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Redaktion

Kommentar

Lasse Andersen
Gert Wonsyld

74 45 62 73
74 45 63 00

Kontaktudvalg
Nye redaktører – ny email
Forsidebilledet er denne erstattet af en besked – det skal
ikke blive en vane J
Det er nu andet nummer, jeg har arbejdet på og det er
faktisk rigtig sjovt. Det tager et par aftener hver gang og så
får man oplysninger om alle de spændende aktiviteter lidt før
alle de andre.
Jeg er glad for, vi er flere til at dele opgaverne, da det
betyder, at vi kan fordele udgivelserne imellem os, så det
ikke er hver måned, man ”er på”.
Det, at vi kan skiftes til at lave bladet, betyder, at vi er nødt til
at få en mail boks, vi alle kan have adgang til. Derfor skifter
E SvenstruPPe’ mail adresse, så alle, der afleverer indlæg
fra tid til anden bedes slette den gamle mail adresse i
adressebogen og gemme den nye:

e.svenstruppe@gmail.com
De indlægsholdere, som afleverer håndskrevet materiale,
har det selvfølgelig lidt sværere, da vi desværre ikke har
fælles postkasse, men vi vil skrive i bladet, hvem der skal
indleveres til næste gang. Hvis noget afleveres ”forkert” skal
vi nok forsøge at få det frem til rette vedkommende, men
man kan jo være på ferie, så det glipper – så hold øje med
forsiden af bladet.
Jeg glæder mig til at få alle jeres spændende indlæg.

m.v.h. Dorthe Hoffland

Brandværn
Kenneth Svendsen
74 45 63 73
E’ Svenstruplaug
Bente Purup
74 45 65 68
e-mail:
bpurup@mail.dk
E Si Skå
Eva Tagesen
74 45 63 57
e-mail:
tagesen21@bbsyd.dk
Folkedansere
Per Zacho
74 45 62 79
Nørreskovskolen, Svenstrup afdeling
Margit Wandahl
74 45 61 42
e-mail:
mwan@sonderborg.dk
Nørreskovskolen, Guderup afdeling
Ejvind Bojsen
74 45 82 06
e-mail:
ejvind@sonderborg.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
Thomas Damgaard
74 49 15 74
thomas_damgaard@danbonet.dk
Riecks Arkæologiske samling
Anni Thy
74 45 61 23
Ringriderforening
Dorthe Johansen
74 45 62 50
e-mail: Skovgaard@johansen.mail.dk
Skolebestyrelsen
Jørgen Frølund
74 45 85 40
e-mail:
jjf@stevning.dk
Skytteforeningen
Torsten Larsen
74 45 95 07
Svenstrup Cykelklub
Ole Tagesen
74 45 63 57
e-mail:
tagesen21@bbsyd.dk
Svenstrup Vandværk
Gert Johansen
22 16 29 01
e-mail: Skovgaard@johansen.mail.dk
“Trævlerne”
Jonny Mathiesen
74 45 63 71
Ungdomsforeningen
Bibi Andersen
74 45 17 62
e-mail:
bibi@andersen.mail.dk
Tekst & layout
Dorthe Hoffland
74 45 64 33
Trykning
Lasse Andersen, John Dahl, Peter
Meier, Hans Petersen
Distribution
Peter Møller
74 45 63 01
Udbringning
Elever fra Hjortspringskolen

Svenstrup Hjemmeside
www.svenstrup-als.dk
Marts 2009
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Vandværk - generalforsamling
Generalforsamling i Svenstrup vandværk
Onsdag d. 11. marts, klokken 19.30 på
Svenstrup forsamlingshus
Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer
2. Valg af protokolfører
3. Formandens
beretning
ved
Gert
johansen
4. fremlæggelse af regnskab ved Jørgen
Jørgensen
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
1. På valg er:
2. John Dahl - ønsker ikke genvalg
3. Ole Rasmussen (revisor)
6. Indkomne forslag, skal være bestyrelsen
i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen
7. Eventuelt

Vandværket er vært ved en øl/vand samt et
let traktement
På bestyrelsen vegne
Gert Johansen

