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Kontaktudvalg
Sommerferie – og sommer
Så blev det sommerferie – i hvert fald for skoleeleverne. Og
den længe ventede sommer kom også – lidt før, så Skt.
Hans aften blev rigtig flot og vi nød den dejlige aften ved
Nygård.
Der er ikke mange steder, hvor der bliver gjort så meget ud
af Skt. Hans aften som her i Svenstrup og det kan også ses
på antallet af fremmødte. Der var både orienteringsløb for
hele familien, mulighed for at købe både aftensmad og
aftenkaffe, flere bands der gav koncert, opvisning med
folkedans og masser af aktiviteter med spejderne. Det er
dejligt med et arrangement, hvor man både kan lave
aktiviteter med familien og nå at snakke med naboer og
venner, mens børnene er optaget af cirkuskunster og
snobrødsbagning.
Nu venter ferien så og jeg håber, at vejret fortsætter ligeså
godt som det er begyndt og jeg glæder mig til at nyde
dagene med familien.
Også for E Svenstruppe’ er der sommerferie – husk at
næste nummer først kommer i starten af september.
God sommer til alle..
m.v.h. Dorthe Hoffland
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Aktiviteter i Stolbroladen
Igen i år kan børn/familie deltage i kreative
aktiviteter på Stolbroladen i Svenstrup.
Vi begynder onsdag d. 1. juli kl. 14-17 og
fortsætter i syv uger hver onsdag til den
12.august.
Børn fra 5 fem år kan godt være med og op
til 13-14 år.
Der er mulighed for lave mange forskellige
kreative ting.
I Farveladen kan man bl.a male på
forskellige materialer: lærred, plade, glas,
collage/billeder og dækkeservietter, som
lamineres samt flere andre ting .
I Stenklubben er der mulighed for at lave
smykker: halskæde, armbånd, ørestikker og
flere andre ting.(Her betales et mindre beløb
for materialer)

Fotoklubben står for en lille skattejagt for
børnene. Samme sted kan der købes kaffe,
kage og vand.
Prisen for en eftermiddag er 30 kr. pr. barn.
Maleriudstilling.
Collagen fra påskeudstillingen på Rådhuset
er samlet på ny i Stolbroladen. Der er 51
billeder tilbage som vi har samlet og som
sælges meget billigt. Derudover udstiller
medlemmer fra Farveladen malerier.
Udstilling kan ses i samme tidsrum som
aktiviteterne.
Arrangør: Farveladen, Alssund fotoklub,
Stenklubben Als
Venlig hilsen
Anna Weber tlf. 40 74 63 98 / 74 54 63 98

Nyt fra brandværnet
Her er hvad vi har haft af udkald siden sidst:
11. juni kl. 14.20 Ass. til Havnbjerg Asprøjte + Tankvogn
19. juni kl. 10.06 Min. forurening v/færdselsuheld
19. juni kl. 10.16 Indsatsleder udkald,
(højspændings ledning faldet ned efter
lynnedslag)

følgende er der hygge og snakken på
stationen.
Øvelser i de kommende sommermåneder:
Juli ingen øvelser
10. august: Øvelse (foregår i Svenstrup)
18. august: Øvelse sammen med Egen og
Stevning (foregår i Egen)
31. august: Øvelse med søredning

Vi vil løbende skrive i E 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 efter-
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Nyt fra kirken
Aftengudstjenester
Vi er gået over til at aftengudstjenester fast
hver anden gang er en gudstjeneste, hvor
henholdsvis den rytmiske musik er i
højsædet, og henholdsvis det meditative er i
højsædet.
Ungdomsmusikgudstjenesten
den
30.
august bliver særligt for gamle og
kommende konfirmander; men vi håber
selvfølgelig at se alle med interesse for
vores unge mennesker og den seje musik.
Efter gudstjenesten er der indskrivning
af de kommende konfirmander i
konfirmandladen.

