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Kontaktudvalg

Nu er foråret for alvor over os – havemøblerne og uret
er stillet frem og temperaturen får græsset (og ukrudtet)
til at gro. Personligt har jeg erklæret krig mod mosset i
vores forhave – hvilket nok er en håbløs battle, da det
store naur-træ er på mossets side.
De fleste af årets generalforsamlinger er overstået – de
fleste med mange genvalg. Det må betyde, at de mange
frivillige gør et godt job og gør det med glæde – hurra for
alle dem, som får vores lille samfund til at fungere.
Husk at hejse flaget palmesøndag, så vi hjælper med at
gøre den store dag endnu mere festlig for konfirmanderne
Den næste måneds aktiviteter er præget af påsken og
der er god mulighed for at komme ud og se på smukke
ting – og måske endda høre musik, når der er udstillinger
forskellige steder i området hele påsken.
/Dorthe
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Nyt fra kirken

Fællesspisning i Kirken
Skærtorsdag den 17. april kl. 17.00ca. 19.00
Vi fejrer Skærtorsdags gudstjeneste i
Svenstrup Kirke
med udvidet nadvermåltid, hvor vi
spiser en ret med lam og brød m.m.
Pris for voksne: 50 kr. Børn: gratis.

Husk tilmelding til præsten senest
den 10.april på tlf. 21 67 72 05 eller
på mail mbk@km.dk

Hejs flaget den 13. april og vær med til at gøre konfirmationsdagen
særlig festlig for alle byens konfirmander.

Vi ønsker årets konfirmander ved Svenstrup Kirke
hjertelig tillykke:
Christine Andersen, Ugebjergtoften 6, Svenstrup
Theis Bramsen, Vestermarken 32, Stevning
Mads Bujakewitz, Nordborgvej 48, Svenstrup
Alex Friis, Ugebjergvej 45, Svenstrup
Camilla Fynbo Hansen, Apotekergade 1, Svenstrup
Emil Have Hansen, Egebjergvej 15, Svenstrup
Jonas Marek Hansen, Gildbrovej 1, Elsmark
Mads Henrik Joppich, Hjortspringvej 25
Mikkel Louis Jørgensen, Apotekergade 8, Svenstrup
Katrine Bomberg Kock, Nordborgvej 80, Svenstrup
Sofie Panduro Lehmann, Mølletoften 20, Svenstrup
Nicklas Lorentzen, Kløvertoften 26, Svenstrup
Maria Stefansen Lorenzen, Nørreskovvej 14, Svenstrup
Maria Lind Pallumblad, Egebjergvej 6, Svenstrup
Nikolaj S. Petersen, Ugebjergtoften 3, Svenstrup
Julie Jespersen Saustrup, Stavensbølgade 40, Augustenborg
Jacob Bonde Sørensen, Skolevænget 17, Stevning
Frederik Jens Todsen, Apotekergade 12, Svenstrup
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Filmaftner for voksne i Konfirmand-laden ved Svenstrup Præstegård:
Vi byder dig velkommen til en hyggelig filmaften hvor vi ser en god film sammen
og hygger os med et glas vin/ vand og lidt chips.
Der er filmaften på følgende datoer:
Torsdag den 3. april kl. 19.00
Torsdag den 22. maj kl. 19.00
Titlen for aftenens film må ikke offentliggøres i skriftlige medier, men oplyses på
Svenstrup Sogns hjemmeside eller ved henvendelse til præsten på tlf. 21 67 72
05 eller på mail mbk@km.dk

