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Nu nytårsfesten er rindet ud
skal hovedet duppes med en fugtig klud.
Vi hilser år 2014 goddag
og ligger år 2013 os bag.
Muligheden for at opleve nyt
eller blot dvæle ved det kendte, så pyt.
Styr hvorhen du vil
det er det livet er til.
Et godt nyt år
vi håber I alle får.

E SvenstruPPé

Indlevering til næste nr.

... senest den 20. februar 2014
Til…..Eva Tagesen

E SvenstruPPe´
Udgivelser i år 2014

E-mail:

e.svenstruppe@gmail.com
Denne udgave er lavet af: Eva Tagesen
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Kontaktudvalg

Kære læsere!
I dag sidder du med det første nummer af E Svenstruppe’s
38. årgang. Den dag jeg skrev dette stykke var en trist
mørk januar dag, og i den sidste tid
har det snart regnet hver dag,
meeen!! vi kan ikke gøre så meget
ved vejret, bare håbe vi snart får
solen at se igen, den lyse tid af
dagen
bliver
trods
alt
længere.(Dagen er tiltaget med
1time og 2 minutter)
Vi havde sidste år i oktober måned indsamling af penge til
bladets drift, der er mange som har bidraget, og det vil vi
fra bestyrelsen sige tak for. Vi modtager fortsat gerne
bidrag.
Den årlige generalforsamling afholdes i marts måned, mød
op, og vær med til at præge stoffet i bladet.
Jeg vil hermed ønske alle et godt nytår.
På bestyrelsens vegne
Lasse Andersen
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Nyt fra kirken
Kontakt Sognepræsten:
Hvis du har brug for en samtale, eller
hvis du skal bestille tid til en kirkelig
handling, så er du altid velkommen til
at kontakte din sognepræst:
Mai-Britt Josephsen Knudsen
Kalvehavevej 3, Svenstrup.

Mail: mbk@km.dk
Træffes bedst: tirsdag-fredag
kl.9-11eller kl.15-16 på
telefon: 74 45 62 05 /
mobil: 21 67 72 05.
Mandag er min fridag.

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.

Referater fra menighedsrådsmøderne
bliver fremlagt i kirkens våbenhus.
Rådets medlemmer: Leo Vindahl
Olsen (formand), Mona Boysen
(næstformand),
John
Svane
Christensen (kasserer i rådet),
Karin Stavski (kirkeværge), Martha
Thomsen (kontaktperson), Henrik
Christensen har ønsket at udtræde
af Menighedsrådet og 2. suppleant
Kurt Christensen er indtrådt, graver
Torben
Nielsen
(medarbejderrepræsentant).

Kirkegården:
Graver og kirketjener Torben Nielsen
træffes i arbejdstiden 8-14 på
kirkegården og på telefon 74 45 63 02
og mobil 3145 8400.

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 hjælpsom bøn.

Suppleanter:
suppleanter.

der

er

ikke

flere

Uden for rådet:

Menighedsrådet:

Organist: Maja Jørgensen (medarb.
repr.),

Menighedsrådsmøde torsdag d. 20.
febr. Og tirsdag d. 18. marts. kl. 19.00
i Konfirmandladen.

Regnskabsfører: Ole Rasmussen
Bygningssagkyndig: KlausWitte

Menighedsrådets møder er offentlige,
og alle interesserede er velkomne.
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Filmaftner for voksne i Konfirmand-laden ved Svenstrup Præstegård:
Vi byder dig velkommen til en
hyggelig filmaften hvor vi ser en god
film sammen og hygger os med et
glas vin/ vand og lidt chips.
Der er filmaften på følgende datoer:
Torsdag den 6.februar kl. 19.00
Torsdag den 13. marts kl. 19.00

Tilmelding til præsten senest mandag
den 17.2. og 17.3. på tlf. 21 67 72 05
eller på mail mbk@km.dk

Torsdag den 3. april kl. 19.00
Titlen for aftenens film oplyses ved
henvendelse til præsten på tlf. 21 67
72 05 eller på mail mbk@km.dk

Fastelavns-spaghetti-

Det koster 20 kr. pr.pers. at deltage.
gudstjeneste
Fredag den 28. februar kl. 17.0019.00 inviteres alle børn og deres
forældre til fastelavnsgudstjeneste i
Svenstrup Kirke.
Vi holder en kort gudstjeneste kl. 17
og
derefter
går
vi
ned
i
Konfirmandladen og spiser sammen
og hygger os. Inden vi går hjem og
ser ”Disney-sjov” slår vi katten af
tønden.