Efterlysning
Som en udløber af vores fællesmøde i
Svenstrup er der nedsat et udvalg, der vil
arrangere fællesspisning lørdag den 6. juni
2009 kl. 17-19, som er aftenen før
ringridningen.
For at holde udgifterne på et minimum skal
maden laves af frivillige. Menuen skal bestå
af grillkotelet/pølse med kartoffelsalat,
pastasalat og brød.
Vi efterlyser derfor frivillige kokke til at lave
kartoffelsalat og/eller pastasalat. Udgifterne
dækkes ifølge aftale med udvalget. Vi kunne
også godt bruge nogle frivillige til at hjælpe
med afviklingen af fællesspisningen.
Kunne du tænke dig at være en af de
frivillige kokke eller hjælpe til på selve
dagen, så henvend til en af følgende senest
den 15/3:

Marts 2009

Dorthe Johansen, tlf. 74 45 62 50
skovgaard@johansen.mail.dk
Karin Frost Jensen, tlf. 22 53 18 87
Karin_frostjensen@sport.dk
Agnes Nielsen, tlf. 74 45 63 46
agnes_nielsen@mail.dk
Bente Purup, tlf. 74 45 65 68
bpurup@mail.dk
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SUF - generalforsamling
Svenstrup Ungdomsforening afholder ordinær generalforsamling.

7. Valg til revision.
8. Årets Pokal.
9. Eventuelt.

19. marts 2009 kl. 19.30 i Klubhuset
Dagsorden.
1. Valg af dirigent.
2. Formandens og udvalgsformændenes
beretning.
3. Regnskabet.
4. Indkomne forslag.
5. Valg til bestyrelsen:
På valg er:
Næstformand (nyvalg)
Kasserer
Gymnastikformand
6. Valg til udvalg.

Forslag, der
ønskes
behandlet på
generalforsamlingen, indgives til formanden
8 dage før.

Vel mødt - Bestyrelsen.

We want you…
Kære forældre
Vi mangler i stor grad voksne M/Kèr, til at
hjælpe i springtimen, - så vore gymnaster
fortsat kan få gode oplevelser i SUF.
Vi vil selvfølgelig sørge for oplæring og evt.
kurser.
Du vil ikke stå alene med et hold, men have
nogle at dele ansvaret med.
Kontakt vores gymnastik formand:
Dorith Sprenger, telefon 74 45 65 05,
Email; Dorith@bbsyd.dk
P.S. Gør din stemme gældende til SUF’s
generalforsamling, den 19. marts.

Marts 2009
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Gymnastikopvisning
Når gymnastik er et hit

Lørdag den 28. marts
kl. 10.30 i
Guderuphallen
Hold 1
Hold 2
Hold 3
Hold 4
Hold 5
Hold 6
Hold 7

Forældre/barn
Krudtugler
Aerobic
Drengefræs og vilde piger
Junior Hold
Danmarksmester i HIP HOP
MixSpring

SUF har stået
på hovedet og
arrangeret TRE
gæstehold.
KOM OG SE.
- Tag naboen
med.

.

N.B. Ret til ændringer forbeholdes

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
22531887
20966505
61602238

Mail: bibi@andersen.mail.dk

Marts 2009
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Brandværn - pressemeddelelse
Svenstrup frivillige brandværn har den
08/02-09
afholdt
deres
årlige
generalforsamling.

I øvrigt fik Nord-beredskabet en helt ny bil i
2008, sponsoreret af Mærsk Fonden, samt
en ny trailer til båden.

Brandkaptajn Kenneth Gram Svendsen
kunne i sin beretning bl.a. fortælle, at der i
årets løb har været 17 brandudkald og 3
redningsbådsudkald. Et lille fald i udkald i
forhold til år 2007.

Svenstrup brandværn har d.d. 19 aktive
brandmænd. Et stort ønske er selvfølgelig at
få flere medlemmer og meget gerne også
kvinder. Brand- og redningsarbejde er
bestemt ikke så mandsdomineret som før i
tiden, og kvinder er jo lige så dygtige (nogle
gange bedre ) i det arbejd,e der skal
udføres. Så kære piger: hold jer ikke tilbage!

