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Kommentar

Redaktion
Lasse Andersen
Email: lasse@fyhn.dk
Gert Wonsyld
Email:gertw@bbsyd.dk

74 45 62 73
74 45 63 00

Kontaktudvalg

Så er påsken forbi, og foråret er godt på vej. Folk er
begyndt at arbejde i haverne, pille i jorden for at få
vinterens udtørede grene og blade væk. Nu varer det
ikke længe før man igen kan høre græsslåmaskinerne
brumme og snakken gå over hækken.
Søndag d. 1 maj afholdes skovens dag med
arrangementer over hele Danmark. Her ved os har
menighedsrådet taget initiativ til at samle folk til en tur
i Torup skov for at se skovbunden dækket af
amemoner og bøgen sprunget ud.
Gert Wonsyld

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
Ejvind Bojsen
88726869
e-mail:
ejvind@sonderborg.dk
Stevning Børnehus og Nørreskovens
Naturbørnehave
Mette Ringsgaard 74 45 86 37
e-mail:
mrin@sonderborg.dk
Jagtforeningen
Hans Jakob Møller
74 45 63 01
Lokalhistorisk Forening
Jørgen Valentin
74 45 61 65
Menighedsrådet

Martha Thomsen.
21917675
e-mail
mmat@bbsyd.dk
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
e-mail henrik@dreier-christensen.dk

Skytteforeningen
Jonna Hansen
28464119
Svenstrup Cykelklub
Else Marie Ernst
29870525
e-mail:
elseernst43@gmail.com
Svenstrup Friskole
Jens Væggemose
64677681
e-mail
kontakt@svenstrupfriskole.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 Svenstrup friskole og andre

Svenstrup Hjemmeside
www.svenstrup-als.dk
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GUDSTJENESTER I SVENSTRUP KIRKE
April 2016:
3.4.16
kl. 10.30 MJK
10.4.16 kl. 10.30 MJK
17.4.16 kl. 10.30 MJK
22.4.16
24.4.16 kl. 10.30

Guldkonfirmation
Højmesse
Højmesse
Henv. Egen kl. 10.30
Menighedsgudstj.

Maj 2016:
1.5.16.
kl. 10.30
5.5.16
kl. 10.30
8.5.16
kl. 10.30
15.5.16 kl. 10.30
16.5.16 kl. 14.00
22.5.16 kl. 14.00
29.5.16 kl.10.30

Skovens dag *
Kristi himmelfart
Menighedsgudstj.
Pinsedag
Fælles i Havnbjerg*
Stevning Kulturhus*
Højmesse

MJK
MJK
MJK
MJK
MJK
MJK

* Se mere under ”Det sker i Svenstrup Kirke

DET SKER I SVENSTRUP KIRKE:

Skovens dag
-vandring i Torup Skov.
Søndag d. 1. maj afholdes skovens dag, med arrangementer mere end 65 steder
rundt om i landet.
Svenstrup menighedsråd der ejer ca. 8 ha. skov ved Torup Skov, fordelt på 2-3
parceller, inviterer på en tur i området på denne dag efter kirketid.
Bøgetræerne er nyudsprungne og jorden dækket af blomstrende anemoner.
Mødested: Nørreskovvej 37 kl.12.00 ,hvor vi før turstart sammen spiser
madpakker, som hver enkelt selv har medbragt, ( service og øl/vand forefindes).
Turens længde : ca. 3 km., som slutter kl. ca. 14.00. Husk at medbringe fornuftigt
fodtøj.
Turen ledes af menighedsrådsformand Leo Vindahl Olsen.
Svenstrup menighedsråd.
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2. Pinsedag, 16.maj 2016 kl. 14.00
Friluftsgudstjeneste
i haven ved Havnbjerg Sognehus.
De fem sogne på Nordals samarbejder om den årlige friluftsgudstjeneste
Havnbjerg Sogn er vært denne gang, så hold øje med plakater og annoncer
med nærmere information om arrangementet,
når pinsen nærmer sig.

Gudstjeneste i Stevning Kulturhus,
22. maj kl. 14.00
Vi fejrer gudstjeneste i Kulturhuset i Stevning og håber mange, - både børn og
voksne vil møde op.
Der er Kaffe og kage efter gudstjenesten til alle.

