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Redaktion

Kommentar
Nu er det sommer og det kan ses på tykkelsen af denne udgave
af E Svenstruppe’ – der er ikke mange invitationer til aktiviteter,
men mere info om det, der er sket. Vi er alle ved at være klar til
sommerferie og afslapning
Lidt sker der dog – friskolen skal i gang og der er der brug for
mange hænder og spændende bliver det også til indvielsen af
skolen.
Også i kirken er der aktivitet henover sommeren: grillfest,
sommeraftensgudstjenester mm.
God sommer
Dorthe

Lasse Andersen
Gert Wonsyld

74 45 62 73
74 45 63 00

Kontaktudvalg
Brandværn
Anker Thy
74 45 62 99
E’ Svenstruplaug
Agnes Nielsen
74 45 63 46
e-mail:
nielsen@moisen.net
„E -Si- Skå“
Ole Rasmussen
74456193
e-mail
else.ole@bbsyd.dk
Folkedansere
Ib.Jensen
74456433
e-mail
i.jensen@post3.tele.dk
Nørreskovskolen, Svenstrup afdeling
Margit Wandahl

88724396

Nørreskovskolen, Guderup afdeling
Ejvind Bojsen
88726869
e-mail:
ejvind@sonderborg.dk
Hjortspring Børnehus
Ketty Jørgensen
74458637
e-mail
kjog@sonderborg.dk
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
Asta Broesby-Olsen
74456192
astabroesby@gmail.com
Riecks Arkæologiske samling
Anni Thy
74 45 61 23
Ringriderforening
Dorthe Johansen
74 45 62 50
e-mail: Skovgaard@johansen.mail.dk
Skolebestyrelsen
Henrik Christensen
23408434
henrik@dreier-christensen.dk

Skytteforeningen
Torsten Larsen
74 45 95 07
Svenstrup Cykelklub
Ole Tagesen
2614 57 71
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
Karin Frost Jensen
22531887
e-mail:
karin_frostjensen@sport.dk
Tekst & layout:
Dorthe Hoffland, Eva Tagesen
Gert Wonsyld
Trykning
Lasse Andersen
John Dahl.
Distribution
Peter Møller
74 45 63 01
Udbringning
Elever fra Hjortspringskolen

Svenstrup Hjemmeside
www.svenstrup-als.dk
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Kreative aktiviteter
…på Stolbroladen Sandvej 19, Svenstrup.
Igen i år kan vi tilbyde kreative aktiviteter af
forskellig art på Stolbroladen.
Vi starter onsdag den 4. juli kl. 14-17 og
fortsætter hver onsdag til og med d.1.
august. Det er igen Stenklubben,
Fotoklubben og Farveladen som er
arrangør.
Smykker og andet kan laves i Stenklubben,
Fotoklubben står for cafe og skattejagt. I
Farveladen kan man male på forskellige
slags materialer, bl. lærred, akvarelmaling,

papir, stofmaling, lave kort og æsker,
dekorerer æsker, skrot art o.a.
Forældre/bedsteforældre er meget
velkomne at blive og hygge sammen med
børnene. Kaffe/kage sodavand kan købes.
Pris 30 kr. for en eftermiddag og lidt til
materiale for smykkerne.
Børn fra ca.5 år og opefter kan deltage.
Ingen tilmelding man møder bare op.

Anna Weber

Nyt fra kirken
Særlige begivenheder i Svenstrup Kirke og Sogn juli – sept. 2012:

Søndag d. 1. juli kl. 19.00
SOMMERAFTENSGUDSTJENESTE
Hen over sommeren (24. juni + 1. og 8. juli
samt 12. august) vil vi øge antallet af
aftensgudstjenester. Her vil vi fejre de lyse
sommeraftener med en kort og let
gudstjeneste, der er præget af
Højskolesangbogens sommersange,
sommerdigte og jazzede musik-indslag.
Prædikenen over dagens evangelium vil
være kort og billedrig, og det hele vil ikke
Juli 2012

