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Kontaktudvalg

Hvad sker der i naturen?
Bøgen springer ud

Varm maj varsler intet godt for hverken vækster, dyr eller
mennesker, for: "Majkulde gør laderne fulde" og

"Hvis det i maj er køligt og råt, fylder hø og korn
i laden godt".
Tør marts, fugtig april og kølig maj giver fyldt kælder og lade.
Regn i maj varsler god høst, samt en tør juni og september.

Nattergalen ankommer

Himlen er blå og solen er gul
græsset er grønt og træerne sprunget ud.
En god vin, lidt dejlig mad
er lige det der gør os glad,
så nyder vi livet, her og nu
det er bare godt, at kunne ku`
m.v.h. Eva Tagesen

Da sætternissen har været på spil i aprilnummeret, har hun
lovet
at
bringe
referatet
fra
Støtteforeningens
generalforsamling, samt indlægget fra Brandværnet, i sin
fulde længde i dette nummer.
Nissen undskylder meget.
mvh. Eva Tagesen
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Lokalhistorisk forening
Åbent i maj / juni
Mandag d. 4. Maj kl. 15 – 18
Mandag d. 18. Maj kl. 15-18
Mandag d. 8. Juni
Mandag d. 22. Juni
Til Bysbørnene!
Det er vel efterhånden klart for alle, at
arbejdet med bogen om Svenstrup er i fuld
gang
–
der
arbejdes
med
både
Folketællinger, der blades i kirkebøger og
landsarkivet i Åbenrå besøges flittigt – men
skal bogen give et indtryk af livet i sognet på
både godt og ondt, ja, så har vi brug for din
hjælp.
Hvordan?? Jo, har du oplevet ting som på
én eller anden måde berørte livet i byen – ja

men hvad skulle det dog være – f. eks. –
Svenstrup begravet i sne – da vi kunne gå til
Fyn (over Lillebælt). Da vi spillede fodbold
(gadekampe) – holdt gadefester – også
billeder fra forskellige situationer fra mark- og
andet arbejde, der vil være spændende for
eftertiden – altså det er kun fantasien der
sætter grænser. Henvend jer til arkivleder Mie
Christiansen (74456328) så vil vi sammen
finde den bedste løsning.

”E-SI-SKÅ”
Torsdag d. 26. marts, havde vi
sæsonafslutning i ”E-SI-SKÅ” med
deltagelse af 59 personer.
Og sammen kan vi alt.
En rigtigt god eftermiddag og aften, vi havde
besøg af vores nye præst Bo Scharff. Bo talte
om emnet, ( at være i hopla ), ind imellem
sang og spillede Bo, et rigtig godt indslag,
som alle syntes om, under
spisningen
spillede Bo også til vore sange, så efter et par
snapse, en enkelt øl eller måske to, steg
stemningen og vi fik rigtig løsnet op for
stemmebåndene, ( det plejer nu heller ikke at
være noget problem ) Vi vil gerne sige tusind
tak for al hjælp og støtte gennem hele
sæsonen, i ved nok……

det syntes vi virkelig vi har bevist i denne
sæson, endnu en gang mange tak.
I juni udgaven af E SvenstruPPe´ bliver det
bekendtgjort, angående tilmeldingen til
foredragsforeningens årlige udflugt, som i år
går til ” Arla” i Taulov, Tørning mølle og
herefter til Christiansdal vandkraftværk, for så
at slutte af på Sølyst kro, med en to retters
middag.
Ha´ en god sommer, til vi ses igen.
Med venlig hilsen
Eva & Ole
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NYT FRA KIRKEN marts-april 2009
Dåb
19. april: Maia Fischer Reese
Døde og begravede
26. marts: Helene Jacobsen Lund
13. april: Søren Sørensen
Viede
Ingen
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.
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 normalt i dagtimerne på præstegårdens kontor eller i mødelokalet / ”Konfirmandladen” dog undtagen mandag.
Tlf.: 74 45 62 05 – e-mail: BOSC@km.dk
Menighedsrådet
Der er møde tirsdagene den 19. Maj og den 16. juni
Møderne holdes kl. 19 i mødelokalet ved præstegården.
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).
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*Aftengudstjenesterne den 26. april og 24. maj
Disse to aftengudstjenester har arbejdstitlen: ”Stress-á-gudstjeneste”. Gudstjenesterne vil
have et almindeligt gudstjenesteforløb (Svenstruphøjmesse) blot suppleret med et ekstra
musikindslag efter prædikenen. Prædikenen vil være kort og præget af billeder og bønner, som
vi kan stresse af til i forbindelse med musikken.