CAFÉ-EFTERMIDDAGE FOR
ÆLDRE I KONFIRMAND-LADEN
VED SVENSTRUP PRÆSTEGÅRD.

Onsdag den 13.4. kl. 14-16:
mødes vi til en sang- og fortælle-eftermiddag i kærlighedens tegn. Sognepræsten
fortæller om kærlighedens forskellige former og vi synger
fællessange om kærlighed.

Kom og vær med til nogle hyggelige timer. Tilmelding senest mandagen inden på
tlf: 2167 7205. (Gerne sms.)
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MENIGHEDSRÅDSMØDER I
KONFIRMANDLADEN KL. 19.00:
Mandag den 18.4.
Tirsdag den 17.5

DØDE / BEGRAVEDE VED SVENSTRUP
KIRKE :
Lars Norup Nielsen
****************************************************
Husk: Kirkebilen kører:
KIRKEBIL: Bestilles hos GF-Taxi på telefon
74 45 95 45 senest dagen før gudstjenesten eller arrangementet.

KONTAKTOPLYSNINGER:
Præst:

Graver:

Formand:

Mai-Britt Josephsen Knudsen
Kalvehavevej 3, Svenstrup
Træffetid: Hverdage (undtagen fredag) kl. 8-14
tlf: 74 45 62 05 /
mobil: 21 67 72 05
Torben Nielsen
Træffetid: Hverdage (undtagen mandag) kl. 8-14 på
kirkegården.
Tlf: 74 45 63 02 / mobil: 3145 84 00
Leo Vindahl Olsen.
Tlf. 74 45 82 11/
mobil: 26 74 62 11
Mere information:
www.svenstrupkirke.dk
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Information fra Svenstrup vandværk
D. 8. marts var der generalforsamling.
Formandens beretning:
Bestyrelsen har i årets løb afholdt 2 bestyrelsesmøder, et revisionsmøde og 5
møder med kommunen og de andre vandværker omkring indsatsplanerne.
Status på indsatsplanen er at den er godkendt, så beskyttelse af grundvandet
bliver et fælles projekt på tværs af vandværkerne. Til dette arbejde er der dannet et
vandsamarbejde. Vandsamarbejdet skal primært finansiere de indsatser i
indsatsplanerne der omfatter jordkøb / jordbytte / deklarationer. Finansiering sker
ved omlægning af afgifter. Tidligere fik staten 67øre/m3 solgt vand. Dette ændres til
fremover at være 39 øre/m3 til staten og 28 øre/m3 til vandsamarbejdet.
I 2017 forventes den første skovrejsning at starte i Havnbjerg området.
Der har været 5 vandbrud, flere brud er udløst af den store graveaktivitet (gadelys,
regnvandsseparering) som har været i Sventrup i årets løb.
Der er taget de obligatoriske vandprøver, og en enkelt gang har værdierne været
for høje på ammonium og nitrat. Overskridelsen skyldes sandsynligvis for hurtig op
pumpning af grundvandet. Pumperne er skiftet. Der er efterfølgende taget prøver
hvor alle kravværdier har været overholdt.
7. September har der været tilsyn fra kommunen. Der blev aftalt at udvide området
omkring boringen, så det ikke længere kan parkeres biler i fredningsbæltet.
Fredningsbæltet udgør 10m omkring boringen.
Kassereres beretning:
I 2015 er der udpumpet 50.757 m3 vand, og der er faktureret 49.462 m3. Det svarer
til et spild på 2,6 %
Boringerne er repareret, og det har kostet ca. 160.000kr
Årets resultatet er et minus på 9125kr. Vandværkets egenkapital er 933.000kr.
Valg:
Der var genvalg til bestyrelsen til Jørgen Jørgensen og Hans Jacob Møller.
Genvalg til revisor Kirsten Kock.
På bestyrelsens vegne.

