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Gudstjeneste i Svenstrup kirke.

NYT FRA KIRKEN:
Gudstjenestertider.
Søndag d. 26. Marts kl. 14.00 gudstjeneste ved Kitty Hovgaard
Mandag d. 27. Marts kl. 16.30 Fyraftensstilhed i kirken

Søndag d. 2. April kl. 10.30 gudstjeneste ved Peter Ruge
Mandag d. 3. April kl. 16.30 Fyraftensstilhed i kirken
Palmesøndag d. 9. April kl. 11.00 konfirmation ved Robert L. Ryholt
Mandag d. 10. April kl. 16.30 Fyraftensstilhed i kirken
Skærtorsdag d. 13. April kl. 19.00 gudstjeneste med ved Frederik Birkler
Langfredag d. 14. April kl. 10.30 gudstjeneste ved Ole Werth Sørensen
Påskedag d. 16. April kl. 10.30 gudstjeneste ved Ole Werth Sørensen
2. påskedag d. 17. April kl. 10.30 gudstjeneste ved Ole Werth Sørensen
Onsdag d. 19. April kl. 14.30 – 16.00 Sogne cafe.
Torsdag d. 20. April kl. 19.00 Menighedsrådsmøde
Søndag d. 23. April kl. 9.00 gudstjeneste ved præst fra Provstiet
Mandag d. 24. April kl. 16.30 fyraftensstilhed i kirken
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Skærtorsdagsgudstjenesten starter med fællesspisning kl. 18.00 i
konfirmandladen, menuen er lam, derefter går vi til gudstjeneste kl. 19.00.
Tilmelding til spisning kan ske til Martha Thomsen på tlf. 21917675 senest
torsdag d. 6. April.
Sognecafe:
Onsdag d. 19. April kl. 14.30 til kl. 16.00
Denne gang kommer Sofie Hansen og fortæller om IKONER,
fremstillingsprocessen og den dybere mening med IKON maling. Sofie har malet
Ikonen der hænger ved døbefonten i vores kirke. Alle er velkommen til en
eftermiddag med kaffe, kage og hyggeligt samvær.
Guldkonfirmation i Svenstrup Kirke d. 19. Marts.
Det er altid højtideligt når der er guldkonfirmation i kirken, en konfirmand plus 50
år, det kunne man nu ikke se på dem. Det var dejlig med mere liv i kirken, også
en tak til Stine/organist for musikken og ikke mindst vores dejlig kor, som
bibringer gudstjenesten rigtig meget, tak.

NY PRÆST:
Vi er stadig ikke kommet længere med
hensyn til ny præst. Det er nu sådan at
Provst og Biskop søger med lys og
lygte efter en præst til et vikariat på et
år. Vi ved ikke andet end de gør alt
hvad de kan, for at det kan ske
hurtigst muligt, da de godt er klar over
vores frustration over manglende
præst.
Så snart vi ved noget bliver det lagt ud
på kirkens hjemmeside.
Hilsen fra Jonna Olsen
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Konfirmander i Svenstrup – Konfirmeres
Søndag d. 9. April 2017 kl. 11.00
Præst:

Robert Landeværn Ryholt

Konfirmander:
Elisabeth Lykke Olafsson
Runevænget 98, Guderup; 6430 Nordborg
Emma Telling Clausen
Ugebjergvej 27, Svenstrup; 6430 Nordborg
Emma Marek Hansen
Kirketoften 12, Svenstrup; 6430 Nordborg
Fenja Petersen
Stevningnorvej 12, Stevning; 6430 Nordborg
Laura Marie Sina Rasmussen
Hjortspringvej 17, 6430 Nordborg
Casper Unger Madsen
Ravnsbjergvej 4, Stevning; 6430 Nordborg
Jens Guldager Andersen
H.C. Ørstedsvej 11, Havnbjerg; 6430 Nordborg
Jesper Klint Madsen
Stevninggade 23A, Stevning; 6430 Nordborg
Kristian Berg Ebbesen
Rugbjergvej 13, Klingbjerg; 6430 Nordborg

Kristoffer Braasch
Kildebæk 28, Guderup; 6430 Nordborg
Simon Johansen
Skærveagerej 5, Svenstrup; 6430 Nordborg
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KONTAKTOPLYSNINGER:
Præst:

Ingen præst i øjeblikket
Graver:

Torben Nielsen
Træffetid: Hverdage (undtagen mandag)
kl. 8-14 på kirkegården.
Tlf: 74 45 63 02

Formand:

Leo Vindahl Olsen.
Tlf. 74 45 82 11/
mobil: 26 74 62 11
Mere information: www.svenstrupkirke.dk
KIRKEBIL: Bestilles hos GF-Taxi på telefon
74 45 95 45 senest dagen før gudstjenesten eller
arrangementet.