Digtet er 7. vers af ”Hil dig Frelser og
Forsoner” – Grundtvigs store påskesalme.
En salme der indeholder essensen af det
kristne kærlighedsbudskab og er fyldt med
stærke, malende billeder. Prøv at lægge
mærke til dem, næste gang, du synger
salmen.
Salmen blev i år brugt langfredag som
fællessalme, der bandt gudstjenesten
sammen, idet den blev delt op og vekslede
med tekstlæsning og smuk solosang ved
Laura Kampp.
Stafetten giver jeg videre til Laura.
Asta Broesby-Olsen

How deep is your love?
Dette spørgsmål var aktuelt forleden, da
årets skønne konfirmander mødtes til Pizza
og launch-party omkring det onde og den
danske film ”Adams æbler”.

Min yndlingssalme – Stafetten er givet
videre til Asta Broesby-Olsen:
Du, som har dig selv mig givet,
lad i dig mig elske livet,
så for dig kun hjertet banker,
så kun du i mine tanker
er den dybe sammenhæng!

Denne smukke og morsomme danske film
giver et godt billede af, hvordan den værste
ondskab kun kan bekæmpes med troen på
det gode. Selv - og måske især, når alt
synes at pege i den modsatte retning.
Det er denne form for ufornuft, der får os til
at tro på én, der hænger på et kors, og at
netop han overvandt døden og det onde.

Smukkere kærlighedsdigt er næppe skrevet.
Enhver forelsket vil kende denne oplevelse
af at ”du” fylder hele mit hjerte og alle mine
tanker. At livet elskes gennem ”dig”. Digtet
gennemstrømmes
af en bevægende
inderlighed.
At der her er tale om, at du = Jesus/Gud
betyder for mig, at kærlighedsdigtet samtidig
med bliver til en bøn. Det har en rytme i sig,
som falder i med hjertets rytme. Dette
salmevers er for mig blevet en god ledsager
såvel i hverdagen som i festlige stunder.
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En rød tråd i filmen er den vidunderlige sang
fra The Bee Gees ”How deep is your love?”.
Til sidst i filmen lykkes det den messianske
og tossegode præst Ivan (Mads Mikkelsen)
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at få den totalt onde til at tænde for sangen
igen i bilradioen:
“How deep is your love
I really need to learn
cause were living in a world of fools
Breaking us down

When they all should let us be
We belong to you and me!”
Med hjælp fra superguitaristen Lasse Voss
og alle disse andre nyslåede musikalske
konfirmander blev sangen sunget lige efter
filmen midt på en fantastisk aften:

Niclas Petersen; Michael Bloch Olsen; Mikkel Henriksen Bladt; Daniel Kjær Heesch; Kewin Herum Lorenzen;
Lauritz Holm Petersen; Markus Schmüser Thy; (Bo Scharff); Robin Følsgaard Maron; Jacob Hollender; Lasse
Oliver Olsen; Hans Nissen; Lasse Frank Voss; Thomas Wolff Kristensen; Katrine Bonde Riggelsen; Malene
Byllemos; Hannah Marcussen; Mette Helene Østergaard; Lene Leslie Bagaslao Christensen; Pernille Greisen
Hansen (navne i læseretning).

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
normalt
i
dagtimerne
på
præstegårdens kontor eller i mødelokalet /
”Konfirmandladen” - dog undtagen mandag.
Tlf.: 74 45 62 05 – e-mail: BOSC@km.dk
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Menighedsrådet
Der er møde tirsdagene den 18. aug.; 15.
sept.; 20. okt. og 17. nov.
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).

Dåb
31. maj: Jeppe Staugaard Petersen

Døde og begravede
10. juni: Henning Brandt, bisat fra Havnbjerg
og urnenedsat i Svenstrup 19. juni

Viede
4. juli: Steffanie Kappel og Stefan
Caspersen

Tak
Hjertelig tak for opmærksomheden ved
vores guldbryllup!
Trods omstændighederne, fik vi en rigtig
hyggelig dag ud af det - ikke mindst fordi vi
fik mange hilsner fra venner, det være sig
kegleklub- cykelklub, samt alle andre gode
venner.
Det er rigtig noget der varmer.
Tak skal i have alle sammen.
Kærlig hilsen
Edith og Arne.