tage længere, end at man kan holde grillen
varm. En rigtig sommerlig oplevelse i din
lokale kirke.
Fredag d. 29. Juni kl. 17.00 En
Sommeraften i Præstegårdshaven
Som sidste år inviteres hele sognet og dets
venner til en hyggelig grill-aften i Svenstrups
smørhul af en præstegård med park og skov
– se nærmere i kommende flyveseddel.
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NB: Spaghettigudstjenesten, som stod til
den 24. august rykkes til fredag den 23.
november kl. 17.00
Søndag d. 9. september kl. 10.30 rytmisk
præget Svenstrup-højmesse med
indskrivning af de nye konfirmander (let
frokost i konfirmandladen for forældre og
kommende konfirmander)

Stilhed, lystænding og fyraftensfred i
kirken på hverdage
Mandag er der mandagsstilhed kl. 18.30
Torsdag er der lystænding og forbøn kl. 17
Tirsdagene 14. og 28. august; 11. og 25.
september; 9. og 23. oktober kl. 16.15
holder vi FYRAFTENSFRED
– et møde i kirkens kor, hvor evangeliets
budskab om fred formidles af lyd fra
menneskestemmer – den lyd, som korets
loft er indrettet til at gengive smukt.

Evangelisk kvarter
Et evangelisk kvarter
kan vare fra et
splitsekund til en
evighed. Det er både
et sted og et tidsrum:
et kvarter – et sted,
hvor man kan bo - og
en stund - et frikvarter.
- et evangelisk kvarter:
” I begyndelsen skabte Gud himlen og
jorden.
Jorden var dengang tomhed og øde, der
var mørke over urdybet, og Guds ånd
svævede over vandene.
Gud sagde: »Der skal være lys!« Og der
blev lys.
1. Mosebog 1, 1-3
Kristus er Guds lys og en dag kommer han
gående til dig, ligesom du ser din bedste
ven komme dig i møde.
Som kærligheden selv, der kommer til dig!
Sådan ønsker Gud at komme dig i møde, så
du ved, at du er elsket og aldrig alene i
mørket.
Gud vil, at du aldrig skal være mørkeræd –
han er i mørket hos dig, så du kan se lyset –
selvom det kun er et lille bitte lys!
Bo Scharff, sognepræsten
Tro, livsværdier og åndelig styrke rystes
og udvikles gennem livet og dets
udfordringer. Præsten kan være en god
samtalepartner, når noget skal vendes for at
blive bedre. Ring og aftal tid!
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Dåb
Den 3. juni: Villads Kastrup Holmgaard
Collin Knudsen. Dåbsord: Alt er muligt for
den, der tror! Markus 9, 23
Døde
Den 30. april: Anker Jeppesen
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 ellers har svært ved at komme i
kirke.
Kirkegården
Graver og kirketjener Torben Nielsen
træffes i arbejdstiden 8-14 på kirkegården
og på telefon 74 45 63 02 og mobil 29 36 04
08.
Kirkens hjemmeside
På: www.svenstrupkirke.dk finder man alle
relevante oplysninger om kirken,
menighedsrådet, gudstjenestetider, møder
osv. Her kan du tillige hente dig en relevant
prædiken eller en lille meditativ bøn til
inspiration.

Sognepræst
Bo Scharff
Der er altid mulighed for at træffe
sognepræsten enten ved at henvende sig
på præstegårdens kontor (sydindgang) eller
ved at træffe aftale over telefonen - dog
undtagen mandag.
Tlf.: 21 67 72 05 – e-mail: BOSC@km.dk
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Menighedsrådet
Der holdes ordinært møde igen efter
sommerferieperioden 21.august, 18.
september, 23. oktober og 20. november.
Der er tale om den 3. tirsdag i måneden på
nær i oktober.
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:
Asta Broesby-Olsen (formand og
kontaktperson),
Thomas Damgaard (næstformand, sekretær
og kirkeværge),
Bente Purup (kasserer i rådet),