Gert Johansen
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Top Møde for alle
Den 5 April kl 19 på Svenstrup forsamlingshus.
Dagsorden:
1. Hvordan gik året 2015

ved

Agnes

2. Landsbylaug og landsbyforum

ved

Connie Skovbjerg

3. Hvad kan kommunen hjælpe lauget med ? ved
Kristian P. Nordstrøm

fra kommunen

4. Udviklingsplaner 2016-2025
 Hvad vil vi fremover?
 Hvordan kommer vi i gang?
5. Evt
Vi havde i foråret 2015 et rigtig godt borgermøde. Hvor der var rigtig
mange af jer der mødte op og deltog aktivt, med at komme med input
og gode ideer til aktiviteter for og om Svenstrup, dette vil vi rigtig
gerne følge op på sammen med jer.
Der kan købes kaffe med kage til 15 kr.
Vi ses
E’Svenstruplaug 
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Svenstrup Frivillige Brandværn

Sidste måneds udkald
07-03-2016
Min. forurening-Mindre spild – Olieprodukt spildt på vej
Andre opgaver vi har hjulpet med
Hejsning af flag i flagallé fra Danfoss til Havnbjerg hvor vi stod parade til ære for
Bitten Clausen ved hendes begravelse.
Ære være hendes minde.
Kommende Øvelse
11-04-2016 kl.18:45 Øvelsen afholdes af Svenstrup
Ny brandmand M/K?
Svenstrup frivillige brandværn har brug for et par nye brandmænd / kvinder i
brandværnet.
Hvis du kan svare ja til dette, så er det lige dig vi har brug for:
- Er du mellem 18 og 40 år.
- Har du lyst til at gøre en forskel når uheldet er ude.
- Har du et fornuftigt helbred.
- Har du lyst til at tage en uddannelse som brandmand – Gratis.
- Er du bosiddende i / omkring Svenstrup.
For mere info, tag kontakt til en brandmand du evt. kender, eller kontakt en fra
brandværnets bestyrelse.
Kaptajn: Anker Thy – 20629133
Vicekaptajn: Michael Enggaarg – 51718663
Kasserer: Jens Johansen – 40240476
Sekretær: Torben Petersen – 24805461
Best.medlem: Henrik J. Nielsen – 21210240
www.svenstrupbrand.dk
Facebook

Efterlysning.
Har du lyst til at hjælpe SUF,cykelklubben og ringriderforeningen i forbindelse med
vores årlige ringridning søndag d. 5. juni hører vi gerne fra dig.
Vi mangler bla. Hjælp i vores tombola. Har du et par timer som du gerne vil bruge i
hyggeligt selskab, så hold dig ikke tilbage men ring til Dorthe Johansen på tlf.
22916250.
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Generalforsamling på Svenstrup Friskole
Dato & tid: d. 26/4-16, kl. 19.00
Sted: Gymnastiksalen på Svenstrup Friskole

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer
a. Valg af referent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
a. Formandens beretning
b. Tilsynsførendes beretning
c. Kasserens beretning & forelæggelse af revideret årsregnskab for 2015
3. Sciencelokale
4. Valg til bestyrelsen
a. Valg af stemmetællere
b. Valg af medlemmer i forældrekredsen
i. Torsten Junk (Modtager genvalg)
c. Valg af medlemmer i skolekredsen
i. Kia Jacobsen (Modtager genvalg)
ii. Karin Karina Precht Jensen (Modtager IKKE genvalg)
5. Valg af suppleanter
a. Valg af suppleant i forældrekredsen
i. Udtrådt af bestyrelsen
b. Valg af suppleant i skolekredsen
i. Nina Frederiksen (Modtager genvalg)
6. Indkomne forslag
7. Evt.
Evt. yderligere indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 12/4-15.
Friskolen er vært ved kaffe/the & kage.
Der kan købes øl & vand.
På bestyrelsens vegne
Morten Carstensen
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Dagsorden til generalforsamling i Støtteforeningen for Svenstrup Friskole
D. 26. april 2016
I gymnastiksalen på Svenstrup Friskole
umiddelbart efter Friskolens generalforsamling der starter kl. 19
1. Valg af ordstyrer
a. valg af referent
2. Gennemgang af året
a. ved formand (Helle Jørgensen)
b. ved kasser (Dorthe Johansen)
3. Valg af stemmetæller
4. Valg
på valg er:
Dorthe Johansen (modtager genvalg)
Marianne Bonde (modtager IKKE genvalg)
Og meget gerne en ekstra valgt ind
(Husk alle kan stille op, man behøver ikke have tilknytning til Friskolen)
Revisor:
Ib Jensen
Jan Nøhr Pedersen
5. Evt.