Hold dig opdateret om Svenstrup kirkes arrangementer:
Se vores hjemmeside: www.svenstrupkirke.dk
Eller Find din kirke på facebook:
under: Svenstrup Kirke.

Lokal historisk forening har afholdt general forsamling
Den 21. februar 2017.
På valg var:
Karin Brodersen , Svenstrup ( blev genvalgt)
Kirsten Jørgensen, Svenstrup ( blev genvalgt)
Connie Vogt, Stevning ( ønskede ikke genvalg)
Valgt blev Anne Marie Juul Nielsen, Svenstrup.
Efter kaffen fortalte museumsinspektør Torben Vestergaard
om Gøllinggård teglværk og hele teglværkets historie.
Et meget interresant og lærerigt foredrag.
Ialt var mødt 31 personer.
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Taksigelser
Hjertelig tak til alle der deltog ved Egons bisættelse, tak for de mange fine
blomster.
Tak til alle der tænkte på os med besøg blomsterhilsner og pr. telefon
Tusind tak allesammen.
Jonny og Mikael Matthiesen

Jeg vil gerne ad denne vej sige jer
Tak til alle jer der var med til at gøre Viggos hverdag til noget dejligt.
I alle de mange år på Mølletoften 22 har Viggo nydt det gode naboskab, gode
kammerater enten det var i cykelklub, gymnastik, Æ,Si Skå, forsamlingshuset,
skytteforeningen eller en snak på vejen ♥
Derfor var det så dejligt at i var med til at gøre hans sidste rejse til en god
en svær tid.

oplevelse i

Tak for blomster ,kranse og kærlige tanker
Tak til Hjemmeplejen, især Line, Naja og Islændingen for jeres kærlige indsats
Viggos favoritter.) ♥
Tak til alle for jeres måde at være på

Agnes
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Tusind tak for den overvældende opmærksomhed vi fik i anledning af
vores guldbryllup.
Tak for hver en hilsen, samt tak til alle der hejste flag.
Der skal også lyde endnu en tak for de flotte kranse, både om døren og i
gave.
Tove og Bent Asmussen

Hjertelig tak for udvist opmærksomhed ved vores jernbryllup den 1. marts
2017. Tak for gaver og blomster, tak til alle dem, der kiggede forbi ved
vores åbent hus-arrangement, og tak for den store tilslutning til at runde
dagen af ved at sætte lys i vinduerne for os - det rørte os meget og gjorde
dagen ekstra minderig.
Kærlige hilsner fra
Lilli og Jørgen

Påskeudstilling på Stolbroladen og Alsingergården
Så nærmer påsken sig og der er tid for kunstudstillinger på Als
På Stolbroladen udstiller medlemmerne både malerier , decoupage og malede
sten.
Derudover har vi en gæsteudstiler som laver tasker, smykker af genbrug bl.
traktor-og cykelslanger,indkøbsposer m.m.
Så har vi igen fået stenhuggerne til at udstille deres arbejder de har lavet i
vinterens løb,
de udstiller i vognporten
Og selvfølgelig er der åben i stenklubben hvor man kan se sten og fossiler og
sand fra alverdens lande samt salg af smykker.
På Alsingergården er det gruppen optimisterne som udstiller malerier, smykker,
keramik og pileflet.
Der er åben alle påskedage kl. 13-17
Der er fælles fernisering i Idrætscenteret med tale af Borgmesteren Erik
Lauritzen og musikalsk indslag kl. 12. Derefter går der en ferniseringsbus kl.13 til
en del udstillingssteder.
Kataloger kan afhentes på biblioteket og i de fleste butikker i Nordborg og
Guderup.