Mona Boysen,
Ruth Good,
Klaus Nørrelykke;
Bo Scharff (præst, født medlem).
Uden for rådet: Torben Nielsen/Maja
Jørgensen (medarb. repr.),
Ole Rasmussen (kasserer).
Bygningskyndig: Hans Jensen.
Den 4. september er der opstillingsmøde
til det nye Menighedsråd, som skal vælges
efter følgende valgkalender:
25. september: kl. 19: Tidligste tidspunkt for
aflevering af kandidatliste
2. oktober: Kl. 19: Sidste frist for indlevering
af kandidatlister
16. oktober: Kl. 19: Sidste frist for
afhjælpning af mangler ved kandidatlister
Aflysning af valg i sogne med aftalevalg
13. november: Menighedsrådsvalg 2012

Nyt fra Svenstrup friskole
Siden sidst:
Købskontrakten med kommunen er
underskrevet og vi overtager skolen pr. 15.
juli.
Det betyder, at vi skal i gang med klargøring
til skolestart. I dagene 1.- 3. august fra kl. 912 går det løs, så der vil vi sætte stor pris på
hjælp til klargøring af skolen. Mød op hvis
du har tid og lyst til at give en hånd med. Vi
er blevet lovet, at skolen er rengjort, så det
er de sjove ting med indretning, evt. maling
osv. vi skal i gang med.
Vi har planlagt at holde offentlig indvielse af
skolen mandag d. 13. august fra klokken 1518 (mere info om dette arrangement
senere). Input til arrangementet modtages
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gerne. Kan mailes til
sandra.pedersen.als@gmail.com
Der er kommet et par elever til, så vi nu har
39 elever. Flere har vist interesse, så vi
håber på et par mere inden skolestart.
I sidste uge blev der holdt
ansættelsessamtaler og vi har ansat to
kompetente lærere. Præsentation følger
senere.
Vi har været så heldige at få et
skolebibliotek. Der er flere tusinde bøger.
Det er Bov skole, der lukker og de vil gerne
forære os bøgerne.
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Grib chancen for at få ryddet op, vi tager gerne imod nyttige ting som f.eks.
Kontorting
Køkkenting
Værkstedsting
Ringbind
Bestik og glas
Symaskine
Scanner
kaffemaskine
Garn rester
Reoler
Elkedel
Stofrester
Kontorstole
Husholdningsglas m/u låg
Sløjd værktøj
Rulleskabe store / små
Gryder, pander, skåle
Brædder
Sakse, tapeholder
Tallerkner
Søm, skruer
Papir, kuverter
køkkenredskaber
Karton, blyanter, farver
USB stik
Viskestykker, karklude
Computer / computerting

Vedligeholdelse
Pensler
Maling (også rester)
Skovl, kost, rive, spade
Skraldespande
Sorte affaldssække

Rengøring
Spande
Koste
Fejeblad
Rengøringsartikler
gulvmoppe

Diverse
Sko reoler
Førstehjælpekasse
Bøger

Kontakt Sandra på tlf: 25626763, eller sandra.pedersen.als@gmail.com
Eller aflever det hos Dorthe Johansen, Skærveagervej 5, Himmark
eller aflever det på skolen i dagene 1.-4. august llemme klokken 9-12

Efterlysning fra friskolen
Svenstrup friskole efterlyser mennesker som
kunne tænke sig at undervise eller være en
ekstra hånd når børnene har de kreative fag
som billedkunst, sløjd, husgerning, musik,
sport - hjælp i SFO - frivillig pedel (hjælpe
med at slå græs, klippe hæk mm.) - eller
vise det, du er god til.

at sætte det i system, vil det også være
super.
Henvendelse til et bestyrelsesmedlem
(listen ses på hjemmesiden:
www.svenstrupfriskole.dk), eller til
skoleleder Jens på tlf: 28306230 eller mail:
jvuum@it.dk

Vi har fået et helt bibliotek, så skulle der
være nogle, som brænder for at hjælpe med
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Vi savner vores Tulle

Vil i være søde at hjælpe med at finde ham
ved at kigge i skure, udhuse, lader, garager m.m.
Hvis I finder ham eller bare har set ham, så ring til os.
Vi savner ham rigtig meget.
Hilsen Morten & Bente
Apotekergade 6
2293 1424