Svenstrup er en by, hvor hovedvejen går
igennem, derfor har der også været udkald
til 3 færdselsuheld. Heldigvis var alle uden
de store personskader. Selv om der er
fartmåler i begge ender af byen, får det altså
ikke altid folk til at slippe speederen.
En villabrand i Himmark kunne være endt
langt være, men heldigvis var beboeren
oppe på det tidspunkt, hvor branden blev
opdaget. En meget uhyggelig udvikling på
en brand, som betød at stuehuset
efterfølgende blev ubeboeligt. Nytårsnat
2008, blev værnet også alarmeret til
gårdbrand i Notmark. Heldigvis viste det sig
ikke så slemt som først antaget. Større
markbrand samt en del assistancer blev det
også til.
Redningsbåden i det nordlige blev kaldt 3
gange. Den ene tur var endda en tur til Fyn,
hvor en båd var gået på grund. Der var ikke
andre assistancemuligheder end Nordals,
og gutterne klarede opgaven til UG. Af en
eller anden årsag holder SOK og
alarmcentralen åbenbart det nordalsiske
bådberedskab helt uden for? De bliver ikke
alarmeret og brugt. Et problem man har
døjet med i mange år. Det har været nævnt
mange gange over for bl.a. SOK og der er
lovet bod og bedring. Men lige meget
hjælper det!! Bådberedskabet i Sønderborg
er der åbenbart ingen problemer med at få
alarmeret og sendt ud? . Et problem jeg
gerne ser løst, INDEN det koster liv her
oppe, siger brandkaptajnen!! Det er tillige
lidt billigere at sende en båd ud, frem for en
helikopter.
Marts 2009

Der blev på generalforsamlingen uddelt
årstegn til: Helge Kock 5 år. Poul Sørensen,
Kenneth Gram Svendsen 20 år, og Henning
Hansen, Arne Hansen 25 år.
Kenneth
Gram
Svendsen
blev
af
kammeraterne valgt til ”årets brandmand ”.

Anker
Thy
blev
valgt
som
ny
vicebrandkaptajn og Tom Marek som nyt
bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen
for
Svenstrup
frivillige
brandværn ser i dag således ud:
Brandkaptajn: Kenneth Gram Svendsen Vicebrandkaptajn: Anker Thy – Kasserer:
Jens Jørgen Johansen – Sekretær: Helge
Kock – Bestyrelsesmedlem: Tom Marek og
depotmester: Hans Walter Christiansen.
Et af årets største oplevelser var turen til
Lolland brandvæsen, hvor vi 1 ½ døgn, i
samarbejde med Lolland beredskab,
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arbejdede hårdt på at løse en masse
opgaver. Stort set ingen søvn, vanskelige
opgaver og i fremmede omgivelser. Ved
etablering af egen brandstation på en
nedlagt skole med 1 minuts udrykning med
2 slukningstog, redningsvogn samt 2
redningsbåde og ambulance døgnets 24
timer, blev der stillet 17 opgaver fordelt på
alle døgnets timer. Færdselsuheld med
fastklemte - brand på Askø til højderedning
(30 m højt vandtårn) samt søredning.
Maribo gymnasium stod også for skud.

Lolland beredskab vil meget gerne besøge
os i år 2009 for at prøve grænser her også.
Vi håber, vi kan give dem en oplevelse ud
over alle grænser. Vicebrandchef Hans
Egon Bendorff (Lolland) og Kenneth Gram
Svendsen
(Svenstrup)
stod
for
tilrettelæggelsen af øvelsen på Lolland.
Kenneth Gram Svendsen
Brandkaptajn, Svenstrup friv. Brandværn
Mobil : 20 76 12 16
E-mail: kgs@tdcadsl.dk

Lokalhistorisk forening
Åbent i marts – i lokalet i Stevning Kulturhus
Mandag den 2. marts kl. 15:00 – 18:00
Mandag den 16. marts kl. 15:00 – 18:00
Husk også:
Mandag den 16. marts 2009, kl. 19:30 –
Foreningens Generalforsamling i caféen på
Stevning Kulturhus. Denne aften vil du også
møde sognets nye præst, Bo Scharff (se
indlægget i februar udgaven af E
SvenstruPPe’).

Vi mangler:
Til den nye bog, Vi og vore huse i
Svenstrup, savner vi et billede af
kirkestaldene.
Vi har et lille billede, hvor vi ser lidt af den
del, der ligger tæt op til branddammen. Vi
ville gerne til bogens afsnit om kirken kunne
vise dette ”byggeri”, og så mange år er det
jo heller ikke siden de blev fjernet. Kan du
fortælle noget om disse, eller har du et
billede, som vi må affotografere, så vil vi
gerne høre fra dig.
Jørgen Valentin

Annonce - kyllinger
Bestilling modtages på slagtekyllinger
vægt 3-4kg/stk.
Pris 20kr/kg
De slagtes først i april. Bestilling senest d.
10. marts
Henvendelse til
Gert og Dorthe Johansen, Skovgaard
mail: skovgaard@johansen.mail.dk
tlf: 74456250 / 22162901
Marts 2009
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Nyt fra kirken
Menneskelig varme og nærhed

Derfor må vi sørge for, at alle kan føle sig
hjemme i den.

