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Kontaktudvalg

Ja så er vi allerede nået til maj 2017. Kulden har ikke
helt sluppet os endnu, men det plejer maj mdr. at kunne
gøre noget ved. Sommertingene er fundet frem mange
steder, grillen er placeret på terrassen, og
havemøblerne er sat frem, og nogle tænker måske
allerede på ferie. Man kan også læse inde i bladet, at vi
måske får en ny præst, så vi kan få liv i præstegården
igen.
Udendørs sæson er også startet i fodbold. Måske med
en ny Messi, hvem ved. Ringridning sæsonen går snart
i gang, 3-5 juni er det Svenstrup ringridning, og så kan
du komme til fællesspisning på festpladsen i teltet.
Sidst i 2017 skal E`Svenstruppelaug bruge kandidater til
bestyrelsen, da der er valg. Tænk allerede nu på, om
det er noget for dig at være med til at være bindeled
mellem byens borgere og kommunen samt være med til
at sætte ting i gang for byens borgere.
Gert Wonsyld
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Gudstjeneste i Svenstrup kirke.
NYT FRA KIRKEN:
Gudstjenestertider.
April.
Søndag d. 23. Kl. 9.00 Gudstjeneste ved Niels Refskou
Søndag d. 30. Kl. 19.00 Menighedsgudstjeneste
Maj.
Søndag d. 7. Kl. 10.30 Gudstjeneste ved Lis Hejner Mortensen
Onsdag d. 10. Kl. 14.30 – 16.00 Sognecafe i konfirmandladen
Bededag d. 12. Kl. 19.00 gudstjeneste ved Frederik Birkler
Søndag d. 14. Kl. 10.30 Gudstjeneste ved Niels Refskou
Søndag d. 21. Kl. 10.30 Gudstjeneste ved Ole Werth Sørensen
Kristi Himmelfart d. 25. Kl. 10.30 Gudstjeneste ved Niels Refskou
Søndag d. 28. Kl. 10.30 menighedsgudstjeneste
Juni.
Søndag d. 4. Kl. 10.30 Gudstjeneste ved Niels Refskou
2. Pinsedag kl. 14.00 Fællesgudstjeneste på Nygård i Nørreskoven med de 5
Nordalsiske kirker.
Søndag d. 11. Kl. 10.30 Gudstjeneste ved Ole Werth Sørensen
Søndag d. 18. Kl. 10.30 Indsættelse af Maiko Barbara Cordelia Miyamoto
Onsdag d. 21. Kl. 14.30 – 16.00 Sognecafe
BEDEDAG:
Der vil efter gudstjenesten være varme hveder og kaffe i konfirmandstuen, alle er
velkommen.
NY PRÆST:
Maiko er ansat i stillingen som vikarierende sognepræst i Svenstrup Pastorat i
perioden 15. Juni – 14. december. Indsættelsesgudstjeneste d. 18. Juni kl.
10.30.
Maiken bor pt i Gelsted ved Middelfart, hun er lærerstuderende og afslutter
uddannelsen i june mdr. Hun er også ordineret præst.
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Maiko flytter ind i præstegården d. 1. Juni, sammen med sin hund Bernhard, som
er en hyrdehund.
Vi håber hun bliver så glad for sognet at hun søger den faste stilling ved
vikariatets udløb.
Maiko var med til Skærtorsdags fællesspisnig og hun har også været med til et
menighedsrådsmøde.