Barnevogn til salg
Velholdt barnevogn med lift og madras, myggenet og regnslag.
Pris: 500 kr.
Tlf. 74 45 62 82 eller 24 45 38 74
Ilse Buss
Kløvertoften 17

Juli 2012
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Kom og dans – gratis bal
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Grundejerforeningen Grønningen
Har afholdt den årlige generalforsamling d. 20. maj 2012
Alle punkterne gik flot
igennem, men da vi nåede
punktet evt. kom der en
”meget stor” og vi mener
virkelig en ”meget stor”
bøn
til
samtlige
hundeejere, der lufter
jeres hunde på de grønne områder langs
Vadbækvej, Mellemtoften, om hjørnet til
kvarteret Grønningen. (Det er godt nok
kommunens arealer, men samtlige husejere
langs vejene slår græsset), prøv lige at
forestille jer, komme gående med sin
græsslåmaskine, og pludselig er der noget

der splatter lige op i ansigtet på en, og hvad
tror I det er? – En hundelort, føj og atter en
gang føj. Kunne I ikke, jer hundeejere,
efterfølgende lære jeres hunde, at gå over
på den anden side, langs med marken på
Vadbækvej og lade
dem besørge der.
(Hunde i snor og lort i
posen, så kan alle
færdes
frit).
På
forhånd tak.
På vegne af beboerne fra Grønningen. Eva
Tagesen

Nyt fra brandværnet
Svenstrup frivillige brandværn

Udkald i foregående måned:
22. maj: ISL udkald til redningsbåd. (eftersøgning efter savnet person i Sønderborg bugt)
Afholdte øvelser:
Der har i juni måned været to øvelser med brandværnet og en øvelse med søredning, samt
deltagelse med trafikregulering ved Ringridningen.
Kommende måneds øvelser:
2 Juli: Svenstrup (kl 18:45)
9 Juli: Søredning (kl 18:30)
Skulle du være interesseret i at se hvad vi laver ved en øvelse, eller være måske være
interesseret i at blive brandmand / brandkvinde, så kontakt en fra bestyrelsen, en brandmand
du kender, eller kom til en øvelse og få snak med os.
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Lokalhistorisk forening
En stil
En af de dengang "udvalgte" stil skrevet af Sonja M Lorentzen d. 25.3.1959
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Sommerferie - holder vi i juli og august.
Åbner igen 1. og 3. mandag i september fra
14 til 17
Bogen "Svenstrup kirke - vi og vor kirke"
Vi er godt i gang, men mangler meget.
Bryllupsbilleder: Fra jer vil vi gerne låne
bryllupsbilleder, hvis I eller nogen i jeres
familie er blevet viet i Svenstrup kirke. Så
skanner vi billedet.
Vi prøver at finde navnene på jer, via
E’svenstruppe og Rundt om Stevning, så I
skal nok blive kontaktet, hvis I ikke melder
jer frivilligt!
Dåbsbilleder: Billeder i forbindelse med
dåben vil vi gerne låne. Behøver ikke være
taget i kirken.
(I mandags fik vi oplysning om en, der var
blevet døbt i kirken i 1875. Billedet bliver af
ham som voksen, da vi ikke har andet.)

Gravstensbillederne: har vi styr på, de er
alle fotograferede. De er jo til at finde.
Menighedsrådene gennem tiderne
mangler vi også. Så kig venligst i
gemmerne.
Renoveringer gennem tiderne
Osv
Kontakt venligst en af os:
Jørgen Valentin
Inger Marie Christiansen
Tove Semmelmann
Kirsten Jørgensen
Sine Møller
Elsebeth Breede
Connie Vogt eller
Vagn Hesselager
e-mail: svenstruparkiv@skla.dk

Konfirmationsbilleder: Vi har en del, men
mangler også en del, så find det venligst
frem og vrid hjernen for at huske navnene.