I den kristne tro er Gud selv blevet
menneske.
Derfor
handler
alt
i
kristendommen om samtale og nærhed
mellem Gud og mennesker og mellem
mennesker indbyrdes. Derfor er det meget
vigtigt, at menneskelig varme og nærhed
markeres i vores gudstjeneste sammen med
det himmelske og ophøjede.
Gudstjenesten om søndagen er hovedkilden
til at skabe kristen inspiration ind i
hverdagens
liv
og
eksistentielle
udfordringer. Inspiration – i ordets
egentligste betydning – at tilføre tilværelsen
liv og ånd, så vi ikke sygner hen i
hverdagens gråtoner eller går under i mødet
med de eksistentielle udfordringer.
Uden fælles inspiration til sommetider at
turde være i afmagt bliver enhver religion
eller livsanskuelse – om den så kaldes nok
så kristen - til en trussel mod
menneskeheden.

Præstens ord, Bo Scharff

Kom og del glæden over den
med os andre i Svenstrup Kirke
på Mariabebudelsesdag
søndag den 29. marts kl. 19.30
Mød op i våbenhuset kl. 19.15 med din
Maria-ikon, så går vi ind samlet med vores
ikoner og med kirkens bebudelsesikon
forrest.
Vi sætter ikonerne på knæfaldet foran
alteret
og
holder
en
Mariabebudelsesgudstjeneste
med
temaet
”Tryghed og nærhed”.

Vi har brug for at få mod til at leve på
kærlighedens og den magtfri åbenheds
betingelser ved at have et fællesskab om
den fortælling, der lader taberen vinde. Den
fortælling, der gør det sårbare og
menneskelige til bolig for det himmelske.
Vi har brug for søndagens gudstjeneste til i
fællesskab at hente mod og humor ud af
den kærlighedens fortælling, som vi hører i
evangeliet. Fortællingen om, at Gud rækker
ud i kærlighed efter os mennesker i Jesus
Kristus.
Vi bliver ikke bedre til at kommunikere med
hinanden og til at mestre tilværelsens
stress, magt og død uden hele tiden at få
fornyet vores magtfri åbenhed i fællesskabet
om bøn og gudstjeneste.
Søndagens gudstjeneste er og bliver den
kristne kirkes samlende hovedydelse.
Marts 2009

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.
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Kirkens hjemmeside
Kirkens hjemmeside findes på:
www.svenstrupkirke.dk.
Her finder man alle relevante oplysninger
om kirken, menighedsrådet, gudstjenestetider, møder osv.
Sognepræst
Bo Scharff
Træffes i dagtimerne på præstegårdens
kontor eller i mødelokalet / ”Konfirmandladen”.
Tlf.: 74 45 62 05 – e-mail: BOSC@km.dk

Menighedsrådet
Der er ekstraordinært menighedsrådsmøde
tirsdag den 3. marts kl. 19.00.
Den 17. marts er der offentligt regnskabsmøde kl. 19.30.
Derefter tirsdagene den 21. april, den 19.
maj og den 16. juni
Møderne holdes kl. 19 i mødelokalet ved
præstegården.
Den 21. april holdes det årlige syn kl. 17 før
mødet kl. 19.
Den 19. maj er der offentligt budgetmøde kl.
19.30.

Menighedsrådets møder er offentlige, og
alle interesserede er velkomne. Referater
fra menighedsrådsmødet er fremlagt i
kirkens våbenhus.
Menighedsrådets medlemmer er:
Thomas Damgaard (formand)
Asta Broesby-Olsen (næstformand)
Bente Purup (kasserer i rådet)
Maja Jørgensen (kontaktperson)
Ruth Good
Gert Sommerlund
Bo Scharff (præst, født medlem)
Torben Nielsen (medarb. repr.).
Uden for rådet: Carl Chr. Schink
(kirkeværge), Ole Rasmussen (kasserer).
Dåb
15. februar: Andreas Holm Larsen, Stevning
22. februar: Lucas Elias Wolf Andersen,
Svenstrup
Døde og begravede
Lissa Norup Nielsen, tidl. Stevning
Bjarne Steffensen, Svenstrup
Viede
Ingen