**Anden pinsedag kl. 10.30 – udflugtsgudstjeneste til Nygaard
Denne dag er der festlig Jazzmusik til en gudstjeneste i Guds fri natur ved Nygård i
Nørremarksskoven. Kom i god tid og medbring din yndlingsmadpakke, så vil ”Saxappeal”
forsøde din frokost med musik og stemning efter gudstjenesten.
Kom selvom vejret skulle blive dårligt, for så trækker vi bare inden for i Nygårds skønne
lokaler.
Din yndlingssalme
Det er vidunderligt at få lov til at synge ud af hjerte og lungers karske bælg. Lungerne trækker
den friske luft og Guds ånde ind og ved et Guds under omsættes luft og ånd til glæde og håb,
der spredes ud og deles.
I hjertets rum gøres glæden og håbet tilgængeligt for vores krop, og tilsættes hjertets egne
tanker i billeder, poesi og tro. For hjertet har sin egen fornuft, som fornuften ikke forstår.
Her ligger en uudtømmelig kilde til såvel glæde
som sund sorg. Her henter vi kærlighed ud af Guds
kærlighed, sorg ud af Jesu Kristi sorg og liv ud af
Helligåndens liv. Mystisk, men muligt at opleve i
fællesskab om tro og salmesang.
Med denne fanfare vil jeg blæse en lille stafet i
gang. En salmestafet.
Det handler om din yndlingssalme, og enhver kan
byde ind. Kom med dit bud og send det til mig
(bosc@km.dk eller Kalvehavevej 3), så sætter jeg
det i ”Nyt fra Kirken” i E’Svenstupper og Rundt om
Stevning.
Find din yndlingssalme for nuværende og send den med en kommentar eller blot en kort
begrundelse for dit valg; men husk: det er en stafet, så til sidst i kommentaren skal du angive,
hvem der efter aftale med dig, hurtigst muligt, kommer med den næste salme.
Stafetten er hermed blæst i gang, og den går i første omgang til Thomas Damgaard.
Præstens ord, Bo Scharff
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Guldkonfirmation –
en uforglemmelig dag.
Søndag d. 22. marts 2009 var vi samlet – 19
ud af 28 konfirmander fra Svenstrup skole i
1959 - for at fejre vores guldkonfirmation.
Hvis nogen var i tvivl om , om vi kunne finde
noget at snakke om, blev tvivlen gjort
alvorligt til skamme. Efterhånden som vi
samledes i våbenhuset til fælles indgang ,
steg larmen til enorme højder , og faktisk
måtte Bo blive en smule skrap (ligesom en
skolelærer)( du gjorde det fantastisk godt Bo
) for at få os til at falde ned. Der var
reserveret
pladser
på
de
forreste
bænkerækker , og i løbet af gudstjenesten
blev vi præsenteret én for én ved
navneopråb. Der var også altergang
sammen med bl. a. nogle af de unge, der
blev konfirmeret palmesøndag.