Lokalhistorisk forening
Arkivet holder ferielukket i juli og august. Vi
mødes igen mandag 7. september.

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer –
med en tilpas blanding af sol og regn.
Jørgen Valentin
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Foredragsforeningen
Finanskrisen har nu også ramt Svenstrup kirkesogns foredragsforening.

I juninr.

af E SvenstruPPe havde vi
programmet med til årets sommerudflugt,
men-men-men. Arla i Taulov har meddelt,
at på grund af finanskrisen ser de dem
nødsaget til at aflyse vores besøg, grundet
besparelser (besøget var gratis). Derfor er

der sket ændringer i programmet for turen
den 10. september.
Vi har, som erstatning for Arla, valgt et
besøg på Koldinghus, dette valg for at få det
til at passe ind i det øvrige fastlagte og
bestilte program. Ved denne ændring, sker
der også en ændring i prisen.

Ændret program til årets sommerudflugt.
Dato: Torsdag d. 10. september 2009
Turen: Kl. 08.30
Afgang Svenstrup, P-pladsen overfor for forsamlingshuset
Vi kører direkte til Koldinghus.
kl. 10.00
En fælles gennemgang af Koldinghus, derefter ophold på egen hånd.
Kl. 12.15 Ca. afgang fra Koldinghus, vi kører til Tørning mølle, undervejs bliver
der serveret en sandwich.
Kl. 13.30
Ankomst Tørning Mølle, her bliver gruppen delt imellem to guider.
I vil få en rundvisning på Tørning Mølle og på Christiansdal
Vandkraftværk.
Efter endt rundvisning serveres der kaffe og småkager.
Evt. efter aftale med Tørning Mølle, ellers nyder vi den i bussen på
vejen til Styrtom.
Kl. 16.30
Afgang Tørning Mølle, vi kører af den gamle hovedvej til Styrtom.
Kl. 18.00
Sølyst kro, hvor vi får en 2 retters middag.
Kl. 19.30
Afgang fra Sølyst kro, vi kører retur til Svenstrup.
Kl. 20.30
Forventet ankomst Svenstrup.
Pris pr. person – kr. 290,00 – inkluderet i prisen er:
• Fælles gennemgang Koldinghus - ikke gratis som hos Arla, derfor ændring i prisen
• Sandwich i bussen
• Guidet rundvisning Tørning Mølle & Christisnsdal Vandkraftværk.
• Kaffe og småkage i bussen
• 2 retters middag på Sølyst kro / Drikkevarer sørger I selv for.
• Bussen betales af Svenstrup Menighedsråd

Bindende tilmelding og betaling d. 04. & 05. juli /

(først til mølle)

Hos: Ole Tagesen Skoletoften 21, Svenstrup

Juli 2009
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Fodbold
Træningstider efter sommerferien.
U11 Piger: Mandag og onsdag kl. 16,30 til
18,00. Starter mandag uge 32
Årg. 99-00 kl. 16,30 til 18,00 ved
Susanne Zimmermann tlf. 28 80 03 96

U8 Drenge: Tirsdag kl. 17,00 til 18,00.
Starter tirsdag 4. aug. - uge 32
Årg. 02-01 kl. 17,00 til 18,00 ved Allan
Stavski tlf. 21 18 50 91
U11 Drenge: Tirsdag og torsdag kl. 17,00 til
18,15. Starter tirsdag uge 31
Årg.1999-00 kl. 17,00 TIL 18,15 ved Jan
Lorenzen tlf. 20 55 05 40 og
Roland Petersen tlf. 40 74 10 32
U12 Drenge: Tirsdag og torsdag kl. 17,00 til
18,15. Starter tirsdag uge 31
Årg.1998 -97 kl. 17,00 til 18,15 ved
Brian Olsen tlf. 30 26 17 41 og
Thorleif Petersen tlf. 22 83 28 90