Café-eftermiddage for ældre i Konfirmand-laden ved Svenstrup Præstegård.
Onsdag den 23.april kl. 14.00-16.00 mødes vi til en hyggelig eftermiddag med
fortælling og fællessang. Denne gang får vi besøg af sognepræst i Oksbøl,
Camilla Hansen, som vil fortælle om og vise billeder fra sin barndom i Rinkenæs
Forsamlingshus.
Onsdag den 21. maj kl. 14.00-16.00 mødes vi igen til en hyggelig eftermiddag
med sang, musik og fortælling. Denne gang er det Svenstrup Kirkes dygtige
organist, Maja Jørgensen, som fortæller.
Så velkommen til et par hyggelig eftermiddage. Det er gratis at deltage.
Vi glæder os til at se dig. Maja og Mai-Britt
Tilmelding til præsten senest mandagen inden café-eftermiddagen
tlf. 21 67 72 05 eller på mail mbk@km.dk

----------------------------------------------Menighedsrådsmøder i Konfirmandladen
Tirsdag den 8. april kl. 19.00
Tirsdag den 20.maj kl. 19.00
--------------------------------------------------Nyt-Nyt-Nyt-Nyt-Nyt
Hvis du går i 3. klasse, så får du meget snart et brev i din postkasse!
Her bliver du tilbudt at blive mini-konfirmand ved Svenstrup Kirke.
Det kommer til at foregå om onsdagen fra kl. 14.45-16.15
Brevet kommer snart! Glæd dig!
Bedste hilsner fra Maja og Mai-Britt

4

Chokoladeæg & påske-præk
Så står påsken for døren og det er
igen blevet tid til at smovse i
marcipanæg og chokoladeharer.
Men påsken er andet end påskeæg
og små lysegule kyllinger.

Skærtorsdag spiser Jesus derfor sit
sidste måltid sammen med sine
venner, for én af hans venner har
forrådt ham og vil udlevere ham til
fjenden.

Påsken er kirkens største højtid.
Ja, det passer skam!
Meeeen jeg ved da godt, at det ikke
lige er sådan de fleste har det med
påsken.

Jesus forrådes med et kys og bliver
taget til fange; og han sendes fra
Herodes til Pilatus mens han spottes
og hånes og bliver slået og spyttet på,
inden han til sidst bliver korsfæstet
og dør langfredag.

Julen som den største højtid i kirken
er flere hestehoveder foran i folks
bevidsthed, og det skyldes jo nok
især, at julen handler om fødslen af
Guds søn, og dermed forbindes med
noget dejlig og hyggeligt, mens
påsken handler om drabet på Guds
søn, om korsfæstelse, lidelse og død!
- Og det er der jo ligesom ikke noget
hyggeligt ved!

Lørdag er der helt stille.
Jesus ligger død bag stenen i sin
grav. Hans venner græder og jamrer
og forstår ingenting.
Alt er mørkt, sort og tomt.
Påskedag er lys, liv og jubelskrig!
Stenen er væltet fra graven! Jesus er
opstået fra de døde.
Det er uforståeligt. Ufatteligt.
Utroligt.

Men ikke desto mindre ER påsken
det største, det vildeste og det
mest fantastiske der nogen sinde
er sket!

Påsken handler om det største der
findes.
Påsken handler om kærligheden der
ofrer sig….for dig!

I påsken er vi vidne til et drama af
format, som begynder palmesøndag,
hvor Jesus rider ind i Jerusalem og
modtages med hyldest og jubelråb
som er en konge værdig.
Men jubelråbene bliver snart afløst af
spot og hån. For Jesu fjender vil
have ram på ham.

Glædelig påske
Mai-Britt Josephsen Knudsen
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Kontakt Sognepræsten:
Hvis du har brug for en samtale, eller
hvis du skal bestille tid til en kirkelig
handling, så er du altid velkommen til
at kontakte din sognepræst:
Mai-Britt Josephsen Knudsen
Kalvehavevej 3, Svenstrup.

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

Kirkebil:
Kirkebilen bestilles hos GF-Taxi på
telefon 74 45 95 45 senest dagen før
gudstjenesten.
"Kirkebil"
er
til
rådighed for enhver, der ellers har
svært ved at komme i kirke.