Hilsen

Efter kirkegangen var vi inviteret på besøg i
konfirmandstuen til en øl eller vand , inden
turen
gik
til
middag
på
Egen
Forsamlingshus. Inden da var vi blevet
fotograferet på kryds og tværs og oppe og
nede af mange kameraer. Vi skulle stå som i
1959. det fik vi meget sjov ud af.
Vi havde en hyggelig eftermiddag på
forsamlingshuset hvor vi snakkede og
snakkede (vi var nok på ecstacy niveau) og
fortalte hinanden, hvad vi havde bedrevet
siden skoletiden. Inden vi skiltes blev vi
enige om af indkalde til en ny komsammen
inden for de næste 3 år. Det blev en
uforglemmelig og fantastisk dag, var vi alle
enige om. Vi er vist lidt høje endnu. Det
tager tid at komme ned på jorden igen.

Lissie Wonsyld født Clausen

År 1959
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Guldkonfirmanderne
År 2009

Bagerste række
fra venstre:
Bent Beyer
Jørgen Christensen
Jacob Jørgensen
Bo Scharff
Emil Uldman
Hans Good
Jørgen Hollænder
Arne Jensen

Maj 2009

Anden række:
Ruth Kristensen f. Hansen
Bente Andersen f. Larsen
Annelise Madsen f. Lang
Elna Petz f. Hansen
Karin Drejer f. Brodersen
Ingelise Lauridsen f. Bonde
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Tredje række:
Karen Marie Jensen f.
Jessen
Inger Marie Christiansen f.
Clausen
Ellen Kathrine Kortbeck f.
Good
Christine Espensen f.
Espensen
Sonja Mathiesen f.
Lorentzen
Lissie Wonsyld f. Clausen
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Svenstrup Forsamlingshus Støtteforening.
Generalforsamling afholdt
d. 18. marts 2009.

traditionen tro med morgenkaffe
sluttede med aftensmad.

Formanden
bød
de
fremmødte
velkommen.
1. Første punkt på dagsorden var valg af
dirigent, Ole Rasmussen blev foreslået og
valgt.

Det er ”E-SI-SKÅ´s” 7. sæson og kan
samle 40- 50 personer hver torsdag i
vinterhalvåret til mange forskellige
arrangementer. Igen i år har der været
afholdt en række foredrag i samarbejde
med Menighedsrådet og Lokalhistorisk
Forening.

2. Bestyrelsens beretning for år 2008 ved:
Lasse Andersen
For støtteforeningen har året 2008 igen
været et meget aktivt år.
Vi har i årets løb medvirket ved 13
arrangementer. Alle disse arrangementer
har givet et godt overskud, som er en
nødvendighed for at kunne klare den
løbende drift og vedligeholde inventar.
Til årets høstfest var der tilmeldt 78
personer. Det var en lidt mindre end
sidste år, jeg tror der trods alt bliver en
høstfest igen i år.
Støtteforeningen har i årets løb stået for
forskellige vedligeholdelsesaktiviteter af
forsamlingshuset, der er hele tiden store
og små ting, der trænger til en kærlig
hånd, såsom afløb der skal renses, pære
udskiftes, bone gulv, vedligeholdelse af
inventar, pudse vinduer og rengøring af
værelserne.
Gulvet i den store sal er vedligeholdt med
bonevoks.
Udendørs arealerne er rengjort og
vedligeholdt løbende gennem året.
Den årlige arbejdsdag med diverse
vedligeholdelses opgaver og rengøring
blev afholdt søndag d.29. juni, igen med
stort
fremmøde.
Dagen
startede

og

Jeg vil hermed rette en tak til
støtteforeningens medlemmer for de
mange frivillige timer i har brugt, for at vi
her i Svenstrup har et forsamlingshus der
er indbydende og brugbart.
Jeg vil takke vores leverandører, tak til
forsamlingshusets
bestyrelse
og
bestyrelseskollegaer
for
et
godt
samarbejde i det forløbende år.
Jeg vil slutte beretningen med ønske om
en
god
fremtid
for
Svenstrup
Forsamlingshus.
3. Regnskabsberetning ved: Lasse
Andersen.
Støtteforeningens indtægter er på
112.680,09
kr.
driftudgifterne
er
60969,78kr. Årets driftoverskud er på
51710,31 kr.
Forsamlingshuset har fået 60.000,00 kr.
som rente og afdragsfrit lån.
Årets underskud er herefter 8289,69 kr.
Vi har en bank og kassebeholdning på
37894,33 kr.
Saldo bank 25-03-2008 48.845,83 kr.
Saldo bank 15-03-2009
37.894,33 kr.
Kassebeholdning
2899,00 kr.
Regnskabet er revideret og godkend.