E’ Svenstruplaug
Et par år efter Laugets oprettelse i 1984 blev
der optaget en videofilm over hele
Svenstrup, Tårup, Klingbjerg og Himmark
området.
Man kørte rundt i en bil med åbent soltag og
filmede gader, huse og mennesker, som
man mødte på vejen.
Denne film er blevet borte og kan være
forlagt et eller andet sted. Filmen har
ligeledes stor lokalhistorisk betydning og
efterlyses derfor af Lauget.
Henvendelse til
Peter Møller, Himmark
Tlf. 74 45 63 01
Marts 2009
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Svenstrup Forsamlingshus
Ordinær generalforsamling
Onsdag den 18. marts 2009, kl. 19:00
på Svenstrup Forsamlingshus
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Valg af referent
Formandsberetning ved C. C. Schink
Regnskabsberetning ved Gert Wonsyld
Indkomne forslag
Valg til bestyrelsen
• Der skal vælges 2 nye medlemmer
• Valg af suppleant
• Valg af revisor
7. Eventuelt
Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen.
Med venlig hilsen Bestyrelsen

Umiddelbart derefter afholder støtteforeningen deres ordinære generalforsamling

Støtteforeningen afholder ordinær generalforsamling
Onsdag den 18. marts 2009 på Svenstrup Forsamlingshus
Med følgende dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af suppleant
7. Valg af revisor
8. Eventuelt
Med venlig hilsen Bestyrelsen

Marts 2009
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Folkedans - forårsopvisning

inviterer til

Lørdag den 21. marts 2009 Kl. 19.00

i Guderup hallen

Følgende hold vil give opvisning:

Børnehold 1
Børnehold 2
Ungdomshold
Ældreholdet
Tirsdagsholdet
Entre´: 50 kr. for publikum, 30 kr. for opvisere og gratis for børn
(inkl. kaffe og bolle)
Tilmelding senest den 18. marts. Tlf. 74 45 80 06 el. meh@jyde.dk

Vi håber at se dig
Hilsen Nord-Als folkedansere

Nord-Als folkedanseres børn og unge
Præsenterer danseshowet
”Den grimme ælling”
i teatersalen på Nørherredhus
den 27.marts kl.18:00
oplysninger tlf.74 45 64 33 eller www.den-grimme-aelling.dk
Marts 2009
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Skytteforeningen
Træningstider for perioden 1/4-30/9
Gevær: 50m
Tirsdag
18:00-21:00
Torsdag
18:00-21:00
Pistol:
Nordals 25m
Mandag
18:00-21:00
Svenstrup 15m
Torsdag
18:00-21:00

Vi har også mulighed for at deltage ved
terrænskydning både for gevær og pistol
samt
200m
og
300m
med
langdistancegevær.
Klubben har instruktører, der vil være dig
behjælpelig med at komme i gang.
Du kan kontakte os i træningstiden på
telefon 74 45 64 63

Træningstider for perioden 1/10-31/3
Gevær: 15m
Tirsdag
18:00-21:00
Torsdag
18:00-21:00
Pistol: 15m
Tirsdag
18:00-21:00
Torsdag
18:00-21:00

Klubben har egen
Svenstrupskytte.dk.

www.

Kontingent 1/2 årligt
Voksne:
kr. 250,00
Børn & Unge under 18 år kr. 150,00

Vi
hedder
Svenstrup
og
omegns
Skytteforening og er grundlagt 1921. Vi bor
på Sandbjergvej 1 Klingbjerg, hvor vi har
eget klubhus med 8 indendørsbaner på 15m
og 6 udendørsbaner på 50m. Vi skyder med
gevær og pistol (pistolskytter skal være fyldt
14 år) luftpistol dog 12 år. Det er kun tilladt
at skyde med pistol på indendørsbanerne.
Klubben er tilsluttet DDS, De Danske
Skytteforeninger, der har associeringsaftale
med DGI. På amtsplan er vi tilsluttet DGI
Sønderjylland gennem DDS Sønderjylland.

Foruden almindelig træning har vi mulighed
for at deltage i forskellige arrangementer.
På lokalplan deltager vi i divisionsskydning
med hold og regionsskydning med individuel
tilmelding. Vi modtager også jævnlig
indbydelser til at deltage i forskellige
klubarrangementer.

