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Som forsiden illustrerer, så har marts måned, både
starten på påskeugen, samtidig med uret skal stilles en
time frem til sommertid, det er da meget godt der er
nogle fridage til at vænne sig til det.
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Nyt fra kirken

Gudstjeneste tidspunkter i Svenstrup Kirke.

Marts
4/3 – kl. 14:00 – Hanne Lund
6/3 – kl. 14:30 – Gudstjeneste på Guderup plejehjem
11/3 – kl. 10:30 – Guldkonfirmation (ingen altergang)
18/3 – kl. 10:30 – Maiko
25/3 – kl. 10:30 – Palmesøndag: Konfirmation (ingen altergang)
29/3 – kl. 19:00 – Skærtorsdag (aftenandagt)
30/3 – kl. 10:30 – Langfredag – Robert Ryholt

April
1/4 – kl. 10:30 – Påskedag
2/4 – kl. 10:30 – 2.Påskedag
8/4 – kl. 10:30 – Menighedsgudstjeneste
15/4 – kl. 10:30 – Maiko
22/4 – kl. 10:30 – Maiko
27/4 – kl. 10:30 – Bededag
29/4 – kl. 10:30 – Menighedsgudstjeneste

Nadverritual A på prøve.
Da jeg startede her i sognet, så kunne jeg fra dag et forstå, at man i sognet
ikke ønskede at synge nr. 439 ’O du Guds Lam,’ som er en integreret del af
nadver ritual B, som man indtil nu har brugt her i sognet. Ligesom jeg også
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kunne forstå, at man ønskede at genindfører en sang ’Bliv hos os’ af en
tidligere præst i sognet som salme i forbindelse med nadveren.
Man kan ikke gå ind og ændre på de fastlagte ritualer uden udtrykkelig og
skriftlig tilladelse fra biskoppen, men der findes i ritualbogen tre forskellige
nadverritualer. Jeg har derfor fremlagt et forslag til menighedsrådet, som man
har godkendt. Forslaget vil opfylde ønsket om at gå uden om salme nr. 439,
og man vil kunne gøre brug af den som Scharff har skrevet, og det kan ske
ved, at man indfører en salme imellem prædiken og kirkebøn og sætter ’Bliv
hos os’ ind før nadverritualet A som salmen før nadveren. Nadverritual A er
den eneste af de tre nadverritualer, hvor man ikke synger ’O du Guds Lam’.
Ritualet er nu på prøve her i sognet i en periode som strækker sig frem til og
med juli måned. I denne periode kan man lære den nye ritual at kende, og
man har mulighed for at komme med indsigelser og kommentarer til
menighedsrådet vedrørende ritualet.
Så kom i kirke, oplev ritualet og fortæl hvad I synes. Skal vi beholde det eller
gå tilbage det ritual, som vi har brugt indtil nu?

Fyraftensstilhed:
Fyraftensstilheden holder en pause.

Nordalsisk Kirkestafet:
De 5 nordalsiske menighedsråd arrangerer besøg i vore 5 kirker, hvor lokale
eksperter fortæller om kirkens historie, om døbefont, prædikestol, alterbillede
m.m. efter nedenstående plan.
Efter rundvisning og fortælling er der kirkekaffe.
Alle er velkomne.
Stafetten har nu været forbi Oksbøl og Svenstrup. 😊
Næste sted/gang er:
Onsdag den 20. marts 2018 kl. 19.00 Egen kirke (Kitty Hougaard)
Onsdag den 18. april 2018 kl. 17 - 18 Havnbjerg kirke (Kim Rasmussen)
Onsdag den 23. maj 2018 kl. 17 - 18 Nordborg kirke
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Guldkonfirmation:
Guldkonfirmation vil foregå i forbindelse med en almindelig højmesse,
søndag d. 11. marts, 2018, kl. 10:30

Koncert i Svenstrup Kirke.
Den 24. Juli kl. 19.00. vil der være koncert i Svenstrup kirke, hvor de
medvirkende er: Operachef Lars Ole Mathiasen, Den ny opera i Esbjerg med
familie

Kirkeværter søges:
I forbindelse med en gudstjeneste tænder kirkeværten lys i kirken, deler
salmebøger ud, læser ind- og udgangsbøn, og hvis værten har lyst, så læser
vedkomne også kirkebønnen. Kirkeværterne fordeler gudstjenesterne i
mellem sig og skifter således, så ingen kommer til at bære hele læsset. Når
der er planlagt menighedsgudstjeneste, så er man mindst to om at stå for
gudstjeneste, så man vil aldrig være alene om en opgave, der vil altid være
en til at hjælpe.
Kunne det have din interesse at blive kirkevært, så kan du kontakte Martha
Thomsen på tlf: 21 91 76 75