Fortsættes næste side………
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Støtteforeningen fortsat:

4. Ingen forslag.
5. Valg
På valg til bestyrelsen var:
Arne Buch, genvalgt.
Flemming Thomsen, er flyttet fra byen.
Nyvalgt John Jacobsen, for et år.
Sonja Esbensen genvalgt.
6. Valg af suppleant:
Ejvind Volf, genvalgt
7. Valg af revisor:
Else Rasmussen, genvalgt.
8. Eventuelt:
Dato for den årlige arbejdsdag blev drøftet,
datoen blev fastlagt til onsdag d. 17. juni
2009.
Der er en del vinduer der trænger til
udskiftning, bestyrelsen vil søge fonde om
støtte.
Vi har planer om et arrangement i uge 42
sammen med Svenstrup Lauget.
Flemming Thomsen ønskede ikke at
fortsætte i bestyrelsen, tak til Flemming for
hans arbejde i støtteforeningen.
John
ønskes
hermed
velkommen
i
bestyrelsen.
Hans Henrik foreslog at der placeres en
affaldsspand ved hovedindgangen.
Formanden havde følgende indlæg:
For at forsamlingshuset stadig kan blive
vedligeholdt og funktionsbart er det
nødvendigt at der kommer nye og yngre
personer der kan føre arbejdet videre i
fremtiden. De personer der har lagt mange
timer på forsamlingshuset, siden det blev
et
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nøglehus, er blevet ældre og vil
sandsynligvis nedtrappe. Uden den
indtægt støtteforeningen frembringer er
det ikke økonomisk muligt at drive
forsamlingshuset. I de sidste 7 år har
forsamlingshuset modtaget 220.000,00 kr.
som lån.
Dette indlæg er myntet på medborgere i
Svenstrup der vil være med til at holde så
mange aktiviteter igang i Svenstrup som
muligt.
I skal ikke holde jer tilbage, vi har brug for
hver en hånd, til små og store opgaver. I
kan
henvende
jer
til
bestyrelsesmedlemmerne
med
jeres
tilsagn.
Formanden takkede Ole Rasmussen for god
ledelse af generalforsamlingen.
Aftenen sluttede med kaffebord og hyggeligt
samvær.

Efter generalforsamlingen ser bestyrelsen
således ud:
Formand:
Lasse Andersen
Kasserer:
Arne Buch
Bestyrelses medlemmer:
Sonja Esbensen
John Jacobsen
Viggo Brodersen
Suppleanter:
Ejvind Volf
Laurids Pedersen
Revisorer:
Helmuth Buss
Else Rasmussen
På bestyrelsens vegne
Lasse Andersen.
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Skytterne
Svenstrup og Omegns Skytteforening har hermed fornøjelsen at indbyde til
KORPORATIONSSKYDNING
på 50 meter banerne i Svenstrup.
Korporationsskydning kan også skydes af folk, der aldrig har prøvet at skyde før.
Man finder blot 5 personer, der har lyst til at prøve og tilmelder holdet til undertegnede. Vi har
geværer, som i kan låne, og vi har folk på banerne, som vil vejlede jer i skydningen.
Skydningen finder sted:FREDAG den 15. maj 2008
LØRDAG den 16. maj 2008

kl. 17:00 - 20:00
kl. 9:00 - 17:00

Der skydes i følgende klasser:
Klasse A:

Aktive skytter.

Klasse B:

Skytter der ikke er medlem af en skytteforening.
(Der må bruges geværstøtte).