SOGNECAFE:
Sidst var Sofie Hansen og fortælle om Ikoner. Det blev gjort
på en meget spændende og kompotent måde. Det var
tydelig at høre der lå en meget stor viden og interesse bag.
Endnu engang tak for en meget spændende eftermiddag.
Onsdag d. 10. Maj kl. 14.30 – 16.00.
Denne gang bliver med fortællinger. Kom og vær med til en
hyggelig eftermiddag med kaffe, kage og hyggelig samvær.
Onsdag d. 21. Juni kl. 14.30 – 16.00
Denne gang er vores nye præst Maiko med og vil gerne fortælle noget om sig
selv. Så kom og vær med til at gøre det til en god start for Maiko. Der er
selvfølgelig kaffe på kanden også denne dag.
FYRAFTENSSTILHED:
Der er forsat fyraftensstilhed hver mandag fra kl. 16.30 – 17.00
KONFIRMATION D. 9. APRIL
Stemningen var god, vejret var godt. En god oplevelse alt i alt. Jeg nåede lige at
få billedet fra fotograf, hvor ser i alle smukke ud.
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KLOKKETÅRN:
Endelig montering og ibrugtagning af automatisk ringning, forventes afsluttet
mandag d 24. April.
AFLÅSNING AF KIRKEN:
Menighedsrådet har besluttet at aflåse kirken i nattetimerne i en periode frem til
jul. Kirken vil fremover være aflåst uden for gravers arbejdstid af hensyn til
forsikring og evt. Indbrud.
KIRKEVÆRTER:
Vi mangler kirkeværter, er der nogen der kunne tænke sig at være med til at
tænde lys i kirken, dele salmebøger ud, læse indgangsbøn, udgangsbøn og
kirkebøn. Kunne det ha din interesse så kontakt Martha Thomsen på tlf. 21 91 76
75
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.
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Andelsselskabet
Generalforsamling afholdt d. 22. marts 2017.
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.
4. Regnskab V/ Lissie Wonsyld
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Indkomne forslag.
7. Eventuelt.
1. Valg af dirigent.
John Dahl blev valgt.
2. Sidste års protrokol v/ Peter Møller.
Protrokollen blev godkendt.
3.Beretning for året 2016.
ESvenstruPPe’s 40.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.
På serviceaftalen har vi en limit på 500.000 stk. s/h og 65.000 stk. farve.
Leasingkontrakten med Grenke er afsluttet. Vi har derefter købt maskinen for
2500 kr.
en halvpart til ESvenstruppe, og en halvpart til Svenstrup Friskole.
Svenstrup Friskole har pr. 1.januar anskaffet en ny og mere avanceret
kopimaskine. Vi har sat den gamle maskine til salg, og lavet en aftale med
skolen om brug af den nye maskine.
Vi har afholdt et bestyrelsesmøde i 2016.
Den årlige indsamling af bidrag fra læserkredsen blev på 12.710,00kr, et godt
resultat, det er lidt mindre end sidste år. Årets resultat er 21.930,30 kr.
Indtægter og udgifter fremgår af regnskabet.
Udbringningen af bladet har igennem året været stabilt. Der er 3 elever fra
Friskolen, og 3 elever fra andre skoler.
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Vi har en lovpligtig arbejdsskade forsikring.
Vores hjemmeside på Internettet er stadig aktiv, og ESvenstruppe’ kan læses
der.
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 SvenstruPPe’.
4.Regnskabs aflæggelse ved
Lissie Wonsyld.

7. Eventuelt:
ESvenstruppe’ fremstilles i
farveformat.
Formanden takkede John for god
mødeledelse og afsluttede
generalforsamlingen.

Indtægter
46895,15 kr.
Udgifter
24964,85 kr.
Årets resultat 21930,30 kr.
Beholdning pr.31.dec.2016.
Bankkonto
59075,11 kr.
Kontant
68,00 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:
Lasse Andersen genvalg
Hans Chr. Christiansen genvalg
Peter Møller 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.
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Svenstrup Forsamlingshus
Referat fra generalforsamlingen d. 15. marts 2017

Dagsorden.
1. Valg af dirigent:
Ole Rasmussen valgt.
2. Valg af referent
Henrik J. Nielsen valgt.
3. Formandens beretning. Godkendt.
Der er afholdt 7 møder det seneste år. Renovering efter
indbruddet/hærværket er afsluttet, d. 3/7 blev der afholdt åben hus, for at
fejre, at renoveringen er afsluttet, med det gode resultat, her blev der
takket for den store hjælp der er givet fra byens borgere. 30/3 er der opsat
en hjertestater ved indgangen, den er nu synlig på nettet. Viggo og Børge
var til GF. I Sønderjyske forsamlingshus i Uge forsamlingshus – intet at
berette her fra. Rengøringsdagen er i år igen veloverstået, og med et
perfekt resultat, tak for jeres arbejde. D. 10/10 mistede vi et
bestyrelsesmedlem, men fik hurtigt Helga Nielsen ind i stedet for. Som
forsøg blev der afholdt en vinterfest d. 27/2-17 Det blev en kæmpe succes
med 69 deltager, og et overskud på 7000kr. På det sidste bestyrelsesmøde
blev der besluttet at udskifte samtlige radiatorventiler, og overgår til nyt
system Danfoss-link, dermed kan udvalgte af bestyrelsen styre
temperaturen på huset hjemmefra, det bør give en god besparelse på
varmeregningen. Vi har indkøbt nyt bestik, så vi nu kan dække ens op ved
store fester.
Til slut blev der takket for hjælpen af alle og især støtteforeningen.
4. Økonomi. Godkendt.
Omsætningen er på 141.985,20kr.
Lokale omkostninger: 90.996,90kr.
Administrationsomkostninger: 42.636,86kr.
Udgift i alt: 133.528,19kr.
Over/underskud: +8.457,01kr
Sidste år havde vi et underskud på 19,000kr. så det går den rette vej.
Vi har aktiver på 1.858.286,20kr
Passiver på: 1.858,286,20kr.
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5. Indkommende forslag.
Ingen.