Marts 2009

hjemmeside:

Patronpriser pr. serie
Pistol 35 skud
Gevær 25 skud
Gevær 20 skud

kr. 22,00
kr. 17,00
kr. 14,00

Som aktiv skytte får du hvert år udleveret en
revideret udgave af SKYTTEBOGEN, som
indeholder alle bestemmelser vedrørende
skydning.
Klubbens bestyrelse består af 5 m/k, der er
sammensat således:
Formand
Næstformand
Sekretær
Kasserer
1 Bestyrelsesmedlem
2 Suppleanter
Klubben ejer både geværer og pistoler, der
står til medlemmernes rådighed. Så du
behøver ikke anskaffe dig våben for at
komme i gang. For at kunde eje et gevær
skal du være fyldt 18 år (16 år med
forældres underskrift) samt have været
medlem af en skytteforening i mindst 1 år.
For at kunde eje en pistol skal du være fyldt
20 år samt have været medlem af en
skytteforening i mindst 2 år
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Annonce – Winds Galleri
Åbent Hus
Søndag d.29/3 og 5/4-09 samt hele påsken
fra kl.10.00-17.00 alle dage.

WINDS-GALLERI
Ugebjergvej 5, Svenstrup

Hobbykunstnere fra Wind familien inspirerer
igen med galleri: påskedekorationer/-pynt
m.m.
Der kan endvidere ses ler/keramik lavet af
Majbrit Maagaard.
Vi frister med smagsprøver fra Holm
Pølsemageri samt lidt andet mundgodt.
Forkæl sanserne og kig forbi

Andelsselskabet
Generalforsamling afholdt d. 19. februar
2009.

A/S, som har opsat en ny maskine, Ricoh
Aficio MP4000.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent:
John Dahl blev valgt.
2. Sidste års protokol ved Peter Møller.
3. Formandens beretning ved Lasse Andersen.
Formandens beretning år 2008.
E SvenstruPPe’ 32. årgang, bladet er udkommet planmæssigt 10 gange i årets løb.
Samarbejdet med skolen omkring kopimaskinen, fungere stadig godt.
Vi har i første halvdel af året haft mange
problemer med Konika maskinen, et blad
måtte vi have trykt færdigt ved Grafisk
Arbejde, da maskinen var brudt ned. Skolen
havde også mange problemer med
maskinen. Der er nu lavet aftale med et
andet leasing firma, Ikon Office Solution
Marts 2009

Den årlige indsamling af bidrag fra
læserkredsen blev på 12229,00 kr. det er
2684,50 kr. mere end sidste år.
Årets regnskab viser et overskud på
1809,42 kr. Indtægter og udgifter fremgår af
regnskabet.
Udbringningen af bladet har været meget
stabilt i det sidste år.
Da Kaj Nielsen har ønsket at stoppe som
redaktør, som han har bestridt i 18 år,
Dorthe Hoffland har taget over og vil få
hjælp af Eva Tagesen og Gert Wonsyld.
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Vores hjemmeside på Internettet er stadig
aktiv og E SvenstruPPe’ kan læses der.
Jeg vil hermed takke alle som i årets løb har
bidraget med stof, redigering, trykning,
samling og udbringning af bladet.
Tak til bestyrelseskolleger for et godt
samarbejde.
Til slut vil jeg ønske en god fremtid for E
SvenstruPPe’.
4. Regnskabsaflæggelse ved Christian
Christensen.
Indtægter
27.709,67 kr.
Udgifter
25.900,25 kr.
Årets overskud er på :

1809,42 kr.

Beholdning pr.31.dec.2008:
Obligationer
43.893,76 kr.
Bankkonto
4.245,14 kr.
Girokonto
10.956,96 kr.
Kontant
0,00 kr.
5. Ingen indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelsen:
Lasse Andersen
Hans Chr. Christiansen