Menighedsrådets møder er offentlige,
og alle interesserede er velkomne.
Referater fra menighedsrådsmøderne
bliver fremlagt i kirkens våbenhus.
Rådets medlemmer:
Leo Vindahl Olsen (formand)
Mona Boysen (næstformand)
John Svane Christensen (kasserer)
Karin Stavski (kirkeværge)
Martha Thomsen (kontaktperson)
Kurt Christensen
graver Torben Nielsen (medarbejderrepræsentant)
Suppleanter: der er ikke flere
suppleanter.

Kirkegården:
Graver og kirketjener Torben Nielsen
træffes i arbejdstiden 8-14 på
kirkegården og på telefon 74 45 63 02
og mobil 3145 8400.
Kirkens hjemmeside:
På: www.svenstrupkirke.dk finder
man alle relevante oplysninger om
kirken,
menighedsrådet,
gudstjenestetider, møder osv. Her kan
du tillige hente dig en relevant
prædiken eller en hjælpsom bøn.

Uden for rådet:
Organist: Maja Jørgensen (medarb.
repr.),
Regnskabsfører: Ole Rasmussen
Bygningssagkyndig: KlausWitte

Menighedsrådet:
8. april og 20. maj - begge dage kl.
19.00 i konfirmandladen.
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Generalforsamling på Svenstrup Friskole
Dato & tid: d. 9/4-14, 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 2013
3. Friskolen og skolereformen
4. Valg til bestyrelsen
a. Valg af stemmetællere
b. Valg af medlemmer i forældrekredsen
i. Dorthe Johansen (Modtager genvalg)
c. Valg af medlemmer i skolekredsen
i. Kia Jacobsen (Modtager genvalg)
ii. Ledig plads
5. Valg af suppleanter
a. Valg af suppleant i forældrekredsen
i. Finn Lehmann (Modtager genvalg)
b. Valg af suppleant i skolekredsen
i. Karin K. P. Jensen (Modtager genvalg)
6. Indkomne forslag
a. Justering af skolepengene (Bestyrelsen)
7. Evt.
Evt. yderligere indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 26/314.
Friskole er vært ved kaffe/the & kage.
Der kan købes øl & vand.
På bestyrelsens vegne
Morten Carstensen

7

Påskeudstilling på Als
I dagene 17. til 21.april står hele
påsken i kunstens tegn på Als. Også i
år har vi fået nogle spændende
kunstnere hertil, både indenlands og
syd for grænsen.
A.P. Hansen står for den officielle
åbning
i
Nordals
Idrætscenter
Skærtorsdag kl. 12.00.

Derudover
malerier.

udstiller

Alvaro

Abreu

I Stolbroladen har Stenklubben åben
med udstilling samt smykkesten og
Farveladens
medlemmer
viser
malerier.
Desuden
viser
en
gæsteudstiller smykker og tasker
lavet af cykel /traktorslanger m.m

Kl.13.20 afgår en bus fra centeret til
flere udstillingssteder og endnu en
bus fra Kunstpunkt Augustenborg
kl.12.30 samme rute men modsat.
Billetter kan købes ved indgangene til
en pris 40 kr.

Som sædvanlig har butikkerne i
Nordborg og Guderup stillet deres
vinduer til rådighed for bl.a lokale
kunstnere
Kunstkataloget
kan
afhentes
i
butikkerne i Nordborg, bibliotekerne,
udstillingsstederne samt hos Lissie

Der er fernisering på Alsingergården/
Stolbroladen kl. 14.10.
Følgende udstiller på Alsingergården:
Optimisterne som tidligere har
udstillet på Nordborg Slot viser
smykker, pileflet, keramik og malerier.