U15 Piger: Mandag og torsdag kl. 17,00 til
18,30. Starter mandag uge 33
Årg. 95-96 kl. 17,00 til 18,30 ved Helle
Hansen tlf. 51 74 39 99
Senior damer: Mandag og onsdag kl. 18,30
til 20,00. Starter mandag uge 32
Kl. 18,30 til 20,00 ved Karin F. Jensen tlf.
22 53 18 87
Senior herrer: Mangler.
ved Henrik tlf. 29 60 27 28

U15 Drenge: Mandag og onsdag kl. 17,00 til
19,00
Årg. 95-96 TRÆNER ?????

Bestyrelsen:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Fodbold:
Gymnastik:
Badminton:
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Telefon Mail
Bibi Andersen
Karsten Abrahamsen
Inger-Marie Lyhne
Louise Andersen
Karin Frost Jensen
Dorith Sprenger
Jan Jørgensen

30207483 bibi@andersen.mail.dk
25632711 kab@sdbg-fornikling.dk
74425283 imlyhne@stofanet.dk
20763407 lize@mail.dk
22531887 karin_frostjensen@sport.dk
20966505 dorith@bbsyd.dk
61602238
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Folkedans

Nord-Als folkedanseres børn og unge deltager i Kultur- og Idrætsnatten i Sønderborg den 21.
august kl. 18.15 på teateret og vil opfører danseshowet, vi har lavet over ”Den grimme ælling”.

Der er plads til 500 i teateret og der er jo gratis entre – så alle er velkommen
Nord-Als folkedansere er også at finde til kulturnatten i Nordborg d. 4. september, hvor vi vil
lave dans, konkurrence i dans og danse opvisninger.

Ny sæson
Børn og unge starter den 27.august
Hold 1 kl. 17 – 17:50 Fra 0 kl – 2 kl
Hold 2 kl. 18 – 18:50 Fra 3kl Hold 3 kl. 18 – 19:50 meget øvede dansere
Voksne
Tirsdag den 1.september starter voksenholdet (over 14 år) kl. 19:30 – 21:30 på Alsingergården

Ældre
Danser på Langesøgården og starter onsdag den 9. september kl. 14

Juli 2009
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Høstfest / Jagtforeningens 75
års jubilæum!!
Så er der atter høstfest som i år bliver
lagt sammen med Jagtforeningens 75
års jubilæum.
Sæt kryds i kalenderen ved d. 26/9 2009
til en festlig aften med lækker mad og
super musik.
Husk det er for alle,
og tag gerne din nabo med!
Svenstrups høstfestudvalg

Juli 2009
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Landdistrikternes uge

I uge 42 - i børnenes efterårsferie, er det
landdistrikternes uge i Svenstrup - med
start søndag og slut med fællesspisning om
fredagen i forsamlingshuset, - der er
aktiviteter hele ugen…
ALLE ER VELKOMNE!

Derfor sæt kryds i kalenderen - der kommer
nærmere
information
og
tilmeldingsmuligheder.
Med glad hilsen
”Arrangement
Komiteen”
under
E’
Svenstruppelaug
Agnes, Børge, Bente, Lasse, Pia og Lis

Billeder fra En lørdag i Svenstrup

Juli 2009
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En lørdag i Svenstrup
Den 6. juni var en dejlig lørdag i Svenstrup.
Rigtig mange tak til alle der hjalp til med at
gøre dagen hyggelig og rar.

Vi vil gerne takke for den fine opbakning til
arrangementet. Jeg tror, at alle havde en
god dag, så mon ikke vi skulle lave noget
lignende næste år?
Bente Purup

Tak til ”En lørdag i Svenstrup”
næsten fik gjort kål på vin etc.? Så en enkelt
skål blev det da også til.