Juli 2012
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Salgsklare uge 32
(Mor) Mille

(Far) Demsey

Stærke jagtlinier og forældre fri for arvelige sygdomme.
Prima familiehunde..
4 sorte 5 gule: 3 gul tæve 2 sort tæve 2 gule hanner og 2 sorte hanner
Kontakt:

Juli 2012

Jan og Anni Rasmussen
Mobil: 22394256 el. 74456364
www.Egebjerg-labradors.dk
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E’Svenstruplaug
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DET FOREGÅR I
Skolevænget 14
2012
August 2012
Lørdag 11. aug. kl. 15.00

Kulturhuset

September 2012
Mandag 3. sep. kl. 18.00
Tirsdag 4. sep. kl. 19.00
Onsdag 5. sep. kl. 09.00
Onsdag 5. sep. kl. 19.00

Madklubben
Kulturhuset
Kulturhuset
Kulturhuset

køkken
caféen
caféen
caféen

Madklubben
PC- kursus hold 1 starter kl. 19.00 - 21.00
PC- kursus hold 2 starter kl. 09.00 – 11.00
PC- kursus hold 3 starter kl. 19.00 – 21.00

Oktober 2012
Fredag 5. okt.

Kulturhuset

Salen

80ér fest med spisning og levende musik

kl. 18.30

Cykeltur for alle

Faste tidspunkter:
Petanque: alle er velkomne
Vi spiller alle torsdage kl. 09.30 – ca. kl. 11.00.
Leg og motion for rigtig voksne:
Mandage kl. 09.00 – 11.00 sæson start d. 24. september

sæson slutter 25. marts 2013

Lokalhistorisk Forening: Åbent hus - alle er velkomne
Der er åbent 1. og 3. mandag i måneden kl. 14.00 – 17.00

(undtaget juli, august og december måned)

Juli 2012

Side 16 af 20

E SvenstruPPe’

Annoncer
HENRIETTES PRIVATE DAGPLEJE

Et godt alternativ til den
kommunale.
D. 1. februar 2012 var det præcist et år siden, jeg startede op
med min private dagpleje.
Meget er der sket siden. 2 børn har vi sagt farvel til, da de
skulle videre i børnehave og der er kommet nye børn til. I
løbet af året har jeg sammen med de dejlige guldklumper haft
masser af dejlige oplevelser og ser frem til de næste mange
år. Tusind tak til jer forældre, for den store opbakning og tillid.
I december havde vi julehygge i legestuen. Vi fik bl.a. bagt julesmåkager til forældrekaffen, om
eftermiddagen og sunget julesange.
Fastelavn fik vi også fejret i stor stil, sammen med legestuegruppen. Vi lånte aktivitetscenteret i Guderup,
børnene var klædt ud, katten blev slået af tønden og vi hyggede os med lækre fastelavnsboller.
Kig ind på min hjemmeside og se de flotte billeder af børnene. www.henriettesdagpleje.dk
Hilsen Henriette

Goods gårdbutik Stevning Midtvej 1
Gårdens grisekød
Der kan købes både hele og halve grise. En
hel gris vejer ca. 80 kg.

Alt indenfor pærer, æbler og diverse
grøntsager. Æg, honning og hjemmelavet is.

Velhængt og færdigpakket lige til at lægge i
fryseboksen.

Vi lægger stor vægt på at alt er lokalt
produceret så vi kan stå 100 % inde for
kvaliteten.

Tilbuds pris kun 35 kr./kg.
Derfor også sæsonpræget udvalg-Bestilling i butik eller mobil 21 93 43 88 Johannes.
Vi slagter grise hver anden mdr. derfor
bestilling i god tid.

Åbningstider hverdage 10.00-12.00 og
14.00-16.30 - weekend 10.00-15.00

Desuden i butikken: et stort udvalg i
kyllinger og andet kød samt diverse
slagterpølser.
Juli 2012
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Bestyrelsen:

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

Navne:

Tlf.:

Karin Frost Jensen
Loise Andersen
Jesper Sørensen
Ulla Steimle Schmidt
Palle Søgaard
Dorith Sprenger
Jan Jørgensen