Indsamling i forbindelse med Gudstjenesten:
I kirken er der en kirkebøsse ved udgangen, hvor i man kan lægge et lille
bidrag til de forskellige formål, som Svenstrup kirke samler ind til. Hidtil har
det ikke været annonceret, men nu har I mulighed for selv at se her i bladets
kirkeside og på hjemmesiden, hvad der bliver samlet indtil, og hvornår.
Kirkeindsamling – formål og tidspunkter:
Fra d. 14. januar til og med d. 30. marts samler vi ind til Y`s men lokalt.
Fra d.1. april til og med d. 21. maj samler vi ind til KFUM og KFUK i Danmark.
Fra d. 27. maj til og med d. 26. august samler vi ind til Diakonissestiftelsen.
Fra d. 2. september til og med d. 25. november, samler vi ind til Folkekirkens
nødhjælp.
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Persondata-lov
Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at i henhold til data-lovgivningen er det
ikke længere tilladt for præster og kirkepersonale at videregive navne til tryk i
aviser, blade, bøger og andet uden tilladelse fra personen eller personerne
selv. Dette gælder også, hvis personen er afgået ved døden og ikke selv kan
svare.
Det betyder, at navneliste over konfirmander ikke længere må videregives til
tryk i kirkens sider i de lokale blade eller oplyses på kirkens egen
hjemmeside, hvis ikke alle på listen er indforstået med det.
Det er nemlig et brud på privatlivets fred, når ens navn bliver oplyst i en
kirkelig sammenhæng, hvis man ikke selv har givet tilladelse til det, da det
viser ens tilhørsforhold til et trossamfund.
Af denne grund er det ikke muligt at vedlægge en liste over navnene på de
kommende konfirmander.

Kontaktoplysninger
Sognepræst: Maiko Barbara Cordelia Miyamoto
Træffes bedst: Tirs-fre kl. 8-9, samt tirs kl. 15-17,
eller efter aftale. Tlf: 7445 6205 / 2167 7205
Mail: maimi@km.dk
NB! Mobil.nr. på sogn.dk er forkert, der arbejdes på at få det rettet.

Graver:

Torben Nielsen
Træffetid hverdage (undtagen mandage) kl. 8-14
Tlf. 7445 6302, mobil 3145 8400

Formand:

Leo Vindahl Olsen
Tlf. 7445 8211, mobil 2674 6211

Kirkebil:
Bestilles på GF-Taxi på tlf. 7445 9545 senest dagen før
Gudstjenesten:
Hjemmeside: www.svenstrupkirke.dk<http://www.svenstrupkirke.dk>
Facebook:
Find facebook på hjemmesiden.
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E Si Skå’s sommerudflugt 2018.
Onsdag d. 23. maj 2018.
Turen går til Tirpitz- bunkeren og Tambours Have
E Si Skå arrangerer denne bustur, hvor der er få ledige pladser til turen og de
tilbydes nu til alle der har lyst til at deltage.
Bindende tilmelding senest fredag d. 2. marts 2018.
Jytte Schink Tlf. 29210168.
Lasse Andersen Tlf. 21746273.

Buskørsel.
Entre til Tirpitz.
Entre til Tambours Have.
Frokost platte i Bunkeren. ( Drikkevare for egen regning)
Eftermiddagskaffe
Pris:
40 personer 480,00 kr. pr. person.
50 personer 450,00 kr. pr. person.