Anna Weber Flintevænget 37 Guderup
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CROSS GYM rykker UD

Garanteret effektiv forbrænding, højt humør, sjov varieret
træning, hvor styrke og puls bliver udfordret,

9 gange - ude i den friske luft
Vi møder og afslutter, i Nørreskoven ”Festpladsen” ved Melvedhus

Alle kan være med
ONSDAGE kl. 17 til kl. 18
Start 03. maj 2016 - Slut 28. juni 2016
Pris pr. gang 50 kr.
Tilmeld dig alle 9 gange og få tilbudsprisen 430kr
Tilmelding bindende og træning på eget ansvar
RING SMS eller MAIL Instruktør: Nadja, 2480 1057 morswellness@gmail.com
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Nyt fra Svenstrup Friskole
Artikel I. Projekt ”Min & Din krop”
Efter en tid, hvor ekspeditionslæringen har været skubbet lidt i baggrunden og vi
i stedet har haft fokus på at give eleverne et fagligt løft, er det igen blevet tid til
projektarbejde på tværs af årgangene. I modsætning til tidligere projekter, har vi
denne gang ladet de yngste elever starte dagen med enten dansk eller
matematik, således at vi ikke riskikerer, at de taber tråden, hvis de er lige ved at
knække koden til enten det ene eller det andet af hovedfagene.
Denne gang er ekspeditionen gået både indad og udad, idet emnet har været
”Min & Din krop”. Et emne, hvor skolen yngste elever har sat fokus på kroppens
virkemåde og de forskellige kropsdele. Ud over at arbejde med kroppens
funktioner, fik eleverne også et kursus i livreddende førstehjælp, hvor vi fik besøg
af Steffen Jørgensen. Skolen råder over at antal ”dukker” til dette formål, så det
derfor har været muligt at lade alle eleverne prøve kræfter med både
hjertemassage og brugen af en hjertestarter.
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Senere på ugen gik turen til Nordborg, hvor eleverne havde en række forskellige
gøremål. Nogle besøgte biblioteket, andre sundhedscentret og brandstationen,
hvor de fik lov til at prøve kræfter med brandslangen.
Vi havde egentlig planlagt, at vi ville til Sønderborg, hvor vi bl.a. ønskede at
besøge sygehus og skadestue. Desværre kunne de ikke tage imod os, hvorfor vi
valgte Nordborg, hvor vi kunne få opfyldt flere ønsker på en gang.
Skolens store elever har arbejdet med seksualitet og kropsidealer, noget som
både optager eleverne og giver anledning til diskussioner imellem dem. Heldigvis
har vi alle forskellige idealer, men som ung kan man let komme til at ligge under
for tidens trend og måske komme i klemme i forhold til, hvordan man selv mener
at man skal se ud. For at illustrere de forskellige idealer har eleverne lavet små
figurer i ostevoks, hvor de har lavet eksemper på så forskellige mennesker som
Venus fra Willendorf og Marilyn Monroe.

Et andet vigtigt emne i den forbindelse, er at kende sine grænser. Både i forhold
til hvordan man selv agerer og i forhold til det pres man kan møde udefra. Her er
det vigtigt at eleverne får lov til at arbejde med emnet og får lært at stå fast på
deres personlige grænser, både når det gælder deres seksualitet og når det
handler om de andre fristelser, man kan møde som ung.
I næste uge skal alle eleverne arbejde med det de har lært og oplevet i den
første uge, for til slut at lave et fælles magasin, hvor de yngste elever laver
tegneserier og de store skriver forskellige artikler om det de har lært. Det er
planen at magasinet både udkommer i en trykt version og lægges på skolens
Facebookside (facebook.com/SvenstrupFriskole) eller på hjemmesiden
Svenstrupfriskole.dk.
Skoleleder Arne Munkgaard
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Artikel II. Svenstrup Friskoles SFO til SUF opvisning
Lørdag d. 25. marts deltog børnene fra Svenstrup Friskoles SFO i SUF’s årlige
gymnastikopvisning i Guderuphallen. Bevægelse indgår naturligt i programmet
for skolems miniSFO’ere og i vinter fik SFO-leder Annette Frandsen den lyse ide,
at spørge SUF om SFO måtte være med til opvisningen. Det måtte de heldigvis
gerne, og så fik Annette og Jessie ellers sat gang i et opvisningsprogram til
eleverne. Der er blevet svedt og grinet rigtig meget i miniSFO, når der skulle
øves, ligesom SFO-børnene også har vist skolens øvrige elever, hvad de har
lært ved morgensamlingerne.