6. Valg til bestyrelsen.
 Ulla Herbst: Modtager ikke genvalg: en ny kunne ikke findes, så
bestyrelsen arbejder på, at finde en ny.
 Helga Nielsen: Modtager genvalg: Valgt.
Valg til Suppleant:
 Ingen valgt, bestyrelsen prøver, at finde en ny.
Valg som revisor:
 Ingolf Henningsen modtager genvalg: Valgt.
7. Evt.:
Efter div. Fester er der blevet ønsket lidt hjælp til rengøring, her tilbød
Connie sin hjælp hver 3 uge.
D. 25/3-17 kl. 18:30 er der ølsmagning efter nyt koncept, da det forgår over
en skærm live fra Århus.
Referent:
Henrik J. Nielsen

Svenstrup Forsamlingshus Støtteforening.
Rettelse:
Den årlige vedligeholdelses- og rengøringsdag er torsdag d. 15. juni 2017 kl. 800.
Med venlig hilsen
Lasse Andersen.
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SUF afholdte generalforsamling d. 22-03-2017 i klubhuset.
1. Valg af dirigent - Palle
- Formændenes beretning
- Formanden
- Fodboldformanden
- Gymnastikformanden:
- Svømmeformand
- Krolfformanden
2. Godkendelse af regnskab
Regnskabet blev godkendt ud fra udleveret papirer på
generalforsamlingen
3. Valg
- Næstformand (Eline Brandt) - ønsker genvalg
- Kasserer (Michael Knudsgaard) - ønsker genvalg
- Gymnastikformand (Dorith Sprenger) - ønsker genvalg
- Svømmeformand (Janni Petersen) - har ønsket at trække sig
- Ny svømmeformand (Ioanna)
- Revisor - Flemming Vejlin ønsker genvalg
- Valg af suppleant - Mette Bladt, Finn Borup
4. Indkommende forslag
- Forslag til vedtægtsændring: Brug paragraf 7 for suppleanter - godkendt
på generalforsamling 2017
5. Evt.
- SUF har søgt 600.000 til multibane ved SE (SydEnergi)
- Forslag til Svenstrup Friskole: Fortov fra klubhus til skole
- Spejdere deler gevinst af spejderhus - SUF har søgt
6. Årets fidus:
Krolf – for det gode initiativ, ved at starte Krolf op. Der er gjort en fantastik
stykke arbejde, med at etablere baner og få det hele startet op.
Torsten Junk – for det arbejde han har lagt i, at få det hele til at køre i SUFfodbold. Med de udfordringer, der har været b.la. med at få alle til at betale
kontingenter.
SUF vil gerne takke alle, træner/leder, bestyrelsesmedlemmer, udøver ja alle der
har været en del af SUF i det forgangene år, for jeres indsats. Det er en
fornøjelse at være, en del af et fællesskab, hvor alle gøre en indsats for at få
tingene til at køre og glide på den bedste måde, 1000 tak 😊
Se mere på vores hjemmeside www.suf-als.dk
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Fodbold for de yngste spiller
For børn fra 3-7 år

Nu hvor græsset bliver grønnere, starter vi op udendørs igen
Det foregår på SUF´s baner ved Svenstrup Friskole tirsdage kl.17.00-18.00.
Første gang vil være tirsdag 18-04-2017
Vi vil glæde os til at se jer
Med venlig hilsen

Træner; Karin Frost Jensen og Michael Enggaard
I er velkommen til kontakte Karin på:
Tlf. nr. 2253 1887 Mail: karin_frostjensen@sport.dk

Eller se hjemmesiden www.suf-als.dk

Så er udendørsæsonen i fodbold startet.
Vores hold træner iår på følgende tidspunkter.
U10 drenge Torsdag 17-18. Træner Torsten Junk 41829065
Senior damer Mandag og Onsdag 18.30-20. Træner Karin Frost Jensen
22531887
Så hvis du har lyst, kan du komme forbi og kigge eller kontakte en af trænerne.
Mvh
SUF Fodbold
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Aktivitetskalender
Maj 2017
Tidspunkt

Aktivitet

Mødested

Onsdag d.03.05

kl.17-18

Cross Gym start

Festpladsen Melvedhus.