Hver korporation består af 5 personer, de 4 bedste resultater tæller til holdkonkurrencen.
Der skydes 3 prøveskud plus 10 gældende.
Skydetiden er 15 minutter incl. prøveskud
Holdet skyder på samme tid på hver sin bane.
VÅBEN: DDS godkendte våben forefindes på banen. Vi har også links geværer til dem der skyder
med venstre hånd.
Indskud pr. hold
200,00 kr.
Betaling: senest 15 minutter før tildelt skydetid.
PRÆMIER:
Bedste skytte på hvert hold.
Bedste A-skytte
m/k.
Bedste B-skytte
m/k

Bedste A-hold
Bedste B-hold

(præmie til alle på holdet)
(præmie til alle på holdet)

REGLER:
Deltager en skytte på flere hold, er resultatet af første skydning
gældende til enkeltmandspræmien (bedste A el. B skytte).
TELEFON UNDER STÆVNET 74 45 64 63
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Tilmelding:
Benyt venligst nedenstående tilmeldingsblanketter ved skriftlig tilmelding.
Ønske om bestemt skydetid imødekommes så vidt det er muligt, "den der kommer
først til møllen.........".
SENESTE TILMELDING: Torsdag, den 14. MAJ 2008.
Til:

Evald Külper
Jagten 12 st.
6400 Sønderborg
devilbis@essbredbaand.dk
Tlf. 30 53 13 74

Holdets navn:______________________________________________________
Skydedag:_____________ønsket skydetid:_____________
Fredag
Lørdag

den 15. maj kl. 17:00 - 20:00
den 16. maj kl. 9:00 - 17:00

Holdlederens navn:_________________________________________________
Holdlederens Tlf. nr.________________

Holdets navn:______________________________________________________
Skydedag:_____________ønsket skydetid:_____________
Fredag
Lørdag

den 15. maj kl. 17:00 - 20:00
den 16. maj kl. 9:00 - 17:00

Holdlederens navn:_________________________________________________
Holdlederens Tlf. nr.________________
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Vandværket
Referat fra generalforsamlingen i vandværket.
Formandens beretning.
Der er i år afholdt 3 bestyrelsesmøder og et
revisionsmøde. 3 bestyrelsesmedlemmer har
været på vandkursus i Agerskov
Vi har haft et brud på Skærveagervej, hvor en
rendegraver søgte efter dræn, men fik fat i
vandledningen i stedet (nej det var ikke
formanden). I den ene boring har der været
en lille læk i et rør. 14 dec. havde vi brud på
Kløvertoften ved en anboringsbøjle. Mange i
området blev berørt i nogle timer.
Der er taget vandprøver til drikkevandskontrol
3 gange. Alle værdierne, på nær en enkelt
kimtalsmåling lå indenfor kravene til
drikkevand. Kimtallet ved 22oC var en smule
for højt. Der er efterfølgende taget en ny
prøve som viste sig at være ok.
På vandværket er der i årets løb renoveret en
del. Sidst i juli fik vi nye dyser i alle 4 kar samt
nyt filtermateriale. Dyserne var meget ringe, i
det ene kar påstod smeden at der kun var 3
dyser der virkede. Det ene kar skulle mures
lidt rundet i kanten, hvilket blev gjort ved
samme lejlighed nu hvor karene var tømt.
I 2008 pumpede værket 60033m3 vand ud til
forbrugerne, og fik penge ind for 58921m3,
hvilket giver et spild på 1,9% - hvilket er
meget lavt. Lavere kommer vi nok ikke ned.