Til opvisningen gik eleverne på med krum hals og stor koncentration. I løbet af
de 10 minutter SFO-børnene var på stod de nærmest ikke stille, men hoppede,
dansede og fik strakt kroppen i alle mulige retninger samtidig med at smilede
over hele femøren. Tak for indsatsen!
Vi håber at vi må være med igen til næste år, og måske skal vi endda udvide
holdet? Idræt er jo blevet et prøvefag, og en af disciplinerne til prøven kunne
være at sammensætte et gymnastikprogram. Her har de kommende elever i 9.
klasse alletiders mulighed, ikke bare for at lave et program og få det øvet med en
flok elever, men også at få lov til at holde generalprøve, på en mulig
afgangsprøve i idræt, med publikum på. Vi får se om de er med på ideen, når vi
skal evaluere årets opvisning.
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Generalforsamling på Svenstrup Friskole
Dato & tid: d. 18/4-17, 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 2016
3. Valg til bestyrelsen
a. Valg af stemmetællere
b. Valg af medlemmer i forældrekredsen
i. Morten Carstensen (Modtager genvalg)
ii. Tanja Andersen (Modtager genvalg)
iii. Rene Dyg (Modtager genvalg)
c. Valg af medlemmer i skolekredsen
i. Sandra Pedersen (Modtager genvalg)
ii. Kia Jacobsen (udtræder i utide, valg for 1 år)
4. Valg af suppleanter
a. Valg af suppleant i forældrekredsen
i. Ledig plads
b. Valg af suppleant i skolekredsen
i. Nina Frederiksen (Modtager genvalg)
5. Indkomne forslag
a. Forøgelse af skolepenge (Bestyrelsen)
b. Opdatering af værdigrundlag (Bestyrelsen)
c. Ændring af vedtægterne (Bestyrelsen)
6. Evt.
Forslag til opdaterede vedtægter kan rekvireres ved bestyrelsesformanden på mail:
carstensen.morten@gmail.com fra d. 1/4-2017.
Forslag til opdateret værdigrundlag kan rekvireres ved bestyrelsesformanden på mail:
carstensen.morten@gmail.com fra d. 12/4-2017.
Friskolen er vært ved kaffe/the & kage.
Støtteforeningen sørger for at der kan købes øl & vand.
På bestyrelsens vegne
Morten Carstensen
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Så indkaldes der til generalforsamling i Svenstrup Friskoles støtteforening det foregår
D. 18. april 2017
I gymnastiksalen på Svenstrup Friskole
umiddelbart efter Friskolens generalforsamling der starter kl. 19

1. Valg af ordstyrer
a. valg af referent
2. Ændring af vedtægter
§3 der tilføjes ”Kontingent vedtages af generalforsamlingen”
§5 under dagsorden tilføjes ved punkt 4 ”Herunder fastsættelse af kontingent”
og ved punkt 6 ændres til ”2 revisorer”
§7 ændres til ”min. 5 medlemmer”
3. Gennemgang af året
a. ved formand (Helle Jørgensen)
b. ved kasser (Sarah Hald)
4. Valg af stemmetæller
5. Valg til bestyrelsen
a. på valg er
Helle Jørgensen (modtager genvalg)
Berit Steffansen (modtager genvalg)
Lone Leander (modtager genvalg)
6. valg af revisor
Ib Jensen
Jan Nøhr Pedersen
7. Indkomne forslag
8. Evt.

Et eksemplar af vedtægterne kan findes på Svenstrup Friskoles hjemmeside eller fås ved
formand Helle Jørgensen send en mail til: sandvej15@live.dk Indkomne forsalg skal
være bestyrelsen i henne senest 8 dage før generalforsamlingen på
stottesvefri@gmail.com
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HUSK

HUSK

Sæsonen starter op den 4. april , hvor der er folk på hver tirsdag fra kl. 18.30.
Så kom og prøv spillet og se om det er noget for dig. Vi er der for at hjælpe dig i gang .
Køller , bolde og holdskema er på stedet og kan lånes.
SOM NOGET NYT i år er der også bemanding på om fredagen fra kl. 10 , hvor det foregår på
samme måde at alle kan komme og prøve spillet.
Er det noget for dig og din familie kan der købes et årskort til husstanden , det koster 100 kr.
Har du årskort så er der adgang til køller mm og toilet og du kan spille lige når du har løst og lige
så tit du vil.
Flere oplysninger kan ses ved Stolbroladen med kontakter , tlf. mm.