Café-eftermiddage for ældre i
Konfirmand-laden ved Svenstrup
Præstegård.
Onsdag den 19. februar kl. 14.0016.00 inviterer vi alle sangglade
indenfor til en eftermiddag med sange
fra Højskolesangbogen, fortælling ,
kaffe og hyggeligt samvær.

Kom meget gerne udklædt 
20 kr. for voksne pr. næse og gratis
for børn.

Dagens tema er ”Vinter sange” og ind
imellem sangene vil sognepræsten
fortælle et par små fortællinger.

Tilmelding nødvendig, så ring til
Mai-Britt på 21 67 72 05 senest
tirsdag den 25.02.14
Én-dags-retræter i fastetiden i
Svenstrup Kirke.

Onsdag den 19. marts kl. 14.0016.00 mødes vi igen til en hyggelig
eftermiddag med sang, musik og
fortælling. Denne gang er temaet:
”Forårs fornemmelser”

Har du brug for et pusterum, og et
sted hvor dine indre batterierne kan
blive ladet op? Så er en ”én-dagsretræte” måske noget for dig.
En retræte er et sted, hvor man for en
stund trækker sig tilbage fra en travl
og måske stressende hverdag og

Så velkommen til et par hyggelige
eftermiddage. Det er gratis at deltage.
Vi glæder os til at se dig.
Maja og Mai-Britt
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giver sig selv en form for ”åndeligt
frikvarter”, hvor man ved hjælp af
kristen bøn, stilhed og meditation kan
blive ladet op på ny og gå tilbage til sit
liv og sin hverdag med friske fornyede
kræfter.
I Svenstrup Kirke tilbyder vi i
fastetiden to ”én-dags-retræter”, og
da der er meget begrænsede pladser,
sker tilmelding efter ”Først til mølleprincippet”, så det gælder om at være
hurtig 
Datoerne for ”Én-dags-retræter” i
Svenstrup Kirke er:

fordanskning af det latinske Missa
Candelarum , som betyder Lysmesse. Det var helt indtil 1770 en
helligdag som blev fejret den
2. februar i alle kirker i Danmark.
Dagen blev også kaldt for Marias
renselsesdag, for på denne dag var
der gået 40 dage siden Jesu fødsel,
og førhen anså man kvinder der
havde født for at være urene indtil 40
dage efter fødslen, og de måtte derfor
ikke komme ind i helligdommen.
Men til kyndelmisse havde Maria atter
adgang til helligdommen, og det blev
markeret med en lysfest.
Man holdt fri fra arbejde og holdt
Kjørmes gilder, hvor der blev spist
flæsk og pandekager og man drak
masser af øl og brændevin.
Der blev også taget vejr- varsler, for
nu var man ved midvinter og skulle
gerne sikre sig en god høst næste
gang, så man spåede, at hvis det ved
Kjørmesknud blæste så meget, at
»18 kællinger ikke kunne holde den
19. ved jorden«, så ville foråret snart
være på vej. Og »kjørmes-tø var
bedre end 100 læs hø«, forstået på
den måde, at tøvejr på kyndelmisse
ville give en god høst.
I dag fejrer vi ikke længere dagen
som en helligdag og fridag, men da
Kyndelmisse i år falder på en søndag,
kunne man vælge at fejre den ved at
komme til gudstjeneste og bagefter gå
hjem og spise en bunke pandekager
sammen med familien.

Lørdag den 1.marts kl. 10.00-16.00.
Tema: Faste.
Lørdag den 29. marts kl. 10.00-16.00.
Tema: Centrerende bøn.
Pris 100,-kr. pr. gang inkl. Forplejning.
Meld dig til hos Mai-Britt senest
den 24.2. og 24.3.på tlf. 21 67 72 05
eller på mail mbk@km.dk
Oplys navn, adr. og telefonnr. ved
tilmelding.
*******************************************
Februar,
Kjørmes Knud og pandekager.