Plan for dagen:
Kl. 9.00 Afgang fra Svenstrup Forsamlingshus.
Kl. 11.30 Ankommer til Tirpitz.
Frokost i bunkeren.
Kl. 14.30 Afgang fra Tirpitz.
Kl. 15.15 Ankommer til Tambours Have.
Kl. 16.45 Afgang fra Tambours Have.
Kl. 19.00 Ankommer til Svenstrup.
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Referat af forenings- / borger møde den 20. februar på
Svenstrup Forsamlingshus kl. 19.00
1. Velkommen v. Agnes
2. Inviteret ” Vindmøllepark Lillebælt ” ved projektleder Iben Nielsen
Projektet er i forundersøgelsesfasen indtil december 2018, hvor en rapport
skal afleveres.
Folk er meget skeptiske og kan ikke forstå vindmølleparken skal ligge i
Lillebælt , der må da være mange andre steder. Projektet er en del af
Sønderborg kommunes plan og blive CO2 neutral i 2029.
Hvor 50 % skal komme fra vedvarende energi. Sønderborg er foran planen
på dette tidspunkt.
Projektet har 20 til 44 vindmøller i støbeskeen , højden på møllerne spiller en
stor rolle for antallet af møller og er ikke fastsat endnu. Transformerstationen
kommer til at være ved Pøl og dækker 10000 M2. Vindmøllerne placeres i
vandet mellem Lavnsby og Helnæs, hvor der er 4 km ind til hver kyst.
Levetiden for møllerne er mindst 25 år. Der kan købes andele i møllerne. Lige
nu laves der en masse undersøgelser og analyser af havbund, fiskestand,
muslinger, fugle til vands og i luften.
Der blev foreslået udkigsposter så man kan følge med i opbygning af
projektet.
Der blev også foreslået simuleret billeder fra mange fixpunkter f.eks.
Svenstrup, Nordborg, Helnæs mm, for at se hvordan det kommer til at være.
Det er et projekt som vi vil komme til at høre meget mere til. For yderligere
info :

www.Lillebaeltsyd.dk

I pausen blev der serveret kaffe og hjemmebagte
boller.
3. Lidt fra foreningerne i Svenstrup :
Friskolen : Arbejder på at få skiftet taget, evt sætte solceller op . Jordvarme
kunne også være en mulighed. Der er igen cykelsponsorløb fredag den 1.
juni. Emnet, som skolen arbejder med , er bæredygtighed.
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Forsamlingshuset : Opgave er at holde det i gang, få lejet det ud og få det til
at køre rundt.
Støtteforening : Har reduceret lidt på aktiviteterne. Der mangler nye folk til at
overtage.
E`Svenstruppe : Har fået farve på bladet. Ellers kører det fint.
Cykelklub : Der cykles hver mandag 20 km og der er ca. 20 medlemmer.
Næsten alle har elcykler , som er en fantastisk opfindelse ellers ville mange
ikke komme ud ej heller på cykel. Hjælper stadig ringridning med at sælge
pølser og binde kranse.
Brandværn : Vil gerne hjælpe med aktiviteter. Der mangler folk til
brandværnet.
SUF : Holder gang i alle deres aktiviteter på bedste vis. Det giver udfordringer
til tider. HUSK der er gymnastik opvisning den 18. marts i
Nordborghallen, som ligger ved Luffes plads.
Ringridning : Programmet er det samme med optog den 3. juni kl 12.
Byskilte i Svenstrup : Gruppen arbejder hårdt for at finde modellen og blive
enig med kommunen mm. Der er mange regler , fortolkninger og
begrænsninger. Men der arbejdes videre.
Elektronisk informationssøjle : Gruppen starter arbejdet op nu. Så der vil
komme mere info senere. Projektet er et ad de dyrere.
Skal vi have storke i Svenstrup eller omegn ? : Ina fra lauget er vild med
storke og synes vi skal have storke til Svenstrup. Det er et omfattende projekt
og der arbejdes videre i lauget med dette. Lauget skal på tur til BergenHusen
og se storke og hvordan de lever og bor.
Hjemmeside : Skal vi have en fælles hjemmeside i Svenstrup , som alle
foreninger kan bruge ! Kommunen har tildelt en og betaler hotellet. Vivi
Bonde er på kursus i dette og hjælper gerne andre som vil bruge
hjemmesiden. Måske ville den blive mere besøgt, hvis alle ting var samlet et
sted. Vi ser, hvad det udvikler sig til.
Udviklingsplanerne i lauget opdateres løbende, når der kommer ideer ind.
Riecks Stensamling : DER MANGLER FLERE VAGTER TIL TIRSDAGE
OG SØNDAGE. Hvis vi ikke kan få dette til at køre og nå sammen . Så er der
chance for at vi mister stensamlingen i byen, den bliver flyttet og splittet af.
Det ville være meget uheldigt.
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Lauget ´s emne på aftenen var : BYFORSKØNNELSE !!!
Meget er allerede gjort, men der kan gøres meget mere endnu og her er der
brug for mange hænder , gode ideer og grupper af folk , som vil arbejde
videre med støtte fra lauget.
Mange post it med ideer fik vi og arbejde videre med . Der blev oprettet et par
grupper , som nu vil arbejde videre med deres emne.
Er der nogen som gerne vil med eller har en ide til noget så kontakt
formanden eller en af os andre i lauget .
Formand : Agnes Nielsen MOB 40989289
Nielsen@Moisen.Net

LAUGET TAKKER FOR ET GODT OG KONSTRUKTIVT MØDE

Så er det med at komme op af sofaen, for nu har vi muligheden for at få
medbestemmelse i div. Foreninger.