Venlig hilsen Anna Weber
Flintevænget 37 Guderup

Winds Galleri
Så åbner vi igen dørene i WINDS-GALLERI.
Kom og lad dig forkæle med nye indtryk,inspiration og selvfølgelig lidt godt til
ganen.
Åbent hele Påsken fra 10-17 eller efter aftale.
På gensyn i WINDS-GALLERI
Ugebjergvej 5 Svenstrup
ved Ida Wind tlf. 27 52 63 30
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Maleriudstilling på Nygård i Nørreskoven
Påsken 2014
Hvor:

Den gamle skovfogedbolig Nygård i Nørreskoven på Als

Hvornår:

Påskedagene 2014. Hver dag fra kl.13.00 - 17.00

Fernisering:

Skærtorsdag kl. 15.00.
Musikalsk indslag ved Sønderborg Musikskole

Udstillere:

Keramiker Kirsten Holm
Kunstmaler Rigmor Bak Frederiksen
Billedkunstner Nurith Lumer-Klabbers

Traktement:

Kaffe og kage kan købes alle dage
Foreningen Nygård
(www. Nygaard-als.dk)
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Husk
E`Svenstruplaug Inviterer til
ØL Smagning
På Svenstrup Forsamlingshus
Fredag d. 25.04. 2014 Kl. 19.00
byder vi velkommen til nogle spændende timer
i selskab med Benny Engelbrecht
og spændende Øl fra Kvickly i Sønderborg.
En aften der byder på små fortællinger,
humor, pølsebord og ikke mindst god øl.
Pris 125. Kr. pr person
Billetter bestilles og afhentes senest d. 22 april hos:
Børge.:Ahlmannsvej 9 tlf. 7445 6541 mail: s-b-jorgensen@hotmail.com
Anneli Thy : Egebjergvej 2, tlf 61776106 mail: anneli@jubii.dk.
Man kan også købe billetter over netbank på konto 8011 0001026144,
Husk navn og telefon nr.
Billetterne vil så ligge klar ved indgangen.
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Nyt fra Ældre PC
Tak til de fremmødte ved vores lille reception, det var en hyggelig formiddag. Hvor
de frem mødte, fik en lille introduktion og smagsprøve på hvad der vil blive
undervist i.

Vi er kommet godt i gang med undervisningen, der er på nuværende tidspunkt 6
flittige elever. Undervisningen er hver onsdag kl 9.30 – 11.30.

Husk vi mangler stadig en ”Tovholder” og hjælper som har tid og lyst,
til at hjælpe ved undervisningen af vores ”Ældre PC projekt”.
Har dette din interesse så kontakt Mogens Madsen tlf: 22359658
Mvh
E’Svenstruplaug

Lokalhistorisk forening
har holdt generalforsamling og der
blev genvalg over hele linjen.

Øvrige bestyrelses medlemmer:
Inger Marie Christiansen
Connie Vogt
Tove Semmelmann
Suppleant: Kirsten Jørgensen

Formand: Vagn Hesselager
Næstformand: Jørgen Valentin
Kasserer: Elsebeth Breede
Arkivleder: Sine Møller

Revisor: Gert Wonsyld
Revisor suppleant: Ingolf Henningsen
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Udflugt til Sild
Torsdag den 22. maj
Program:
Kl. 10.00 Afgang fra P-pladsen overfor Svenstrup
Forsamlingshus
Kl. 12.00 Ankomst Havneby på Rømø
Kl. 12.25 Afgang med færgen til Sild – 2 retters middag
ombord
Kl. 13.05 Ankomst til Sild.
Guidet rundtur på Sild, evt. ophold på egen hånd i
Westerland. Evt. ophold i List i området ved færgen,
hvor der er en del butikker.
Kl. 18.25 Færge List – Havneby, kaffe og kage undervejs.
Kørsel retur til Svenstrup, forventet ankomst kl. 21.00

Pris:

400 kr. pr. person incl. middag og kaffe på færgen.