Da jeg var lille, og når vi til
morgensang i skolen sang Jeppe
Aakjærs
”Sneflokke
kommer
vrimlende” så undrede jeg mig,
ligesom så mange andre børn over,
hvad det betød, at ”nu kom
Kjørmesknud”, for hvad var det nu for
noget!?!
Kjørmesknud er det samme som
Kyndelmisse, som igen er en
God midvinter – foråret er på vej
Mai-Britt J. Knudsen
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Lokalhistorisk Forening
Generalforsamling

Åbningstider:

Afholdes torsdag d. 20 marts kl
19.00 i Cafeen i Stevning Kulturhus

1. og 3. mandag i måneden fra 14 til
17.
Nemid – Digital postkasse – e-boks
osv kan vi godt tilbyde hjælp til; bare
kom
forbi
i
åbningstiden.
Har du ikke Nemid så medbring pas
eller
kørekort
Har
du
Nemid
så
medbring
nøglekortet.

Bogen om Svenstrup kirke.
Nu er det snart sidste chance for at
låne os brudebilleder, hvis I er blevet
gift i Svenstrup kirke og billedet skal
med i bogen.

Foredragsforeningen
Alle foredrag foregår i Svenstrup
forsamlingshus fra kl. 14 til ca. 16
og koster 50 kr. incl. kaffe/te og
kage.

hvilken de på tre år sejlede jorden
rundt.
27.
februar
2014
kl.
14:
Tordenskjolds
soldater
spiller
under ledelse af Jes Solmer.
Programmet er ved redaktionens
slutning ikke endelig fastlagt.

30. januar 2014 kl. 14: Jorden rundt
i Danish Dynamite. Jørgen Bonde,
født og opvokset i Torup vil fortælle
om sit liv og virke. Hvorledes han
sammen med syv otte andre byggede
båden ”Danish Dynamite”, med

Med venlig hilsen
Programkomiteen: Ingolf H, Jørgen V
og Vagn H

Svenstrup vandværk, generalforsamling d. 20 marts kl. 19.30 på
forsamlingshuset.
Svenstrup friskole, generalforsamling d. 9. april kl. 19.00 på friskolen.
Støtteforeningen til friskolen, generalforsamling d. 9 april på friskolen
efter dennes generalforsamling.
Dagsorden følger for alle tre generalforsamlinger.
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EFTERLYSNING:
Støtteforeningen for Svenstrup Friskole søger en lade, et lokale eller andet, hvor
vi tørt kan opbevare møbler og andre større ting til vores loppemarked.
Har du et eller kender du en der har et så ring til:
Helle 51 92 08 78
Vi modtager også lopper, ring til samme nr.

Friskolen/SFO efterlyser regntøj, gummistøvler og skøjter. Har du noget stående
som er blevet for småt, eller ikke længere bruges - er vi de glade modtagere. Kun
ting som er i ok stand har interesse.
Tingene kan afleveres på skolen, som er åben daglig fra kl. 7-16