Lokalhistorisk Forening
Den 23 april kl.10,00
afholdes traditionens tro en
mindehøjtidelighed for de
allierede flyvere, der omkom
ved Karlsminde 1944.
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Andelsselskabet E SvenstruPPe’
Generalforsamling afholdt d.15.marts 2016.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent:
John Dahl blev valgt.
2. Sidste års protokol v Peter Møller.
Protokollen blev godkendt.
3. Bestyrelsens beretning for året 2014. v/ Lasse Andersen
Beretning for året 2015.
ESvenstruPPe’s 39.årgang, bladet er udkommet planmæssigt 10 gange i årets løb.
Samarbejdet med Svenstrup Friskole omkring den leaset kopimaskine er forløbet
godt gennem året.
Maskinen er en Ricoh Aficio MP C3001.
Der har været noget service på maskinen i det forløbende år.
Serviceaftalen, er blevet fornyet.
Leasingkontrakten med Grenke udløber til august, så vi har mulighed for at købe
maskinen.
Vi har afholdt et bestyrelsesmøde i 2015.
Den årlige indsamling af bidrag fra læserkredsen blev på 14465,00kr, et godt
resultat, det er bedre end de foregående år. Årets resultat er -15326,91 kr. For at
kunne forny serviceaftalen, blev det nødvendigt at afvikle vores obligations
beholdning.
Bidraget fra menighedsrådet er hævet til 8000,00 kr.
Indtægter og udgifter fremgår af regnskabet.
Udbringningen af bladet har igennem året været stabilt, dog med en undtagelse
hvor buddet ikke fik omdelt bladene og selv sagde op. Der er 5 elever fra Friskolen,
og 1 elev fra Nørreskovskolen.
Vi har en lovpligtig arbejdsskade forsikring.
Vores hjemmeside på Internettet er stadig aktiv, og ESvenstruppe’ kan læses der.
Vi arbejder i øjeblikket, på at finde en person der vil vedligeholde hjemmesiden.
Jeg vil hermed takke alle som i årets løb har bidraget med stof, redigering, trykning,
samling og udbringning af bladet.
Tak til bestyrelseskolleger for et godt samarbejde.
Til slut vil jeg ønske en god fremtid for E ESvenstruPPe.
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4.Regnskabs aflæggelse ved Lissie
Wonsyld.

7. Eventuelt:
Vi har muligvis fundet en person der
vil servicerer hjemmesiden SvenstrupAls.dk
Formanden takkede John for god
mødeledelse, og afsluttede
generalforsamlingen.

Indtægter
45.469,57 kr.
Udgifter
60.796,48 kr.
Årets resultat -15.326,91kr.
Beholdning pr.31.dec.2015.
Obligationer
0 kr.
Bankkonto
35.144,81 kr.
Kontant
0 kr.

Efter generalforsamlingen ser
bestyrelsen således ud:
Formand
Lasse Andersen
Kasserer
Lissie Wonsyld
Sekretær
Peter Møller
Bestyrelses medlemmer:
Hans
Chr. Christiansen
Inge Good

5. Ingen indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelsen:
Inge Good, genvalg
Lissie Wonsyld, genvalg

Suppleanter:
John Dahl

Suppleanter:
Eva Tagesen genvalg
John Dahl genvalg

Eva Tagesen,

Revisorer: Arne Paulsen, Helmuth
Buus.

Revisorer:
Arne Paulsen genvalg
Helmuth Buus genvalg

På bestyrelsens vegne
Lasse Andersen.