Med overhængende fare for at få det
sjovt….
Nogenlunde sådan faldt ordene, da vi nød
vores præsts samarbejde med Asmus
Bonde en dejlig eftermiddag i ringriderteltet.
Og det kom til at holde stik… vi fik det sjovt!
Jeg synes, at alle I foreninger og ildsjæle
fortjener ros og masser af klap for et dejligt
arrangement. Det var hyggeligt og afslappet
for os, der deltog (jeg er sikker på, at I var
trætte fra tæerne og opefter, da dagen var
slut). Vi nød kaffen og kagen, og gåturen
med indlagte opgaver var fin… men hvordan
kan en eksil-fynbo som mig dog vide, at
valmuer har så flot et alsisk navn? Godt at
man kan gætte lidt undervejs.
Aftenen var lige så god, sikke en masse
dejlig og veltillavet mad, der var fremstillet
med omhu til os, og så var prisen jo
overordentlig overkommelig. Vi nød alle
arrangementet, alle var glade og musikken
fin, både under middagen og den specielle
underholdning, der kom. Snakken gik hele
teltet rundt, der blev grinet og fortalt om dit
og dat. En aften med samvær uden de store
armbevægelser, men jeg hørte dog, at vi
Juli 2009

Vi er mange (jeg tror sådan mindst 127
personer), der håber, at dette kommer til at
gentage sig.
Der var børn i barnevogn, der var børn, der
legede og havde det sjovt; der var gamle og
grå (men yderst friske) og så alt ind
imellem… hvem kunne have forestillet sig,
at en så blandet flok kunne samles? Det
kunne alle de gode foreninger i Svenstrup –
og det siger vi mange tak for.
Godt at der stadig findes ildsjæle.
Med venlig hilsen Hanne A. Jacobsen.
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Resultater - Brandværn
Vi lovede under ” En lørdag i Svenstrup” at
sende de rigtige svar, så alle kunne se dem.
Det drejer sig om de 2 opgaver der var på
Svenstrup brandstation ifb. Med
gå/køreturen gennem byen.
•

•
•

Må man bruge vand ved brand i elinstallationer? - Nej, vand er
strømledende
Skal man alarmere brandvæsnet ved
en skorstensbrand? - Ja, den kan
udvikle sig og antænde hele huset
Hvor ligge alarmcentralen for
Sønderjylland? - Esbjerg