Svømning for børn og unge op til 25 år.
Kunne du tænke dig at gå til svømning eller at dine børn skal gå til svømning.
Torsdag d. 23 januar starter der et NYT svømmehold.
Denne dag er der gratis svømning for alle.
I Nordals svømmehal fra kl. 15.00 – 16.00
Der svømmes både i det lille og store bassin.
I det lille bassin er der vandtilvending og begynder svømning.
I det store bassin er der mest motion og leg, (ikke konkurrence svømning.)
Pris: 250,- Kr. for perioden frem til sommerferien.
Der er instruktør, men skulle der være en/flere som vil hjælpe hører jeg gerne fra
dig. Klubben vil evt. betale en instruktør uddannelse.
Tilmelding til: Kirstine tlf. 21252849
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Svenstrup friskole
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Så blev det Lille Bjørns (0-1 klasse) tur til at skrive til E SvenstruPPé.
I Lille Bjørn har vi arbejdet med rim om dyr.
0.klasse:
Kanin
Min kanin er stor
den hopper op på et bord
den spiser noget mad i et bad
og den bliver glad når den er i bad.
Og den bliver sur
når den skal arbejde med en mur.
Min kanin er blå når den vil ud og gå.
Og når den kommer hjem bliver den slem.
Kat
Min kat hedder Bo
og den bliver sur, når den hopper i en sko.
Den bliver glad når den går i bad.
Den er tyk og fed
og nu tager den ud og ridder på sin ged.
Den bliver sur når den skal hjem i sit bur.
Slut prut.
1.klase:
Kat
Min kat hedder Poul,
og den er dum som en skovl, den tisser i svovl.
Min kat har også en hat den tager den på i nat.
Dyr
Min hund hedder Per og han er lavet af ler.
Det er en brun hest og han har en vest.
En mus har et rødt hus
der er fyldt med lus.
Hilsen Lille Bjørn
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Ældre PC I E´Svenstruplaug Regi
For at kunne ruste vores ældre i
Svenstrup så de er klar til 1.
november 2014 hvor, alle skal have
en digital postkasse på borger.dk til
digital post fra det offentlige. Vil der
være mulighed for
at deltage i PC
grundkursus.

digitalpostkasse,
netbank og nemid, mm.
Linak har sponsoreret 4 stk. PC’er til
projektet. Projektet starter officielt 1.
marts kl 10 på skolen. Mød op på
skolen denne dag eller Du kan
allerede nu tilmelde dig ved Mogens
Madsen på telefon nr. 22359658 .Vi
regner med at starte op i februar da
vi har brug for at vide, hvor mange
kursister vi har, inden den officielle
åbning.

E’ Svenstruplaug
starter et projekt op, hvor der vil blive
undervist i brug af PC på et meget
lavt niveau så alle kan være med.
Undervisningen vil tage udgangs
punkt i det som i primært kommer til
at
bruge
den
til,
så
som

Hvilken dag og tidspunkt Projektet vil
køre bliver offentlig gjort i næste
nummer
af
E’Svenstruppe.

Takke annonce:
E’ Svenstruplaug vil gerne takke Nordals Auto for sponsorat og lån af lokale
til juletræstændingen.

Tak
Et halvt hundred år er gået, man ikke det helt forstår,
Guldet blev fejret d. 4.1. - dette år.
Fra morgenstunden - krans om døren og flagene hejst,
efter festen - utrolig flot lysalle´ på gaderne rejst.
Gaver, blomster, hilsner og div. indslag, som vi fået har,
det varmede/varmer stadig, og var helt vildt rar.
At så mange os i tankerne har haft
mens vi fejrede vores guldbryllup ( o e saft. )
Da skal det fra os her lyde den største tak,
for
det hele faldt i hak.
Ole
Eva

&

Eva & Ole Tagesen
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Syng en sang i Nørreskoven
Melodien er af Carl Nielsen
Tid og sted:

Program:

Lørdag 1. marts kl. 15.00 - 17.00
i den gamle skovfogedbolig
Nygård i Nørreskoven på Als
Sognepræst Kitty Hovgård Jensen, Egen Kirke
har udvalgt en række sange fra Folkehøjskolesangbogen
med melodi af Carl Nielsen ligesom der fortælles om
komponistens liv og virke

Entre:

Entrepris vil være 30 kr.

Traktement:

Kaffe, te og kage kan købes pris 40 kr.

Arrangør:

Foreningen Nygård (www.nygaard-als.dk)
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Bag om Barberen i Sevilla
En aften om en operaforestilling

Tid og sted:

Tirsdag 18. februar kl. 19.00 til 21.00 i den gamle
skovfogedbolig Nygård i Nørreskoven på Als

Program:

Operachef Lars Ole Mathiasen og Operasanger
Jacob Næslund Madsen begge fra Den Ny Opera i
Esbjerg fortæller om Rossinis komiske opera
"Barberen i Sevilla" og om arbejdet med opsætning
af en operaforestilling

Entre:

Entre 30 kr.

Traktement:

Et glas vin / en kop kaffe + en operasnitte pris 40 kr.