Havnbjerg lokalforenings amatørscene
Tak til forsamlingshuset for den gode behandling håber at vi kan få et stykke op at
stå til næste år, men for at det skal lykkes mangler vi nogle skuespillere.
Vi kan bruge unge, ældre, yngre, herrer og damer. Det er ikke nødvendigt at bo i
Havnbjerg for at være med.
For yderligere oplysninger kontakt Bodil Rasmussen, tlf. 26609912.
Tak til alle fra Svenstrup som kom og så os spille. Håber vi ses igen i februar
næste år.
Havnbjerg amatørteater.
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Svenstrup Forsamlingshus Støtteforening.
Generalforsamling afholdt d.16. marts 2016.
Formanden bød de fremmødte velkommen.
1. Første punkt på dagsordenen var valg af dirigent, Ole Rasmussen blev foreslået
og valgt.
2. Bestyrelsens beretning for år 2015 ved Lasse Andersen
For støtteforeningen har året 2015 været et begivenheds rigt år.
Vi har medvirket ved 4 arrangementer, der hver især har givet et godt udbytte.
Støtteforeningen har passiver for 485.000,00 som rente og afdragsfrie lån i
Svenstrup Forsamlingshus.
Udendørs arealerne er rengjort og vedligeholdt løbende gennem året.
Der blev startet et projekt der havde til opgave at forbedre lydforholdene i den lille
sal og Skænken. Begge projekter er afsluttet med et godt resultat. De økonomiske
midler har vi fået gennem Land Distrikterne.
Den årlige arbejdsdag med diverse vedligeholdelses opgaver og rengøring, blev
afholdt onsdag d.17. juni, igen med stort fremmøde. Dagen startede traditionen tro
med morgenkaffe og sluttede med aftensmad.
Året 2015 sluttede på en kedelig måde, der var en person, som brød ind i
forsamlingshuset og lavede hærværk. Det har selvfølgelig givet en masse arbejde,
at få genoprettet skaderne, men først i januar var huset brugbart igen. Tak til alle
som gav en hånd med.
Det er E’ SI-skå’s 14. sæson, de kan samle 40- 55 personer hver torsdag i
vinterhalvåret til mange forskellige arrangementer. Igen i år har der været afholdt 2
foredrag i E’ SI-skå’s resi. Regnskabet bliver revideret af klubmedlemmerne.
Udflugten d 28. maj, gik til Langeland, middagen blev indtaget Bagenkop Kro, en
god tilrettelagt tur.
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.
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3. Regnskabsberetning ved: Ragnhild
Knudsen.
Støtteforeningens indtægter er på
59743,25 kr. driftsudgifter er 30646,91
kr. Årets driftsoverskud er på
29096,29 kr.
Vi har en bank og kassebeholdning på
58534,97 kr.
Vi har overført 15.000 kr. til
forsamlingshuset i 2015.

Dato for den årlige arbejdsdag blev
drøftet, datoen blev fastlagt til onsdag
d. 15. juni 2016.
Formanden takkede Laurids Pedersen
for hans mange år som suppleant, og
bød velkommen i bestyrelsen til Villy
Olesen.
Formanden takkede Ole Rasmussen
for
god
ledelse
af
generalforsamlingen.
Aftenen sluttede med kaffebord og
hyggeligt samvær.

Støtteforeningen har passiver for
485.000 kr. som rente og afdragsfrie
lån i Svenstrup Forsamlingshus.
Regnskabet er revideret og godkendt

Efter
generalforsamlingen
er
bestyrelsen:
Formand
Lasse Andersen
Kasserer
Ranghild
Knudsen
Bestyrelses medlemmer:
John
Jacobsen
Viggo Brodersen
Aase
Henningsen
Suppleanter:
Ejvind
Volf
Villy Olesen
Revisorer:
Helmuth Buss
Jytte Brock
På bestyrelsens vegne
Lasse Andersen.