10

ESvenstruppe’ afholder ordinær generalforsamling
Tirsdag d.13. marts kl.19.00 på Svenstrup Forsamlingshus
Med dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Sidste års protokol.
3. Beretning.
4. Regnskab.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Indkomne forslag.
7. Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen
i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
E SvenstruPPé byder på kaffe og kage
Med venlig hilsen bestyrelsen.

Generalforsamling i Svenstrup vandværk 2018
Onsdag d. 21 marts, klokken 19.30 på Svenstrup forsamlingshus
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af ordstyrer
Valg af protokolfører
Formandens beretning ved Gert Johansen
Fremlæggelse af regnskab ved Jørgen Jørgensen
Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor
• På valg til bestyrelsen er Gert Johansen
• På valg til revisor er Kirsten Kock
6. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen)
7. Eventuelt

11

Ordinær generalforsamling for Svenstrup Forsamlingshus
Onsdag d. 14- 3 - kl. 19.00 i forsamlingshuset.
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Valg af referent
Formandens beretning ved Børge
Regnskab ved Gert
Indkommende forslag
Valg til bestyrelsen
Valg af suppleant
Valg af revisor
Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage
før.
Med venlig hilsen Bestyrelsen
Umiddelbart efter afholder Støtteforeningen deres ordinære
generalforsamling

Svenstrup forsamlingshus Støtteforening
Støtteforeningen afholder ordinær generalforsamling
onsdag d. 14. marts 2018 på Svenstrup Forsamlingshus.
Med følgende dagsorden i henhold til vedtægterne
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke.
3. Regnskab.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
5. Valg af suppleant.
6 Valg af revisor.
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
bestyrelsen i hænde
Senest 8 dage før generalforsamlingen
Med venlig hilsen bestyrelsen.
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D.22-03-2018 kl.19.00 i SUF´s klubhus
1. Valg af dirigent
2. Formænds beretninger
- Formanden
- Gymnastik formand
- Fodbold formand
- Krolf
- Svømme formand
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
4. Valg
- Formand
- Fodboldformand
- Sekretær
- Revisor (Alice Søgaard)
- Suppleant
5. Indkommen forslag
Forslag sendes til Formand Karin Frost Jensen
karin_frostjensen@sport.dk eller på tlf. 2253 1887
6. Årets fidus
7. Evt.

Ringriderforeningen
holder generalforsamling
Torsdag d. 5 april kl. 19.00
I SUF`s klublokale

Svenstrup
Ringriderforening
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Elementbørnene og det forsvundne gode humør

Digital dannelse?
De fleste af os bruger i dag mobiltelefonen meget mere, end man tidligere
kunne drømme om. Mange steder er den blevet fast inventar, også i
situationer, hvor den måske ikke passer så godt. Torsdag d. 18. januar drog
Svenstrup Friskoles elever i 5.-9. af sted til Tandslet, hvor 4 friskoler var gået
sammen om et foredrag med Søren Hebsgaard om unges brug af
mobiltelefoner, sociale medier og deres digitale dannelse.
Gennem en række eksempler, delvist leveret af eleverne selv, fik de
synliggjort hvad der sker, når man ikke er nærværende og i stedet ser på sin
mobiltelefon.
De seneste sager om deling
af billeder og video på de
sociale medier blev også
rundet
og
diskuteret.
Gennem en lille quiz, fik
eleverne styr på, hvad der
sker, når man bevidst eller
ubevidst får delt billeder af
sine venner, uden at have
fået
lov.
Mange
blev
noget
forskrækkede over de store
konsekvenser, det kunne have, når man f.eks. delte et nøgenfoto af sin
ekskæreste, hvis denne ikke var fyldt 18 år.
Den korte regel, som er let at huske i den forbindelse er: ”Del kun det, du
også tør vise din mormor” og den anden: Del kun det, du har fået lov til at
dele, og husk at personer under 18 år, ikke kan give dig lov til at dele,
hverken billeder eller video af dem selv.
Om aftenen var det forældrenes tur til at høre foredraget, og noget af det som
kom frem her var, at ca. 80% af eleverne selv ønskede at deres forældre ville
holde bedre øje med, hvad de lavede på mobilen og at forældrene skulle
sætte grænser for elevernes brug af både telefon, ipad og computer. Det er
da værd at tænke over!
Arne
skoleleder