Arrangør:

Foreningen Nygård (www.nygaard-als.dk)
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FRA NØRRESKOV-SKOLEN
www.norreskov-skolen.dk

Folkeskole reformen
På Nørreskov-Skolen er vi meget optagede af at forberede os
godt på den nye hverdag, som venter elever, forældre og lærere
efter sommerferien.
På dette tidspunkt sidste år var der ingen indenfor skoleverdenen
som vidste, at vi skulle i gang med så omfattende en forandring af
folkeskolen. Her er lidt om reformen i overskrifter:
Reformens formål
Der er tre hovedformål med reformen:
Alle elever skal udfordres, så de bliver så dygtige som de kan.
Betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater skal være mindre
Tilliden til folkeskolen skal styrkes blandt anden gennem respekt for professionel viden
og praksis
De tre mål er baseret på tre indsatsområder:
En længere og mere varieret skoledag
Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere
Få, klare mål og regelforenklinger

En længere skoledag
Skoledagen bliver længere. Indskolingen skal gå i skole i 30 timer om ugen, mellemtrinnet i 33
timer og udskolingen i 35 timer om ugen.

Engelsk i 1. klasse og tysk i 5. klasse
Timetallet i dansk, matematik, natur/teknik og musik forhøjes for forskellige klassetrin. Der
indføres undervisning i engelsk fra 1. klasse og undervisning i 2.
fremmedsprog fra 5. klasse. Der indføres obligatorisk valgfag fra 7.
klasse. Motion og bevægelse skal indgå i skoledagen med
gennemsnitligt 45 min. om dagen. Faget ’Håndværk og design’
erstatter sløjd og håndarbejde.
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Flere timer
Reformen indebærer flere fagopdelte timer og ny tid til understøttende undervisning, som skal
supplere den fagopdelte undervisning. Hermed får skolerne mulighed for at udvikle en ny skole
med læringsmiljøer, som understøtter, at alle elever lærer, trives og udvikler sig fagligt og
alsidigt.

Arbejdspladser til lærerne
Den nye arbejdstidsaftale for lærerne betyder, at de nu ikke længere skal
have deres arbejdsplads derhjemme. Vi er derfor godt i gang med at
indrette arbejdspladser til alle lærere på skolen. Ud over et skrivebord, en
stol og et skab får hver lærer udleveret en bærbar PC. Det er lidt af et
puslespil at finde plads på skolen til 40 arbejdspladser, men det er et vilkår, og det skal nok
lykkes.

Indskrivning til børnehaveklassen
Indskrivningen til de kommende børnehaveklasser er godt i gang. Ligesom de foregående år
foregår indskrivningen elektronisk.
Indskrivningen skal være afsluttet den 31. januar. Det tegner lige nu til at blive 2 nye
børnehaveklasser på en fin størrelse på omkring 20 elever i hver.

Valg til skolebestyrelsen
Her i foråret holdes der valg til skolebestyrelsen. Det er ikke hele bestyrelsen, der er på valg. I
listen herunder er det de 4 første medlemmer, der er på valg. De 3 sidste er først på valg om 2
år.
Funktion
Formand

Navn
Henrik Christensen

Bestyrelsesmedlem

Hanne Rothe

Bestyrelsesmedlem

Thomas Phillipsen

Bestyrelsesmedlem

Karin Grue

Bestyrelsesmedlem

Lisa Elnef
Tæstesen
Lone Schultz

Bestyrelsesmedlem
Næstformand

Adresse
Gammel Guderup 21 Guderup,
6430 Nordborg
Brandshøjevej 1 Brandsbøl Mark,
6430 Nordborg
Solvej 3 Guderup,
6430 Nordborg
Runevænget 34 Guderup,
6430 Nordborg

Dorte Berndt

Dyssevænget 41
6430 Nordborg
Dyssevænget 25 Guderup,
6430 Nordborg
Nordborgvej 117 Svenstrup,
6430 Nordborg
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Annoncer

Bestyrelsen:

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

Navne:

Tlf.:

Karin Frost Jensen
Loise Andersen
Ulla Steimle Schmidt
Thorleif Petersen
Dorith Sprenger
Jan Jørgensen