SÆT ALLEREDE NU KRYDS I KALENDEREN DEN 6.MAJ KL. 13 , HVOR KROLF
AFHOLDER HYGGE EFTERMIDDAG FOR ALLE . SÅ TAG GERNE DINE NABOER ,
VENNER OG ANDRE MED TIL ET SLAG KROLF, HVOR DER GERNE MÅ GRINES HØJT,
MOBBES LIDT OG BANDES NÅR BOLDEN IKKE GØR DET DEN SKAL.
DER KAN KØBES LIDT GODT TIL BÅDE AT DRIKKE OG SPISE. NÆRMERE
INFORMATIONER OM DETTE I NÆSTE BLAD ELLER OPSLAG VED STOLBROLADEN.
15

KROLF -KONTAKTER
Kontakt i dagtimerne :
Ejvind Volf - 74456310
Bent Rasmussen - 74456174 / 40439451
Ole Rasmussen - 20523739
Andre kontakter :
Hans Egon Bendorff - Mob. 28892968
Peder Holme - Mob.41904672
Kristian Esbensen - Mob. 21729240
Mia Bendorff - Mob. 23839317

KØB AF ÅRSKORT : TIRSDAGE KL: 18.30 STOLBROLADEN eller kontakt Mia Bendorff mob. 23839317 eller
mail: etam7@hotmail.com
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HUSK HUSK HUSK
Oprydnings dag i Svenstrup !
Lørdag den 1 April 2017 kl 9.00
E’Svenstruplaug indbyder til ”Ren og smuk by” dag, hvor vi i
fællesskab vil samle affald og skrald som flyder rundt i byen. Dette
er en fortsættelse fra sidste år på at gøre vores by smuk og
indbydende at være i, for borgere, konfirmander og deres gæster.

VI kan gøre Svenstrup til en ”by forskønnelse”.

Vi starter lørdag kl 9.00, med fælles gratis morgenmad på
stolbroladen.
Derefter bliver der udleveret plastik hansker, opsamlingsgriber,
gule trafikveste og affaldssække, og så fordeler vi os rundt i byen og
samler affald.
Håber rigtig mange af jer vil komme og være med  Husk byen er
vores alles ansvar.

Mvh
E’Svenstruplaug
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Svenstrup Forsamlingshus Støtteforening.
Generalforsamling afholdt d.15. marts 2017.
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 2016.
Vi har afholdt og medvirket ved 6 arrangementer, der hver især har givet et
godt udbytte.
Da vores kunder i forretningen efterhånden er svundet ind, og vi ikke er
opsøgende efter nye, vil vores indtægter blive betydeligt reduceret. De
indtægter vi fremover får, vil nok kun lige dække udgifterne til at drive
foreningen.
Udendørs arealerne er rengjort og vedligeholdt løbende gennem året.
Rene Wind vil slå græsplænen i 2017.
Den årlige arbejdsdag med diverse vedligeholdelses opgaver og rengøring,
blev afholdt onsdag d.15. juni, igen med stort fremmøde. Dagen startede
traditionen tro med morgenkaffe og sluttede med aftensmad.
Det er E’ SI-skå’s 15. sæson, der møder 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 torsdag d. 2.juni, gik til Mandø. Middagen blev indtaget Mandø,
og Eftermiddags kaffen i Ribe, 43 personer fik en god oplevelsesrig 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.
3. Regnskabsberetning ved: Ragnhild Knudsen.
Støtteforeningens indtægter er på 68.891,92 kr. driftsudgifter er 33.496,32
kr. Årets driftsoverskud er på 35.395,60 kr.
Vi har en bank og kassebeholdning på 53.922,93 kr.
Vi har overført 40.000,00 kr. til forsamlingshuset i 2016.
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Støtteforeningen har passiver for 525.000 kr. som rente og afdragsfrie lån i
Svenstrup Forsamlingshus.
Regnskabet er revideret og godkendt
4. Ingen forslag.
5. Valg
På valg til bestyrelsen var:
Ragnhild Knudsen, genvalg.
Aase Henningsen, genvalg.
6. Valg af suppleant:
Ejvind Volf, genvalg.
7. Valg af revisor:
Jytte Brock, genvalg.
8. Eventuelt:
Dato for den årlige arbejdsdag blev drøftet, datoen blev fastlagt til onsdag d. 15.
juni 2017.
Formanden takkede Ole Rasmussen for god ledelse af generalforsamlingen.
Aftenen sluttede med kaffebord og hyggeligt samvær.