Hvilket årstal blev Svenstrup friv.
•
Brandværn stiftet? – 1946
• Hvor hurtigt skal vi være ude af
stationen ved en alarm? - 5 min.
Civil førstehjælp:
Ved du, hvad du skal gøre, hvis uheldet
• Hvor mange liter vand har vi med på
er ude?
køretøjerne? - 10500 l
• Kan en kvinde blive brandmand i
Svenstrup? - Ja
• Hvad er nummeret til alarmcentralen?
1-1-2
• Hvad betyder det, når en brandmand
har en rød hjelm på? - Man er
• Hvad koster det at ringe til
holdleder
alarmcentralen? Det er gratis
• Må en brandbil under udrykning, køre
• Kan man ringe til alarmcentralen fra
over for rødt lys? - Ja, men
mobil uden simkort ? Ja
færdselsloven gælder til en hver tid
• Nævn de 4 ting alarmcentralen skal
• Hvad er der i vores røgdykkerflasker?
vide:
- Atmosfærisk luft
- Hvad der er sket (brand,
ulykke eller sygdom)
• Hvad er aldersgræsen for at blive
- Hvor der er sket
brandmand? - 18 år eller 40 år
- Hvor mange ,der er kommet til
Der var tvivl om, om det øvre eller
skade
nedre græns, så begge er rigtige.
- Hvorfra du ringer (Nummer)
• Hvad er tlf. nummeret til
• Hvad kalder man den lejring man
alarmcentralen? - 112
ligger en livløs person i? Aflåst
• Hvordan bliver brandmænd alarmeret
sideleje eller sygeleje
i dag? - Personsøger
•
Hvad
gør man ved forbrændinger ?
• Er du forsikret som brandmand af
Køler
med Vand
Sønderborg Kommune? - Ja,
• Har man pligt til efter evne at hjælpe
selvfølgelig da
andre i nød? Ja det har man
• Hvor mange værn er med i
•
Hvad
vil du gøre, hvis du er den
redningsbådsberedskabet? - 3
første på et skadested? Få overblik
• Hvor mange brandværn er der i den
og yde livredendeførstehjælp
gamle Nordborg Kommune? - 6
•
Hvad
vil du gøre, hvis du finder en
• Hvor ligge hovedsædet for
bevidstløs person? Kontrollere
Sønderborg redningsberedskab? vejrtrækning
Sønderborg
• Hvad er bedst, hvis en person har
Husk det værste du kan gøre, er ikke at
fået forbrændinger? - Vand
gøre noget!!!!
• Hvis du opdager en brand i dit hus, er
det bedst at? - Ud af huset og
Kenneth Gram Svendsen
alarmere
Brandkaptajn, Svenstrup
• Hvordan vil du slukke en brand i en
frituregryde? - Slukke komfuret og
lægge låg på gryden
Juli 2009
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Resultater – Lokalhistorisk fore.
Svenstrup lokalhistoriske forening
Hermed bringer vi de rigtige svar på de tre
poster ved Svenstrups ”hyggegåtur” den 6.
juni. Hilsen fra Sine, Mie og Tove samt en
stor tak til Åse, som med minutters varsel
overtog post 3. Tak til rideskolen – Erik,
Inger og Jørgen.
1) Vej til præstegård – Kalvehavevej (2)
2) Antal indbyggere – 551 mænd og 586
kvinder (2)
3) De blå træningsdragter – kom i 1953
(x)
4) Alsisk ord: Blårrekokke – valmuer (1)

5) Alssangen – det var det fjerde vers
(x)
6) Stenen i Klingbjerg – der står 16042004 (x)
7) Biler – nyeste er Opel 1963, Volvo
444 1957, VW 1948 (1)
8) Landsbygade ca. 1920 – du kigger
ned af Torup (x)
9) Bjerggården – fjernet i 1994 (x)
10) Sten på kirkegården – 16 faldne i
Svenstrup (1)
11) Skypumpe over Svenstrup – det var
1979 (x)
12) Genforeningssten – Vi er danske osv.
(2)

Svenstrup Ringridning
Allerførst en stor tak til alle som var med til
endnu engang at gøre Svenstrup ringridning
til et vellykket arrangement. Festpladsen var
rigtig godt besøgt over 500 besøgende.
Tak til sponsorerne.
132 ryttere deltog i selve ringridningen. Efter
en spændende dyst kunne Jette Andersen,
Tandslet kåres som konge, kronprins blev
Hary Clausen, Holmskov og Dorthe

Juli 2009

Johansen, Himmark blev prins. Alle havde
24 ringe. Dorthe Johansen bedste
Svenstrup rytter.
Jeg har et lagkagefad og en bradepande
som ikke er blevet afhentet – ring på tlf.
74 45 62 50 hvis du mangler dit fad, så
kommer jeg forbi med det.
På arrangørernes vegne
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Svenstrup Cykelringridning
Resultatet fra Svenstrup
Børnecykelringridning, afholdt søndag den
7-6-2009
Fra 3 år til 8 år
1. Mikkel L. Jørgensen (8 ringe)
2. Camilla F. Hansen (6 ringe)
3. Josefine Lehmann (5 ringe)
Alle fra Svenstrup

Fra 8 år til 12 år
1. Carina G. Jacobsen (10 ringe)
2. Sofie Lehmann (7 ringe)
3. Melanie Knutzen (7 ringe)
Alle fra Svenstrup
Flottest pyntede cykel
Robin Thy