Tilmelding og betaling:
Senest lørdag den 12. april
til Else Rasmussen, Ugebjergvej 24, Svenstrup. Tlf.
74456193
Hvem kan deltage:
Turen er åben for alle – efter ”først til mølle” princippet.
Arrangør: E

Si-Skå

Nyheder fra friskolen
Teater – Lucky Luke
Forestillingen blev den succes, som vi
alle havde håbet på. Begge aftener
var der fuldt hus på forsamlingshuset
og der var stående klapsalver begge
aftener. 1000 tak til elever og ikke
mindst de lærere, som har brugt rigtig
mange timer på at få det til at lykkes.

Indskrivning
Det er meget glædeligt, at der efter
sommerferien starter 9 børn i den
kommende 0. klasse.
Her efter vinterferien har vi sagt
velkommen til:
fam. Kock fra Svenstrup (3 børn)
fam. Bertelsen fra Hundslev (1 barn)
fam. Markussen fra Himmark (1 barn)
fam Jessen fra Holm (1 barn)
fam. Nørskov fra Stolbrolykke (1 barn)

Pixiline land
I uge 10 har 0-5 klasse været i
Universe parken for at teste deres
kommende attraktion Pixiline land. De
er blevet filmet, så måske ser vi
børnene i en kommende reklamefilm
for parken.

Denne elevtilgang betyder at der til
skoleåret 2014/15 kun er 1 eller 2
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pladser tilbage i hver gruppe, hvilket
er meget glædeligt.

stille op til bestyrelsen hører vi meget
gerne fra dig. Er du i tvivl om hvad det
indebærer at være i bestyrelsen, er du
meget velkommen til at spørge en i
bestyrelsen.

Gulv i gymnastiksalen
En stor tak til Karin og Tommy
Jensen, som brugte et døgn i
vinterferien på at slibe, male og
lakkere gulvet i gymnastiksalen. Det
er blevet super flot, og børnene er
meget glade for det nye gulv. SUF
har betalt materialerne, mange tak for
det.

Støtteforeningen afholder generalforsamling umiddelbart efter friskolens
generalforsamling.
Efterlysning
Har du et massivt fodboldbord, som
du vil forære skolen, modtages det
med stor tak.

Generalforsamling
Der holdes generalforsamling onsdag
d. 9. april kl. 19.00 i skolens
gymnastiksal. Sæt kryds i kalenderen
og bliv opdateret på, hvad der er sket
det sidste års tid. Den tilsynsførende
vil også fortælle om hans syn på
undervisningen.

Vi kan stadigvæk også godt bruge
regntøj og gummistøvler.
På skolens facebook profil lægges der
næsten dagligt billeder ud fra skolens
hverdag.
Log ind på www.svenstrupfriskole.dk i
bunden af forsiden er et link til
facebook.

Det er denne aften du har mulighed
for at være med til at bestemme hvem
der
fremover
definerer
skolen
rammer. Dagsorden kan ses på
hjemmesiden. Skulle du have lyst til at

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen for Svenstrup friskole
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Mere fra Friskolen
Efter teaterstykket arbejdede Pegasus med den journalistiske artikel, her er et par
af resultaterne. De er ikke rettede igennem, de er som eleverne har afleveret dem,
venlig hilsen Else

15
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Svenstrup Forsamlingshus Støtteforening.
Generalforsamling afholdt d.12. marts
2014.
Formanden bød de fremmødte
velkommen.

været afholdt en række foredrag i
samarbejde med Menighedsrådet og
Lokalhistorisk Forening. Regnskabet
bliver revideret af klubmedlemmerne.

1. Første punkt på dagsordenen var
valg af dirigent, Ole Rasmussen blev
foreslået og valgt.

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.

2. Bestyrelsens beretning for år 2013
ved Lasse Andersen
For støtteforeningen har året 2013
været et rimeligt år.
Vi
har
medvirket
ved
8
arrangementer, det dobbelte af hvad
vi havde sidste år.
Vi har igen fået omsætningen op et
niveau, således at vi har overført
50.000 kr. til forsamlingshuset i 2013.