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.
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Svenstrup Forsamlingshus Støtteforening.
Fra bestyrelsens side vil vi takke alle for den støtte og velvilje vi har mødt i året
2016 , således at forsamlingshuset kan præsentere sig som et indbydende og
brugbart samlingssted, et godt aktiv
for Svenstrup.
Som tidligere år vil vi bede om hjælp til vedligeholdelse af arealerne omkring
forsamlingshuset, arbejdet består af : Fortov og fliser fejes, bed foran huset luges
og rives, areal ved bagindgang renholdes og rives.
Jeg har lavet en turnusliste med ugenumre, arbejdet bedes udført i den planlagte
uge.
Jeg håber I vil afse tid.
Hvis I ikke ønsker at medvirke vil jeg gerne have besked.
Arbejdskalender for året 2017.
Uge 15, april måned
Uge 17, april måned
Uge 19, maj måned
Uge 22, juni måned
Uge 26, juni måned
Uge 29, juli måned
Uge 33, august måned
Uge 36, august måned
Uge 39, september måned
Uge 41, oktober måned
Uge 44, november måned
Uge 48, november måned

familien Ole Tagesen
familien Lasse Andersen
familien Willy Olesen
familien Ole Rasmussen
familien Bent Asmussen
familien Peter Møller Himmark
familien Børge Nielsen
familien Viggo Brodersen
familien Bent Rasmussen
Hans Henrik Bay
familien Helmuth Buss
familien Arne Buch

tlf. 26145771
tlf. 21746273
tlf. 74456292
tlf. 74456193
tlf. 74456407
tlf. 74456301
tlf. 30873837
tlf. 61780217
tlf. 74456526
tlf. 74456444
tlf. 74456284
tlf. 74456150

På forhånd tak og god fornøjelse med årets oprydningsdage
Den årlige vedligeholdelses- og rengøringsdag, afholdes onsdag d.15. juni 2016.
Vi starter kl. 8.00 med morgenkaffe og slutter dagen med spisning.
Vi hører gerne fra jer hvis I har lyst til at give en hånd med både den dag og i
årets løb, der er altid
plads til en til i støttekredsen.
På bestyrelsens vegne
Lasse Andersen
Tlf. 21746273.
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Referat fra generalforsamling i Svenstrup vandværk d. 16. marts 2017
Formanden’s beretning:
Der er i årets løb afholdt 1 bestyrelsesmøder, et revisionsmøde og et par møder med
kommunen og de andre vandværker omkring indsatsplanerne. Den første skovrejsning
er startet i Havnbjerg området.
Der har været 4 vandbrud, flere brud er udløst af den store graveaktivitet på
Nørreskovvej og Nordborgvej.
Der er taget de obligatoriske vandprøver, og et par gange har værdierne været for høje
på ammonium og nitrat. Overskridelsen skyldes blandt andet forkert indstilling af haner
efter rengøring af iltningstårn og de tilhørende rør. De sidste par målinger har
værdierne været overholdt.
Skyllepumpen på vandværket er skiftet.
I 2016 er der udpumpet 48.434 m3 vand, og der er faktureret 47.024 m3. Det svarer til et
spild på 2,9 %
Der er skiftet nogle målebrønde i årets løb.
Kasseres beretning:
Regnskabet viste et overskud på 157.000kr hvilket er forårsaget af meget lidt reparation
på ledningsnettet.
Vandværket har en egenkapital på 933.827kr.
Valg:
Der var genvalg til Carsten Christiansen og Arne Bonde til bestyrelsen. Jan Petersen blev
genvalgt som revisor.

21

FRA NØRRESKOV-SKOLEN
www.norreskov-skolen.dk

Julebanko

Nørreskovskolens 8. klasse og deres lærere vil gerne sige

Mange tak
til alle de mange butikker og firmaer, der har støttet os med præmier til vores
årlige julebanko. Vi vil også gerne takke de mange, der
havde lyst til at få en fornøjelig eftermiddag sammen
med 8. klassen, der stod for arrangementet.
Det er dejligt at opleve den positive modtagelse, vi altid

får

i lokalsamfundet, når vi kommer rundt – uden al den
hjælp og positive opbakning, vi møder, kunne vi slet ikke gennemføre et sådant
arrangement.