Lørdag d.06.05

kl.13,00

Krolf Hyggeeftermiddag

Søndag d.07.05

kl.10,30

Gudstjeneste Lis H. Mortensen

Søndag d.07.05

kl.13-16

Ricks stensamling Åben

Mandag d.08.05

kl.16.30-17 Fyraftensstilhed

Tirsdag d.09.05

kl.13-16

Onsdag d.10.05

kl.14.30-16 Sognecafe

Fredag d.12.05

kl.19.00

Bededagsgudstjeneste F.Birkler

Kirken

Søndag d.14.05

kl.10.30

Gudstjeneste N. Refskou

Kirken

Søndag d.14.05

kl.13-16

Ricks stensamling Åben

Mandag d.15.05

kl.16.30-17 Fyraftensstilhed

Tirsdag d.16.05

kl.13-16

Stolbroladen
Kirken
Egebjergvej 4
Kirken

Ricks stensamling Åben

Egebjergvej 4
Konfirmandladen

Egebjergvej 4
Kirken

Ricks stensamling Åben

Egebjergvej 4

Lørdag d. 20. maj sidste frist for indlevering til næste nr.
1977 -2017
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Aktivitetskalender
Maj 2017
Tidspunkt

Aktivitet

Mødested

Søndag d.21.05

kl.10,30

Gudstjeneste Ole W. Sørensen

Kirken

Søndag d.21.05

kl.13-16

Ricks stensamling Åben

Mandag d.22.05

kl.16.30-17 Fyraftensstilhed

Tirsdag d.23.05

kl.13-16

Ricks stensamling Åben

Torsdag d.25.05

kl.10.30

Gudstjeneste N. Refskou

Kirken

Søndag d.28.05

kl.10.30

Menighedsgudstjeneste

Kirken

Søndag d.28.05

kl.13-16

Ricks stensamling Åben

Egebjergvej 4

Mandag d.29.05

kl.16.30-17 Fyraftensstilhed

Tirsdag d.30.05

kl.13-16

Egebjergvej 4
Kirken
Egebjergvej 4

Kirken

Ricks stensamling Åben

Egebjergvej 4

Onsdag d.31 Maj udkommer næste nr. af ESvenstruppe
Fredag d.02.06

kl. 12.30-14.30 Cykelsponsorløb

Lørdag d.03.06

kl. 18,00

Fællesspisning

Søndag d.04.06

kl. 10.30

Gudstjeneste N. Refskou

Friskolen
Teltet på Festpladsen
Kirken

2 Pinsedag d.05.06 kl. 14

Fællesgudstjeneste 5 Nordalsiske kirker

2 Pinsedag 05.06

Ringridning

Festpladsen

1977 - 2017
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Nygård

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 2017 - Slut 28. juni 2017
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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Lidt nyt fra Svenstrup Friskoles
Støtteforening
Vi har den 18. april afholdt vores
generalforsamling, med fint fremmøde. På
generalforsamlingen blev det vedtaget at vi
fremover vil opkræve et kontingent på 50 kr.
pr. husstand. Alle kan være medlem af
Støtteforeningen og ønsker du at være medlem så gør du som følger:
Send en mail til stottesvefri@gmail.com med følgende oplysninger:
Navn på myndige personer i husstanden
Adresse
Telefon nr.
E-mail adresse
Efterfølgende modtager du en mail med et medlemsnummer, det skal du oplyse
når du overfører 50 kr. til vores konto i Sydbank reg. 8011 konto 1101327
Som medlem får du et nyhedsbrev hvert år på mail, samt en indkaldelse til
generalforsamlingen, hvor hver husstand har 1 stemme. Du er også velkommen
til vores arrangementer i løbet af året og på Svenstrup Friskoles hjemmeside kan
du læse mere om os.
Vi kan også nu fortælle at vi d. 2. juni fra kl. 12.30 -14.30 har cykel-sponsorløb, i
år starter cyklisterne fra friskolens p-plads og cykler på cykelstien på
Nordborgvej ud til Kløvertoften ind ad Kirketoften videre ad Vadbækvej og
Sandvej op til kirken og ned ad Ugebjergvej og på cykelstien op til friskolen igen.
De yngste elever drejer fra ved Apotekergade og cykler videre ad Sandvej op til
kirken.
Hvis der er nogen som ønsker at sponsorer en elev, så henvend jer til Helle på
51920878, så finder vi en elev til jer.
Vi håber I vil heppe på
forbi jeres hus.

eleverne når de cykler
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Hyggeeftermiddag i krolf den 6. maj
kl. 13 på Stolbroladen
Tag dine venner , nabo og andet godt
folk med til en dyst i krolf.
Der kan købes kaffe og kage, samt øl
eller vand.
Velmødt
krolf gruppen
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Nu er

KROLF 2017

Sæsonen for krolf er startet.
Banerne er klar og der er allerede mange , som er i
gang med at spille.