4. Ingen forslag.
5. Valg
På valg til bestyrelsen var:
Lasse Andersen, genvalg.
Viggo Brodersen, genvalg.
John Jacobsen, genvalg.
6. Valg af suppleant:
Villy Olesen, nyvalg..
7. Valg af revisor:
Helmuth Buus, genvalg.
8. Eventuelt:

Svenstrup Ringriderforening afholder generalforsamling Søndag d.
10. april kl.10.00 i SUF`s klubhus.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
På bestyrelsens vegne
Dorthe Johansen
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Udflugt til Mandø for alle interesserede
Dato:

Torsdag den 02. Juni 2016
Kl. 09.00 Afgang fra Svenstrup
 Kaffe og et smurt rundstykke i bussen

Kl. 11.00 Afgang med traktorbus fra Vester Vedsted, ved
Vadehavscenteret.
Overfartstid 40 minutter
Kl. 12.00 Frokost på Restaurant Mandø
Kl. 13.30 Gruppen får en guidet fortællingstur
hvor der køres til
sydspidsen af øen imedens en lokal guide fortæller om at
være Mandøbo, på godt og ondt, stormfloder, tidevand mm.
Varighed 1 time
Kl. 15.00 Afgang fra Mandø
Kl. 15.40 Ankomst til Vester Vedsted, ved Vadehavscenteret
Kl. 16.00 Kaffe og kringle på Restaurant Backhaus i Ribe

Kl. 17.00 Afgang fra Ribe
Kl. 18.30 Retur i Svenstrup
Pris pr. person:

450,00 Kr

Pris inkl. :






Kørsel i moderne turistbus
Traktorbus tur / retur
Frokost på Restaurant Mandø (eks. drikkevarer)
Guidet (kørende) fortællingstur
Kaffe med Kringle på Backhaus i Ribe

Tilmelding og betaling til: Else Rasmussen, tlf. 74456193 – senest den 10. maj.
Arrangør: E Si-skå
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Ren by
Så har vi gjort det igen. Lørdag d. 12 marts havde vi
hovedrengøring i vores skønne by. Vi må erkende at vi ikke er
så gode til at tage vores affald med i skraldespanden. Så
derfor var det dejligt at der kom 32 personer for at samle
affald fra byen og stolbroladen.
Tak til kommunen for lån af container,
sække og tænger og deres bidrag til fortæring,
Vi nød det. Alle var i godt humør og i løbet af
3 timen fik vi samlet rigtig meget ind.
Tak til alle frivillige for indsatsen, nu håber vi i vil
påskønne deres indsats for en ren by tusind tak

Montering af sommerhjul inkl.
14 punkters forårstjek kr.390,-

Bestilt tid til hjulskifte i god tid på tlf. 74456306 , så finder vi et
tidspunkt, der passer dig bedst.
Har du behov for nye sommerdæk, har vi har et bredt udvalg af
kvalitetssommerdæk på vores værksted. Du er meget velkommen til
at kigge forbi, eller kontakte os på telefon 74456306, for at få et godt
tilbud til din bil.

Nord-Als Autoværksted Aps.
Nordborgvej 54
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

Bestyrelsen

Navne:

Mailadr:

Tlf.:

Formand :
Karin Frost Jensen karin_frostjensen@sport.dk
2253 1887
Næstformand :
Eline Brandt
eline_brandt@hotmail.com
2344 8603
Kasserer:
Michael Stærkær asfaltrod@bbsyd.dk
2089 6000
Fodbold formand : Torsten Junk
torsten.suf@gmail.com
4182 9065
Gymnastik formand Dorith Spenger
dorith@bbsyd.dk
2096 6505
Sekretær :
Ulla Schmidt
steimle.schmidt@gmail.com
3026 6087
Supplanter: Marrianne Jessen, Janni Petersen og Julia Findstrup Røhrchen.
Revisor : Flemmning Vejlin og Alice Søgaard
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Skal du holde fest, eller er der andre lejligheder, hvor du gerne vil
have, at dine gæster overnatter, tæt på hvor du bor, til rimelige priser,
så kan vi tilbyde overnatning til 10 personer med mulighed for 4
ekstra opredninger.
Pris:

250 kr. pr. person pr. nat uden morgenmad (inkl. linned)
300 kr. pr. person pr. nat med morgenmad (inkl. linned)
900 kr. pr. nat pr. lejlighed (sommerhus koncept)

Der er adgang til et fuldt udstyret køkken, TV-stue, bad og toilet.
Kontakt os:
E-mail: linda@maron1.dk
Tlf.: 20491918
www.maron1.dk
Eller kig forbi og se lejlighederne.
Der afregnes kontant eller pr. Mobilepay ved ankomsten
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