Det blev en rigtig fin eftermiddag, hvor vi havde ca. 45 gæster. Skolens 5.
klasser gik Lucia, der blev sunget julesange og derefter spillet banko. – Jo, det
var en fin begyndelse på en julemåned.
Mange venlige hilsener Janne, Klaus, Lars, Linda og Anne-Merete (lærerne)
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Ferieplan for skoleåret 2017/2018
• Første skoledag efter sommerferien Mandag den 14. august 2017
• Efterårsferie Lørdag den 14. oktober - søndag den 22. oktober 2017
• Juleferie Torsdag den 21. december 2017 - tirsdag den 2. januar 2018
• Vinterferie Lørdag den 10. februar - søndag den 18. februar 2018
• Påskeferie Lørdag den 24. marts - mandag den 2. april 2018
• St. Bededag Fredag den 27. april - søndag den 29. april 2018
• Kristi Himmelfart Torsdag den 10. maj - søndag den 13. maj 2018
• Pinseferie Lørdag den 19. maj - mandag den 21. maj 2018
• Grundlovsdag Tirsdag den 5. juni - tirsdag den 5 juni 2018
• Sommerferie Lørdag den 30. juni.
De nævnte dage er inklusive. Hertil kommer de lørdage og søndage, der ikke er
omfattet af ovenstående.
Antal skoledage: 200
Godkendt af Børne- og Uddannelsesudvalget den 12. oktober 2016.

Til salg
Prosonic fladskærms Tv 34” pris 200kr.

Sony stereo anlæg med 4 højtalere 300 kr.
Arne Buch
Kirketoften 17 Svenstrup
Tlf.74456150
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Ny Frisørsalon
Ugebjergvej 20.svenstrup

Sarutas Salon
Dameklipning:
150. Kr.
Herreklipning:
100. Kr.
Børneklipning:
85. Kr. under 9 år
Hårfarvning/lyse striber /hårvask
Jeg hedder Saruttaya Sorthaisong. Jeg kommer fra Thailand .
Jeg er uddannet Frisør Thailand .
Jeg har arbejdet som Frisør i Thailand i 9 år.
Jeg har arbejdet i en Frisørsalon i Nordborg i 2 år

Kan ringe hver dag lørdag og søndag også

Ring og få en tid på

31 45 84 00
Facebook side sarutas salon
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Så er det tid til at skifte til sommerhjul på bilen.

3 års udvidet garanti
Trænger de gamle sommerdæk til en udskiftning, får du som AutoMester
Fordelskunde 3 års udvidet garanti på dækmærkerne Bridgestone, Continental,
Firestone og Michelin.
Garantien dækker fabrikationsfejl i op til 3 år. Derudover er du sikret, hvis dækket
punkterer, for eksempel ved påkørsel af kantsten, huller i vejen, revner i dækket
pga. glasskår, søm, kloakdæksel m.m. Kan hullet ikke lappes, erstatter vi dækket
med et nyt.

Nord-Als Autoværksted
Nordborgvej 54 Svenstrup
Tlf. 74456306 - www.nord-als-auto.dk
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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
Bestyrelsen:
Formand:
Næstformand:
Sekretær:
Kasserer:
Fodboldformand:
Gymnastikformand:
Svømmeformand:
Krolf:

Navne:
Navn:
Karin Frost Jensen
Eline Brandt
Louise Skov Johansen
Michael Stærkær:
Torsten Junk
Sprenger
Ioana Cravet
Mia Bendorff

Mailadr:

Tlf.:

Mail adresse
Tlf.nr.
22531887
karin_frostjensen@sport.dk
eline_brandt@hotmail.com
22448603
louise_johansen6400@hotmail.com
asfaltrod@bbsyd.dk
20896000
torsten.suf@gmail.com
41829065
dorith@bbsyd.dk
20966505
ioanacravet@yahoo.dk eller vandplask@suf-als.dk
etam7@hotmail.com
23839317

Suppleanter: Mette Bladt, Marianne Jessen, Janni Marek
Revisor: Flemming 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 v
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