Munkgaard
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Nord-Als Folkedansere indbyder til
forårsafslutning på Svenstrup Forsamlingshus
lørdag d. 17. marts kl. 19 – 22.30.
Tag familie, venner og bekendte med og få en fantastisk
aften.
Andre foreningers medlemmer og spillemænd er hjertelig
velkomne.
Spillemænd med instrumenter er gratis :o)

Entre kr. 30 pr. person er incl. kaffebord og sodavand til
børnene.
Program for aftenen:
Indmarch og velkomst
Opvisning
Koncert af Musikskolens Folkemusikhold ”Glimt i øret”
Uddeling af gaver
Kaffebord
Folkedanser-bal og hyggeligt samvær
Vel mødt til en hyggelig aften
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REN BY –
STOP LIGE !!!
FORÅRET ER LIGE OM
HJØRNET OG DER ER SNART KONFIRMATION I BYEN
DERFOR SKAL DER SAMLES AFFALD SÅ BYEN KAN
VÆRE PÆN OG REN TIL DEN STORE DAG
Kom og vær med. Vi mødes ved Stolbroladen den 17.
marts kl.9
Lauget giver morgenmad inden ruterne fordeles og
der samles affald . Alt grejet , poser ,
opsamlingsværktøj , gule veste har vi. Vi slutter ved
12 tiden.
Vi håber at rigtig mange har lyst til at være med.

Velmødt

E `Svenstrup Laug
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Gymnastik opvisning.
Svenstrup gymnastik afdeling afholder opvisning
søndag den 18. marts klokken 10 i Nordborg Hallen ved Luffes plads i
Nordborg.
Så kom og få et par hyggelige timer sammen med alle gymnasterne.
Entre 30 kroner
Med venlig hilsen
SUF Gymnastik afdeling

Annoncer

Nord-Als Autoværksted
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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Aktivitetskalender
Tidspunkt
Fredag d.02.03

Marts 2018

Aktivitet

Mødested

Sidstebindende tilmelding til E SI SKÅ`s sommerudflugt tlf.: 29210168 / 21746273

Søndag d.04.03

kl. 14.00

Hanne Lund

Kirken

Tirsdag d.06.03

kl. 14.30

Gudstjeneste på Guderup Plejecenter

Søndag d.11.03

kl. 10.30

Guldkonfirmation (ingen altergang)

Tirsdag d.13.03

kl. 19.00

Bladet E SvenstruPPé - generalforsamling

Forsamlingshuset

Onsdag d.14.03

kl. 19.00

Forsamlingshuset - generalforsamling

Forsamlingshuset

Onsdag d.14.03

efter

Støtteforeningen - generalforsamling

Forsamlingshuset

Lørdag d.17.03

kl. 9.00

Ren by – der samles affald

Lørdag d.17.03

kl. 19-22.30

Folkedansernes forårsafslutning

Søndag d.18.03

kl. 10.00

SUF`s gymnastikopvisning

Søndag d.18.03

kl. 10.30

Maiko

Onsdag d.20.03

kl. 19.00

Kirkestafet (Kitty Hougaard)

Onsdag d.21.03

kl. 19.30

Svenstrup vandværk - generalforsamling

Torsdag d.22.03

kl.19.00

SUF – generalforsamling

Søndag d.25.03

kl. 10.30

Palmesøndag: Konfirmation (ingen altergang)

Kirken

Torsdag d.29.03

kl. 19.00

Skærtorsdag (aftenandagt)

Kirken

Fredag d.30.03

kl. 10.30

Langfredag – Robert Ryholdt

Kirken

Guderup Plejecenter
Kirken

Stolbroladen
Forsamlingshuset
Nordborg Hallen Luffes plads
Kirken
Egen Kirke
Forsamlingshuset
SUF`s klubhus

….. Tirsdag d. 20. marts 2018 – sidste frist for indlevering til næste nr.
Søndag d. 01.04

kl. 10.30

Påskedag

Kirken

Mandag d. 02.04

kl. 10.30

2. Påskedag

Kirken

Torsdag d. 05.04

kl. 19.00

Svenstrup Ringriderforening

Søndag d. 08.04

kl. 10.30

Menighedsgudstjeneste

..... Tirsdag dag d. 3. april 2018 - udkommer næste nr. af ESvenstruppe
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SUF`s klubhus
Kirken