22531887
20763407
61122435
30266087
50745120
20966505
61602238

Mailadr:

karinfrostjensen@sport.dk

dorith@bbs.dk

Nyhed – Nyhed – Nyhed
Vi har fået en fantastisk solbeskytter spray faktor 30, som indeholder Aloe Vera og vitamin E for at
beskytte huden mod ældning og solskader.
Den er ekstra vandfast og selvfølgelig rigtig go til børn.
Beskytter med UVA og UVB

Hvad Forever kvalitets Aloe Vera kan gøre for os
mennesker og dyr
Hvorfor ik` prøve, jeg er sikker på det Aloe kunne
gøre noget godt 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.
Jeg har Aloe varmecreme til muskler, gelly, propoliscreme til tør hud,
tandpasta, deo stik, aloe lips, og vores enestående drikke gel i
3 smags varianter og mange flere produkter.

Forever kvalitets Aloe Vera: Nordborgvej 113 Svenstrup
Ring eller Skriv Sms. til 61 67 09 50.
Skriv en E. mail: agove@mail.tele.dk
Hjemmeside: www.myaloevera.dk/ove

Juli 2012
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Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Mandag

1.
2.
3.
4.
5.

8.30 – 17.00
8.30 – 17.00
8.30 – 17.00
8.30 – 17.00
efter aftale

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 2012
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Aktivitetskalender
Juli og august 2012
Tidspunkt

Aktivitet

Mødested

Fredag d. 29. juni

kl. 17.00

En sommeraften i præstegårdshaven

Præstegårdshaven

Søndag d. 1. juli

kl. 19.00

Sommeraftensgudstjeneste

Onsdag d. 4. juli

kl. 14-17

Kreative aktiviteter

Søndag d. 8. juli

kl. 19.00

Sommeraftensgudstjeneste

Onsdag d. 11. juli

kl. 14-17

Kreative aktiviteter

Søndag d. 15. juli

kl. 10.30

Svenstrup højmesse

Onsdag d. 18. juli

kl. 14-17

Kreative aktiviteter

Søndag d. 22. juli

-

ingen gudstjeneste i Svenstrup

Onsdag d. 25. juli

kl. 14-17

Kreative aktiviteter

Søndag d. 29. juli

-

ingen gudstjeneste i Svenstrup

Onsdag d. 1. aug.

kl. 14-17

Kreative aktiviteter

Ons-fre 1.-3. aug.

kl. 9-12

Klargøring af friskolen

Søndag d. 5. aug.

kl. 19.00

Aftensgudstjeneste ved Ole Werth Sørensen

Kirken

Søndag d. 12. aug.

kl. 19.00

Sommeraftensgudstjeneste

Kirken

Mandag d. 13. aug.

kl. 15-18

Indvielse af Svenstrup Friskole

Søndag d. 19. aug.

kl. 16.00

Svenstrup højmesse

Kirken
Stolbroladen
Kirken
Stolbroladen
Kirken
Stolbroladen
Stolbroladen
Stolbroladen
Friskolen

Friskolen
Kirken

…mandag d. 20 aug - Sidste frist for indlæg til E SvenstruPPé`s september Nr.
Søndag d. 26. aug.

kl. 19.00

Stillegudstjeneste

Kirken

Torsdag d. 30. aug.

kl. 17.00

Folkedans – børn hold 1 opstart

Alsingergården

Torsdag d. 30. aug.

kl. 18.00

Folkedans – børn/unge hold 2 opstart

Alsingergården

Fredag d. 31. aug.

kl. 19.30

Kom og dans arrangement

Forsamlingshuset

…fredag d. 31. august udkommer næste nr. af E SvenstruPPé …
Søndag d. 2. sept.

kl. 10.30

Svenstrup højmesse

Kirken

Mandag d. 3. sept.

kl. 14-17

Åbent hus

Tirsdag d. 4. sept.

kl. 19.30

Folkedans – voksne begyndere opstart

Søndag d. 9. sept.

kl. 10-30

Rytmisk Svenstrup højmesse med indskrivning af

Lokalhistorisk forening
Alsingergården
Kirken

Konfirmander (let frokost for forældre og nye konfirmander)
(… … oplysninger uden ansvar )
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