3. Regnskabsberetning ved: Ragnhild
Knudsen.
Støtteforeningens indtægter er på
96.043,50
kr.
driftsudgifter
er
45.329,32 kr. Årets driftsoverskud er
på 50.714,18 kr.
Vi har en bank og kassebeholdning
på 25.103,97 kr.
Støtteforeningen har passiver for
450.000,00 som rente og afdragsfrie
lån i Svenstrup Forsamlingshus.
Regnskabet er revideret og godkendt

Udendørs arealerne er rengjort og
vedligeholdt løbende gennem året.
Der er monteret nye tagrender på det
flade tag.
Den årlige arbejdsdag med diverse
vedligeholdelses
opgaver
og
rengøring, blev afholdt onsdag d.19.
juni, igen med stort fremmøde. Dagen
startede
traditionen
tro
med
morgenkaffe
og
sluttede
med
aftensmad.
Vi er i gang med støjdæmpning i den
store sal. Der er foretaget en
støjmåling, og der er udarbejdet et
forslag. Vi er i gang med at indhente
tilbud på materialerne.

4. Ingen forslag.
5. Valg
På valg til bestyrelsen var:
Lasse Andersen, genvalg.
Viggo Brodersen, genvalg.
John Jacobsen, genvalg.

Det er E’ SI-skå’s 12. sæson, de kan
samle 40- 55 personer hver torsdag i
vinterhalvåret til mange forskellige
arrangementer. Igen i år har der

6. Valg af suppleant:
Laurids Pedersen, genvalg.
7. Valg af revisor:
17

Helmuth Buus, genvalg.

Formanden takkede Ole Rasmussen
for
god
ledelse
af
generalforsamlingen.
Aftenen sluttede med kaffebord og
hyggeligt samvær.

Formand: Lasse Andersen
Kasserer: Ranghild Knudsen
Bestyrelses medlemmer:
John Jacobsen
Viggo Brodersen
Arne Buch.
Suppleanter:
Ejvind Volf
Laurids Pedersen
Revisorer:
Helmuth Buss
Jytte Brock

Efter
generalforsamlingen
bestyrelsen således ud:

På bestyrelsens vegne
Lasse Andersen.

8. Eventuelt:
Dato for den årlige arbejdsdag blev
drøftet, datoen blev fastlagt til onsdag
d. 18. juni 2014.

ser

Svenstrup Forsamlingshus Støtteforening.
Fra bestyrelsens side vil vi takke alle
for den støtte og velvilje vi har mødt i
året 2013, 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 2014.
Uge 15, april
Uge 17, april
Uge 19, maj
Uge 21, maj
Uge 23, juni
Uge 27, juli
Uge 30, juli
Uge 33, august
Uge 36, august
Uge 39, september
Uge 41, oktober
Uge 44, oktober
Uge 48, november

familien Ole Tagesen
familien Lasse Andersen
familien Willy Olesen
familien Tina Olsen
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
(julepynt) familien Arne Buch
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tlf. 74456357
tlf. 74456273
tlf. 74456292
tlf. 29847123
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 d.18. juni 2014.
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. 7445 6273.

Andelsselskabet E SvenstruPPe’
Generalforsamling afholdt d.11.marts
2014.

Årets resultat er 5346,33 kr. Indtægter
og udgifter fremgår af regnskabet.
Svenstrup Friskole har pr. 1. juli 2013
betalt deres andel af leasing afgiften.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent:
John Dahl blev valgt.
2. Sidste års protokol v Peter
Møller.
Protokollen blev godkendt.
3. Bestyrelsens beretning for året
2013. v/ Lasse Andersen

Udbringningen af bladet har igennem
året været meget stabilt. Der er 3
elever fra Friskolen, og 3 elever fra
Nørreskovskolen.
Vi har en lovpligtig arbejdsskade
forsikring.