Der er plads til flere ,
alle kan være med !
Krolfgruppen er der
tirsdage fra kl. 18.30
fredag fra kl. 10

Men hvis du har købt årskort , som koster 100 kr. så kan
du sagtens spille alle de andre dage ,
Når du har lyst.
Mød op og prøv spillet , når vi er der , for at se om det er
noget for dig. Eller kontakt en af os i gruppen så vi kan
lave en aftale.
Velmødt krolf- gruppen
17

Museum
Jørgen Riecks Arkæologiske Samling
ÅBNINGSTIDER: Søndag og tirsdag
kl. 13 til kl. 16
frem til d. 29 0ktober 2017

Eller efter aftale
KONTAKTPERSONER

tlf. 2752 6330 Ida Vind
tlf. 4098 9289 Agnes Nielsen
Museets adresse:
Egebjergvej 4 i Svenstrup 6430 Nordborg

Invitation til dig
Riecks arkæologiske samling
Har brug for hjælp
En tirsdag eller søndag eftermiddag
Vil du gerne være med
Så ring eller send en mail
Tlf. 4098 9289
Mail: nielsen@moisen.net

Agnes
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Fællesspisning
Lørdag d. 3. juni kl 18 indbyder
E’Svenstruplaug til
Fællesspisning.
Kom ned i teltet på ringriderpladsen og tag hele din gade med og deltag i dette
hyggelige arragement.
Her får du også mulighed for at hygge snakke med dine naboer, de andre på gaden
eller dem fra byen, som man ellers ikke får snakket med til dagligt.

Kl 18: Er der dækket op i teltet til festlig fællesspisning.
Vores super gode hus kok, vil frem trylle en lækker sommer menu.

Som dessert bliver der rig mulighed for at smage,
på alle de dejlige lagkager, som er lavet af de lokale husmødre fra
Svenstrup
Kom og vær med til en dejlig aften i Svenstrup
Husk at bestille madbilletter.
Billetter koster 70 kr. for voksne og 30 kr. for børn
Biletter kan købes og afhentes mellem den 29. maj hos:

Mia BendorffUgebjergvej 26
Tlf: 23839317
Man kan også købe billetter over netbank på konto 8011 0001026144
Husk navn og telefon nr. Billetterne vil så ligge klar i teltet.
Mvh.
E`Svenstruplaug
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Kandidater til E’Svenstruplaugs bestyrelse søges.

I slutningen af 2017 skal der afholdes valg til E’Svenstruplaugs bestyrelse.
En dato vil blive offentliggjort senere.
I den forbindelse efterlyser vi kandidater som har lyst til arbejdet.
E’Svenstruplauget er et mellemled mellem borgere i landsbyerne Svenstrup,
Himmark og Torup og så kommunen.
Vi laver også ansøgninger om middeler til (og gennemførelse af) diverse
projekter som for eksempel til etableringen af nye attraktioner som Krolf og
cykelruter med start fra Himmark strand.
E’Svenstruplauget er bl.a. involveret i Ren by, sommer fest i forbindelse med
ringridning, fællesspisning U42 og julrtræstænding.
Vi arbejder forsat på at bevarer eksisterende attraktioner som Jørgen Riecks
Arkæologiske Samling hvor lokale folk (og her må også gerne melde sig flere til)
holder stabile åbningstider i håbet om at flere turister og skoler med flere vil se
forbi.

Mvh

E’Svenstruplaugs bestyrelse

Har været til Sognecafe, hvor Sofie
Pedersen fortalte om hendes Ikoner, som
hun selv har malet. Det var meget
interessant, en rigtig spændende
eftermiddag.
Ilse Buss
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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.
karin_frostjensen@sport.dk
22531887
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 anledninger, hvor du gerne
vil have, at dine gæster overnatter i Svenstrup?
Vi tilbyder overnatning, i nyrenoverede værelser med gode senge.
Der kan sove op til 13 personer hos os, fordelt i
to lejligheder. Der er adgang til et fuldt udstyret køkken, TV-stue,
bad og toilet.
Priser:
250 kr. pr. person pr. nat inkl. linned
300 kr. pr. person pr. nat inkl. morgenmad og linned
900 kr. pr. nat pr. lejlighed - sommerhus koncept
Der afregnes kontant eller med ”Mobilepay” ved ankomsten.

Kontakt os:

linda@maron1.dk

20491918

Eller kig forbi
Egebjergvej 1 – 6430 Nordborg / www.maron1.dk
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