22531887
20763407
30266087
22832890
20966505
61602238

Mailadr:

karinfrostjensen@sport.dk
povlsvej@mail.dk
steimle.schmidt@gmail.com
thorleifpetersen@bbayd.dk
dorith@bbs.dk
corsacabrio@mail.com

Goods gårdbutik Stevning Midtvej 1
Gårdens grisekød
Der kan købes både hele og halve grise. En hel gris vejer ca. 80 kg.
Velhængt og færdigpakket lige til at lægge i fryseboksen.
Tilbuds pris kun 35 kr./kg.
Bestilling i butik eller mobil 21 93 43 88 - Johannes.
Vi slagter grise hver anden mdr. derfor bestilling i god tid.
Desuden i butikken: et stort udvalg i kyllinger og andet kød samt diverse
slagterpølser.
Alt indenfor pærer, æbler og diverse grøntsager. Æg, honning og
hjemmelavet is.
Vi lægger stor vægt på at alt er lokalt produceret så vi kan stå 100 % inde
for kvaliteten.
Derfor også sæsonpræget udvalg-Åbningstider:
man-tors
fre-lør
søn

10.00-12.00 og 14.00-16.30
9.00-16.30
lukket
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HENRIETTES PRIVATE DAGPLEJE
Et godt alternativ til den kommunale.
Sikke en dejlig sommer vi har haft i år. Det har vi nydt godt af i dagplejen.
Vi har været rigtig meget ude i naturen, bla. ture i skoven, udendørs legestue med kollegaerne i
privatdagplejen 6430 og spist frokost i haven.
Vores årlige campingudflugt gik igen i år, til Lillebælt camping.
Denne gang inviterede vi mor og far til fællesspisning om aftenen, hvilket var rigtig hyggeligt.
Til forældrene siger vi endnu engang tusind tak for god mad og hygge.
Vi fik sagt farvel til Tobias, da han skulle videre i børnehave og samtidig velkommen til hans lillebror Lucas.
I legestuen er temaet lige nu: naturen. Vi høster, smager og er kreative.
Vi vil i vores næste heldagslegestue plukke æbler og lave æblegele.
Jeg har nu 5 børn i dagplejen og 2 opskrevne med opstart omkring oktober 2014 og januar 2015.
Har i lyst til at vide mere om min dagpleje, så kig ind på hjemmesiden: www.henriettesdagpleje.dk
Venlig hilsen Henriette

5% i bonus
AutoMester Fordelskort
Med dit AutoMester Fordelskort optjerner du 5%
bonus af dine kommende
værkstedsregninger.Bonusbeløbet fratrækkes altid
den efterfølgende regning.Det sker helt
automatisk.og det er gratis for dig.
Alle former for reparationer udføres!

Nordborgvej 54 Svenstrup tlf. 74456306 – www.nord-als-auto.dk
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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/ov

1.
2.
3.
4.
5.

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…
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udgivelser i år 2014
Nummer

1
(februar)

Sidste frist
for indlæg
Mandag den
20. januar

Trykning af
bladet

E SvenstruPPe’ udgives

Ons dag den
29. januar

Fredag den
31. januar 2014

2
(marts)

Torsdag den
20. februar

Onsdag den
26. februar

Fredag den
28. februar 2014

3
(april)

Torsdag den
20. marts

Mandag den
31. marts

Onsdag den
2. april 2014

4
(maj)

Søndag den
20. april

Onsdag den
30. april

Fredag den
2. maj 2014

5
(juni)

Tirsdag den
20. maj

Mandag den
26. maj

Onsdag den
28. maj 2014

6
(juli / aug.)

Fredag den
20. juni

Onsdag den
25. juni

Fredag den
27. juni 2014

7
(september)

Onsdag den
20. august

Onsdag den
27. august

Fredag den
29. august 2014

8
(oktober)

Lørdag den
Mandag den
20. september 29. september

Onsdag den
1. oktober 2014

9
(november)

Mandag den
20.oktober

Onsdag den
29. oktober

Fredag den
31. oktober 2014

10
(dec./ jan.)

Torsdag den
20. november

Torsdag den
27. november

Fredag den
28. november 2014
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