Marts 2009

Marianne Møller (modtog ikke valg)
Peter Møller (nyvalgt)
Suppleanter:
Tove Andersen
John Dahl
Revisorer:
Arne Paulsen
Helmuth Buus
Alle genvalgt.
7. Eventuelt:
Formanden takkede Marianne for hendes
mange år i som bestyrelsesmedlem, og bød
velkommen i bestyrelsen til Peter.
Formanden
takkede
John
for
god
mødeledelse
og
afsluttede
generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen ser bestyrelsen
således ud:
Formand
Lasse Andersen
Kasserer
Christian Christensen
Sekretær
Peter Møller
Bestyrelsesmedlemmer:
Hans Chr. Christiansen, Inge Good
Suppleanter: Tove Andersen, John Dahl
Revisorer: Arne Paulsen, Helmuth Buus.
På bestyrelsens vegne
Lasse Andersen.
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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…

Fantastisk – Fantastisk – Fantastisk
Hvad forever kvalitets Aloe Vera kan gøre for os mennesker og dyr
Hvorfor ik` prøve, jeg er sikker på det Aloe kunne gøre noget god
for jer også
Med 90 dages fuld retur ret kan du kun være tilfreds, hvis det mod alt forventning ikke skulle
leve op til jeres forventninger.
Der er produkter til a drikke og til at smøre på. (husk forårssolen nemt kan overraske os)

Der er en gave til de 10 første ordre

Forever kvalitets Aloe Vera:
Nordborgvej 113 Svenstrup
Ring til 61 67 09 50.
eller Skriv Sms. 61 67 09 50
Skriv en E. mail: agove@mail.tele.dk
Hjemmeside: www.myaloevera.dk/ove
Marts 2009
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Aktivitetskalender
… marts og april 2009
Tidspunkt

Aktivitet

Mødested

Søndag 8. marts

Kl. 10:30

Gudstjeneste (tema: Længslens håb og vilje)

Svenstrup Kirke

Tirsdag 10. marts

Kl. 18-20

Skolefest (00.H, 0.H og 1.H)

Stevning Kulturhus

Onsdag 11. marts

Kl. 18-20:30

Skolefest (2.-4. klasse)

Stevning Kulturhus

Onsdag 11. marts

Kl. 19:30

Generalforsamling – Svenstrup Vandværk

Torsdag 12. marts

Kl. 18-21

Skolefest (5.-7. klasse)

Søndag 15. marts

Kl. 10:30

Gudstjeneste (tema: Guds riges nu)

Mandag 16. marts

Kl. 19:30

Generalforsamling Lokalhistorisk forening

Tirsdag 17. marts

Kl. 19:30

Regnskabsmøde, menighedsrådet

Onsdag 18. marts

Kl. 19:00

Generalforsamling forsamlingshuset
Generalforsamling Støtteforeningen

Torsdag 19. marts

Kl. 19:30

SUF – generalforsamling

Fredag 20. marts

… … deadline for indlæg til E SvenstruPPe’ april udgave

Fredag 20. marts

Kl. 18:30

Ølsmagning

Lørdag 21. marts

Kl. 19:00

Forårsopvisning – Nord-Als Folkedansere

Søndag 22. marts

Kl. 10:30

Gudstjeneste (tema: mæt i fællesskab)

Fredag 27. marts

Kl. 18:00

Danseshow ”Den grmme ælling”

Lørdag 28. marts

Kl. 10:30

Gymnastikopvisning

Søndag 29. marts

Kl. 19:30

Maria Bebudelsesdag (tema: Tryghed og nærhed)Svenstrup Kirke

Fredag 3. april

… … udkommer E SvenstruPPe’ april udgave

Søndag 5. april

Kl. 09:30
Kl. 11:15

Konfirmation - Palmesøndag (tema: Den, jeg er) Svenstrup Kirke
Konfirmation - Palmesøndag (tema: Den, jeg er) Svenstrup Kirke

Torsdag 9. april

Kl. 19:30

Skærtorsdag (tema: At leve af fællesskab)

Svenstrup Kirke

Fredag 10. april

Kl. 10:30

Langfredag (tema: Smerte uden ensomhed)

Svenstrup Kirke

Søndag 12. april

Kl. 10:30

Påskesøndag (tema: Glædens port)

Svenstrup Kirke

Mandag 13. april

Kl. 19:30

2. påskedag (tema: At følges ad)

Svenstrup Kirke

Forsamlingshuset
Stevning Kulturhus
Svenstrup Kirke
Stevning Kulturhus
Præstegården
Forsamlingshuset
Forsamlingshuset
Klubhuset

Stevning Kulturhus
Guderuphallen
Svenstrup Kirke
Nørherredhus
Guderuphallen

(... ... oplysninger uden ansvar)
Marts 2009
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