Konkurrence - AL
Vinderen i Arbejdernes Landsbank
konkurrence ved ringridning i Svenstrup.
Gæt antal bolde (det korrekte svar var 51
bolde)
Præmien ér et knivsæt og blev vundet af :
Lene Christiansen
Nørreskovvej
6430

Præmien kan afhentes i filialen.
Med venlig hilsen
Poul Høxbro Andersen
Arbejdernes Landsbank
Nordborgvej 24 • 6430 Nordborg

– Bygger på sunde værdier

Juli 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…

Juli 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

Juli 2009
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Aktivitetskalender
… juli & august 2009
Tidspunkt
Onsdag d. 1. juli

Kl. 14-17

Aktivitet
Kreative aktiviteter

Mødested
Stolbroladen

Søndag d. 5. juli

Kl. 9.00

Gudstjeneste (Anette Sloth)

Onsdag d. 8. juli

Kl. 14-17

Kreative aktiviteter

Søndag d. 12. juli

-

ingen gudstjeneste i Svenstrup

Onsdag d. 15. juli

Kl. 14-17

Kreative aktiviteter

Søndag d. 19. juli

Kl. 10.30

Gudstjeneste (tema: Hjertets tale)

Onsdag d. 22. juli

Kl. 14-17

Kreative aktiviteter

Søndag d. 26. juli

Kl. 19.30

Meditativ gudstjeneste (tema: Livsfornyelse)

Onsdag d. 29. juli

Kl. 14-17

Kreative aktiviteter

Søndag d. 2. aug.

Kl. 10.30

Gudstjeneste (tema: Frihed)

Onsdag d. 5. aug.

Kl. 14-17

Kreative aktiviteter

Søndag d. 9. aug.

Kl. 10.30

Gudstjeneste (tema: At handle efter livsværdier) Svenstrup Kirke

Mandag d. 10. aug.

Kl. 18.30

Brandøvelse

Onsdag d. 12. aug.

Kl. 14-17

Kreative aktiviteter

Søndag d. 16. aug.

Kl. 10.30

Gudstjeneste (tema: Et lydhørt hjerte)

Tirsdag d. 18. aug.

Kl. 18.30

Brandøvelse

Kl. 19.00

Menighedsrådsmøde

Svenstrup Kirke
Stolbroladen

Stolbroladen
Svenstrup Kirke
Stolbroladen
Svenstrup Kirke
Stolbroladen
Svenstrup Kirke
Stolbroladen

Brandstation/Svenstrup
Stolbroladen
Svenstrup Kirke
Brandstation/Egen
Præstegården

Torsdag d. 20 aug.

… … sidste frist for indlæg til E SvenstruPPe’ september nummer

Søndag d. 23. aug.

Kl. 10.30

Menighedsgudstjeneste

Torsdag d. 27. aug.

Kl. 17/18

Folkedans børn og unge opstart

Søndag d. 30. aug.

Kl. 19.30

Ungdomsmusikgudstjeneste (Sig: ”ja” til livet)

Svenstrup Kirke

efter gudstjeneste – indskrivning af konfirmander

Alsingergården
Svenstrup Kirke
Konfirmandladen

Mandag d. 31. aug.

Kl. 18.30

Brandøvelse - søredning

Brandstation

Tirsdag d. 1. sep

Kl. 19.30

Folkedans voksne opstart

Onsdag d. 2. sep.

… … udkommer E SvenstruPPe’ september udgave

Søndag d. 6. sep.

Kl. 10.30

Menighedsgudstjeneste

Svenstrup Kirke

Onsdag d. 9. sep.

Kl. 14.00

Folkedans ældre opstart

Langesøgården

Torsdag d. 10. sep.

Kl. 08.30

Sommerudflugt – foredragsforeningen

Søndag d. 13. sep.

Kl. 10.30

Gudstjeneste

Tirsdag d. 15. sep.

Kl. 19.00

Menighedsrådsmøde

Alsingergården

P-plads forsamlingshus
Svenstrup Kirke
Præstegården

(... ... oplysninger uden ansvar)
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