De nye satellitopmålte kort som viser hvor
vandledningerne ligger, er endelig blevet
færdige. Vi håber at det fremover bliver
lettere at finde stophaner og ledninger ved
brud.
De tre trykpumper som blev skiftet i efteråret
2007, har vist sig at være nogle rigtige
strømslugere, idet der i 2008 er opnået en
besparelse på 24000kr. på elregningen.
John Dahl der har været i bestyrelsen siden
1995, ønsker at stoppe i bestyrelsen. John,
du har været en flittig protokolfører. Jeg vil
gerne på bestyrelsens vegne takke dig for 14
gode år. Beretningen blev godkendt.
Regnskab ved Jørgen Jørgensen
Som så mange andre har vandværket også
tabt penge på aktier i det forgangne år.
Kurstabet er opgjort til 37.731kr. Der var trods
større investeringer og kurstabet kun et
underskud på 10.608kr, så regnskabet blev
godkendt uden kommentarer.
Valg til bestyrelsen:
John Dahl ønskede ikke genvalg. Peter Meier
blev valgt ind.
Ole Rasmussen blev genvalgt som revisor.

Analyse af drikkevand:
D. 2. april er der udtaget drikkevandsprøve på Kirketoften 17. Bakterier, kimtallet og jernindholdet
var ok.
På bestyrelsen vegne
Gert Johansen
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Brandværnet
Er du interesseret i et godt kammeratskab, spændende udfordringer, og lokalt arbejde så er
Svenstrup Frivillige Brandværn måske noget for dig.
Vi søger mænd/kvinder i alderen 18 til 40 år, som vil gøre en forskel og som har tid tilovers til at
arbejde for lokalområdet
• Og skal nogle værne over vores liv og ejendom, så er vi i Svenstrup da de bedste til

opgaven!
Vi er en flok på 18 mand som står klar 24 timer i døgnet 365 dage om året, til at hjælpe hele
byens beboerer, og selvfølgelig også assistance til nabolaget hvis de har brug for hjælp.
Du kunne være den 19 mand/kvinde
Det vi hjælper med kan være store som små opgaver, lige fra forurening på vej,
færdselsulykker, brande, oversvømmelser eller storm skade, mm.
Vores sammenhold gør at vi stoler 100% på hinanden, dette hjælper når alarmen lyder, for der
skal vi være 100% professionelle ,
Hvad er det så vi laver i Svenstrup Frivillige Brandværn:
Vi kan desværre ikke undgå at der sker ulykker eller brande hvorved det er vigtigt at vi kommer
frem så hurtig som muligt, så vi kan begrænse skaden
• Vi holder ca 24 øvelser årligt, på skoler, virksomheder, rideskoler og alm. huse og lokale

steder, hvor vi ser en mulighed for at øve realistiske indsatser
• Arrangementer såsom Juletræsfest for byens børn,
• Hjælper til ringridning og andre lokale aktiviteter rundt om i området,
• Vi har ca 20 udkald i løbet af året

Vores tankegang er at det vi gør er uvurderligt for byen. Når der er brug for hjælp
er det vigtigt at den er nær og lokalkendt, og kan vi hjælpe, gør vi det med
et smil og et lille skulderklap.
Hvad får vi så ud af at være i Svenstrup Frivillige Brandværn ? :
• En professionel uddannelse, som vi kan bruge mange steder, også i hjemmet
• Gode kammerater som kan give et lille åndehul i den travle hverdag eller en hjælpende

hånd
• Personlige udfordringer i form af fysiske og psykiske belastninger, hvorved vi lærer vores

egne og vores kollegaers grænser at kende.
vi er ikke supermænd men det er tæt på…
Har dette pirret din interesse. så tag kontakt til en brandmand du kender og så
tager vi den derfra……
Maj 2009
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Brandværnet fortsat.:
Her er hvad vi har haft af udkald i år 2009 indtil nu.
14 April kl 13.34 Min. forurening-v/FærdselsUheld
14 April kl 16.04 Redn.-Drukneulykke
Vi vil løbende skrive i svenstruppe hvad vi har kørt til af alarmer og samtidig vil vi nævne
hvornår vi har vores øvelser.
Hvis der sidder nogle som har lyst til at se hvad vi laver på øvelserne er i velkomne til at kigge
ned, Vi mødes på stationen klokken 18.30
under selve øvelsen vil i kunne se hvorledes det hele foregår og hvad der sker, både hvad
holdlederen, røgdykkerne og resten af mandskabet laver
og efterfølgende er der hygge og snakken på stationen
Øvelser i den kommende måned
4 Maj Øvelse sammen med Havnbjerg (foregår i Svenstrup)
25 Maj Øvelse (foregår i Svenstrup)

