
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Søndag 02.sept.

kl. 14.30
Søndags-Caféen Caféen
Kom og hyg med alle de andre i Søndags Caféen. Her kan du købe
kaffe/te, saftevand og et stort udvalg af dejlige hjemmelavede kager. I
dag kan du deltage i en petanque-turnering.

Mandag 03.sept.

kl. 18.00
Madklubben Køkken
Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 92 78).

Torsdag 13.sept.

kl. 19.00
Kun for Piche
Caféen
Opstart på sæsonen med snak og petanquespil.

Oktober 2007
Tirsdag 02.okt.

kl. 18.00
Madklubben Køkken
Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 92 78).

Søndag 07.okt.

kl. 14.30
Søndags-Caféen Caféen
Kom og hyg med alle de andre i Søndags Caféen. Her kan du købe
kaffe/te, saftevand og et stort udvalg af dejlige hjemmelavede kager.
I dag har Lokalhistorisk Forening åbent hus med en udstilling fra gamle
dage.

Torsdag 11. okt.

kl. 19.00
Kun for Piche
Caféen
Aftenens emne er under udarbejdelse.

Flere oplysninger om de enkelte arrangementer i Stevning Kulturhus kan du finde i E
SvenstruPPe’ juli /august udgave, hvor hele programmet 2007/2008 er gengivet.

September 2007
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Lokalhistorisk Forening
Svenstrup Sogns Lokalhistoriske Forening
Ja det var så den sommer.
Arkivet åbner igen mandag den 3. september 2007 fra kl. 15:00 til 18:00
Den dag vil vi tage en snak om de eventuelle emner, der kunne arbejdes med i den
kommende sæson.

Vi håber igen i år, at mange vil kikke forbi,
det er altid hyggeligt med en snak om ”dengang”.
Til Klippeholdet efterlyser vi dagblade og
ugeaviser fra tiden 1988 til 2005.
Lokalhistorisk forening
Jørgen Valentin

I oktober måned vil der være åbent arkiv
mandag den 1. oktober samt mandag den
15. oktober, begge dage kl. 15:00 til 18:00.

Spejderne
Så er et nyt spejderår i gang.
Hele gruppen – store som små - havde en
herlig sommerlejr i 4 dage ved vores hytte,
hvor vi byggede lejr op med telte, spisebord
og lavede mad på bål.
Vi var på nattur ud til shelteren i Elsmark,
hvor de store spejdere skulle sove. Det var
små trætte men seje bævere, der vendte
hjem til soveposen ved 1-tiden. En god tur
for os alle. Så meget, at der også blev bygget bivuak til overnatning hjemme på teltpladsen for de store ulve til de andre nætter.
Vi udnyttede, at vi var i lokalområdet og besøgte Dybbøl Banke og historiecentret, hvor
der var aktivitet med geværskydning m.m.
Der blev snakket om turen flere dage efter,
så spændende havde det været.
En tur i vores kanoer på Mjels Sø blev det
også til.
Og så var vi en bilfuld i Tydal syd for grænsen for at fejre spejderbevægelsens 100 års
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jubilæumsdag den 1. august. Der var opsendelse af brevduer, feststemning med
musik, udklædning, udsmykning og kæmpelagkage – og ”Deal No Deal” og til slut fakkeloptog.
Nu starter vi så op igen, og håber at se rigtig
mange nye spejdere i alle aldre. Man kan
deltage 3 gange gratis for at prøve spejderlivet. Det er bare at møde op på vore mødedage i spejderhytten på Dalvej:
Bævere – 0.-1.kl. – onsdage kl. 16.30 –
18.00 – Karin Stavski 74 45 92 13
Ulve – 2.-4. kl. – tirsdage kl. 18.30 – 20.00
– Mona Boysen 74 45 83 61
Spejdere – fra 5. kl. og op – mandage kl.
19.00 – 20.30 – Carsten Davidsen 74 45 95
50
Vi skal bl.a. på Harry Potter-turnering i september. Så kom og vær med.
Med spejderhilsen og på spejdergensyn
Hjortspring-gruppens ledere
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Svenstrup Vandværk
Undgå vandskader i din
bolig og i dit sommerhus.
Se mere under ”Automatisk
Vandstop på Vandværkets
hjemmeside”
www.sventrup-vand.dk

Annoncer:

September 2007
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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…

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
September 2007
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Svenstrup Ringridning 2007 – foto fra Svenstrup-Als hjemmeside
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Aktivitetskalender
... september 2007
Tidspunkt
Søndag d. 2. sept.

Aktivitet
Kl. 10:30

Gudstjeneste

Mødested
Svenstrup Kirke

Torsdag d. 6. sept. Kl. 8 - ?

Foredragsforeningens Sommerudflugt til Schlien
Husk Pas - Afgang fra Svenstrup Forsamlingshus,

Søndag d. 9. sept.

Høstgudstjeneste

Kl. 10:30

Mandag d. 10. sept. ……..

Gymnastiksæson begynder (SUF)

Søndag d. 16. sept. Kl. 10:30
Kl. 19:30

Gudstjeneste
Koncert med Kaare Norge

Tirsdag d. 18. sept. Kl. 19:00

Menighedsrådsmøde

Svenstrup Kirke

Svenstrup Kirke
Svenstrup Kirke
Præstegården

Torsdag d. 20. sept. ……sidste frist for indlæg til E SvenstruPPe’ oktober nummer
Lørdag d. 22. sept. Kl. 18:00

Høstfest (se side 11)

Søndag d. 23. sept. Kl. 10:30

Menighedsgudstjeneste

Fredag d. 28. sept.

Forsamlingshuset
Svenstrup Kirke

….E SvenstruPPe’ oktoberudgave udkommer

Søndag d. 30. sept. Kl. 19:30

Meditativ gudstjeneste

Svenstrup Kirke

Søndag d. 7. okt.

Gudstjeneste

Svenstrup Kirke

Kl. 10:30

(......uden ansvar)
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