En lørdag i Svenstrup
Lørdag den 6. juni har I chancen for at lære hele Svenstrup og omegn at kende. Man behøver ikke
at deltage i hele programmet, man kan nøjes med lidt af det.
Sådan kommer dagen til at forløbe:
Kl. 15:00:

Gratis kaffe med kage i teltet på ringriderpladsen.

Kl. 15:30:

Sognepræst Bo Scharff holder en lille tale for os, før vi tager på motionstur.

Kl. 16:00 – 17:30:
Vi har arrangeret en motionstur rundt i landskabet. Lokalhistoriskforening laver poster
med quizzer flere steder på ruten.
Nærmere information om ruten gives på ringriderpladsen kl. 16.
Kl. 17:30 – 20:30:
Fællesspisning på ringriderpladsen. Vi har sammensat en menu bestående af
grillpølse, kyllingebryst, pastasalat, kartoffelsalat og mixed salat. Prisen for
fællesspisning er 50 kr. for voksne og 25 kr. for børn op til og med 13 år.
Spisebilletter skal betales og afhentes hos en af arrangørerne senest den 2.
juni:
Dorthe Johansen, Skærveagervej 5, 74 45 62 50
Karin Frost Jensen, Sandvej 33, 22 53 18 87
Agnes Nielsen, Mølletoften 22, 40 98 92 89
Bente Purup, Sandvej 30, 74 45 65 68
Ved fællesspisningen er der salg af øl, vand og vin til rimelige priser.
Husk også, at der om søndagen den 7. juni er ringridning.
Programmet hertil udsendes i juni nummeret.
Maj 2009
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Søndag den 7. juni arrangerer S.U.F. cykelringridning for
børn i forbindelse med Ringridningen.
Cykelrytterne er velkomne, til at deltage i Ringrideroptoget. Mødestedet er kl. 11.25 ved Reese’s
gård, Voldgade 26, Himmark. (Det er på forældrenes eget ansvar).
Selve Cykelringridningen, begynder når optoget ankommer på Ringriderpladsen.
Der er præmie til de 3, der tager flest ringe i hver aldersgruppe. Ligeledes er der præmie til den
flottest pyntede cykel.
Der vil være mulighed for, at låne en lanse til Cykelringridningen.
Prisen for at deltage er 25 kr. i prisen er inkluderet en forfriskning.
Tilmelding og betaling lægges i en kuvert og afleveres senest d. 3. juni, til nedenstående fra
Gymnastikudvalget:

Lis Andersen

Ugebjergtoften 6, Svenstrup

Vi håber at mange børn har lyst til at deltage i

Årets Cykelringridning!

%- ---------------%- ---------------%- ---------------%- ---------------%- ---------------%- --------------

Bindende tilmelding og betaling til cykelringridning:

Navn:_____________________________
Alder:___________

Maj 2009
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SUF - Trænings tidspunkter
Hold Ugedag Tidspunkt Træner
Senior
herre
Senior
dame

Tirs+torsdag

Kl. 18.30-20.00

Mand+onsdag Kl. 18.30-20.00

Kontakt pers.
Henrik Skøtt
Karin Frost
Jensen

Tlf.nr.

Årgang

2960 2728

Over 15 år

2253 1887

Over 15 år

U-15
drenge

Mand+torsdag Kl. 17.00-19.00

John herbst
7445 6549
Jan Hagesen 4116 4886
Finn Gregersen 2830 0095

1994-95

U-13
drenge

Mand+torsdag Kl. 17.00-19.00

John herbst
Jan Hagesen

7445 6549
4116 4886

1996-97

U-13
piger

Man+torsdag Kl.17.00-18.30

Helle Hansen

5174 3999

1996-

U-11
drenge

Tirs+ torsdag Kl.17.00-18.30

Brian Olsen
Thorleif
Petersen

74545 5065

1998-99

2080 0396

2000-01

2055 0540

2000-01

U-9 piger Onsdag

Kl.16.30-18.00

U-9
drenge

Kl.16.30-17.45

Poder
Yngste
årg.
Poder
Ældste
årg.

Maj 2009

Tirs+tordag

Torsdag

Torsdag

Kl.17.00-17.30

Kl.17.30-18.00

Susanne
Zimmermann

Jan Lorenzen
Roland
Petersen

4074 1032

Allan Stavski

2118 5091

2002 og
yngre

2118 5091

2002 og
yngre

Allan Stavski
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Budbringer
”Ny” vaskemaskine sælges
Bauknecht fuldautomatisk vaskemaskine type
WAK4555 – energiklasse AAB til 5 kg. vask - sælges
for 2.995 kr. Maskinen er købt til nypris på 4.599 kr. for 7 måneder
siden og er kun brugt få gange.
Henvendelse til
Kaj Nielsen
Kløvertoften 19, Svenstrup
Tlf. 74 45 63 67 – omstilling til mobil

Tak
....Tusind tak til alle i Svenstrup for
opmærksomheden
til
min
konfirmation d.5/4. især tak til nabo
Agnes for hjælp på dagen.
Venlig hilsen
Lauritz Holm Petersen
Mølletoften 26........

Maj 2009
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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…

Maj 2009
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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

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

Maj 2009

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

30207483
25632711
74425283
20763407
22531887
20966505
61602238

Side 19 af 20

bibi@andersen.mail.dk
kab@sdbg-fornikling.dk
imlyhne@stofanet.dk
lize@mail.dk
karin_frostjensen@sport.dk
dorith@bbsyd.dk

E SvenstruPPe’

Aktivitetskalender
… maj/ juni 2009
Tidspunkt

Aktivitet

Mødested

Søndag

3. maj

kl. 10.30

Menighedsgudstjeneste

Svenstrup Kirke

Mandag

4. maj

kl. 15.00 – 18.00 Lokalhistorisk forening

Fredag

8. maj

kl. 19.30

Store Bededag (tema: Tro på fremtiden)

Svenstrup Kirke

Søndag 10. maj

kl. 10.30

Gudstjeneste (tema: Samtale og tillid)

Svenstrup Kirke

Søndag 17. maj

kl. 10.30

Gudstjeneste (tema: Samtale med Gud)

Svenstrup Kirke

Mandag 18. maj

kl. 15.00 – 18.00 Lokalhistorisk forening

Torsdag 21. maj

kl. 10.30

Søndag 24. maj

kl. 19.30

Gudstjeneste (tema: Hvad tror du på?)

Svenstrup Kirke

Søndag 31. maj

kl. 10.30

Pinsedag (tema: Åbent og magtfrit fællesskab)

Svenstrup Kirke

Mandag

1. juni

kl. 10.30

Anden pinsedag Udflugtsgudstj. til Nygård (tema: En ny jord)**

Søndag

7. juni

kl. 11.25

Opstilling til cykelringridning

Søndag

7. juni

kl. 10.30

Menighedsgudstjeneste

Svenstrup Kirke

Søndag 14. juni

kl. 10.30

Gudstjeneste (tema: Kærlighedens nu)

Svenstrup Kirke

Søndag 21. juni

kl. 10.30

Gudstjeneste (tema: Åbent fællesskab)

Svenstrup Kirke

Søndag 28. juni

kl. 9.00

Gudstjeneste ved Ole Werth Sørensen

Svenstrup Kirke

Stevning kulturhus

Stevning kulturhus

Kristi Himmelfartsdag (tema: At skabe fællesskab) Svenstrup Kirke

Voldgade 26, Himmark

(... ... oplysninger uden ansvar)
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