Beretning for året 2013.
ESvenstruPPe’s 37.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 ikke været nogen problemer
med maskinen.
På serviceaftalen, er der brugt ca.
halvdelen af kopi antallet.
Vi har afholdt et bestyrelsesmøde i
2013.
Den årlige indsamling af bidrag fra
læserkredsen blev på 12343,00kr.

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’.
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4.Regnskabs aflæggelse ved Lissie
Wonsyld.
Indtægter
34087,98 kr.
Udgifter
28741,65 kr.
Årets resultat 5346,33 kr.
Beholdning pr.31.dec.2013.
Obligationer
20180,40 kr.
Bankkonto
23.999,42 kr.
Kontant
48,00 kr.

Hans Chr. Fremkom et forslag at
friskolen skulle fritages for deres
andel af lessingafgiften. Vi afventer en
ansøgning fra skolen.
Formanden takkede John for god
mødeledelse og afsluttede
generalforsamlingen.
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:
Eva Tagesen genvalg
John Dahl genvalg

Suppleanter:
Eva Tagesen, John Dahl
Revisorer: Arne Paulsen, Helmuth
Buus.

Revisorer:
Arne Paulsen genvalg
Helmuth Buus genvalg

På bestyrelsens vegne
Lasse Andersen.

7. Eventuelt:
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Generalforsamling i vandværket.
Torsdag d. 20 marts var
generalforsamling i vandværket.

der

Vi har i august haft tilsyn fra
kommunen. Generelt var hun tilfreds
med værket. Vi har dog haft små
overskridelser af nitrit og ammonium,
og det skyldes for hurtig gennemgang
på vandværket. Der arbejdes på at få
oppumpningen til at køre længere, og
skylletiden er sat ned. Vi håber at
disse tiltag vil forbedre værdier. De
sidste vandprøver fra d. 4. feb. viste
at alle værdierne lå fint.

Formandens beretning:
I årets løb er der afholdt 2
bestyrelsesmøder,
og
et
revisionsmøde.
3 bestyrelsesmedlemmer har været
på lovpligtigt hygiejnekursus. Kurset
varede i 4 aftener/dage. Vi var bla. på
besøg hos de andre vandværker i
området, og har fået ideer til hvordan
vi kan forbedre vores vandværk. Vi
har efterfølgende fået installeret
udluftningshætter
på
vores
rentvandstanke. Vandværket har også
fået alle data omkring vandværket sat
i system, så kommunen kan trække
alle de nødvendige oplysninger
automatisk.

Stormen var hård ved taget. Ved den
første storm fik vi skader for ca.
18.000kr, og 2. storm kostede ca.
5000kr. Forsikringen har dækket ca.
½ delen.
I 2013 er der udpumpet 53120 m3
vand, og der er faktureret 50481 m3.
Det svarer til et spild på 5%
Kasseren kunne berette om et
overskud
på
164.000kr.
Egenkapitalen udgør nu 800.000kr.

Vi
har
arbejdet
lidt
med
indsatsplanerne, og har sammen med
de andre vandværker lavet et
høringssvar til kommunen.

På valg var Flemming Christiansen,
som ikke ønskede genvalg. Carsten
Christiansen blev valgt ind. En stor
tak til Flemming for 24 års trofast
arbejde i bestyrelsen, både som
formand og alm. Bestyrelsesmedlem.
Arne Bonde blev genvalgt til
bestyrelsen.

Der har i foråret 2013 været en del
vandbrud på Vestertoften pga. det
gravearbejde som blev lavet med
regnvandsseparation. Der blev sat 3
nye målebrønde i forbindelse med
grave arbejdet. På Ugebjergvej er der
også sat en målebrønd.

Helmut Buss ønskede ikke genvalg
som revisor, her blev Kirsten Kock
valgt. Tak til Helmut for de mange år
han har revideret regnskabet.

På kløvertoften har der ligeledes
været 2 vandbrud. Bruddene er sket
det sædvanlige sted på ledningen ved
anboringsbøjlen.

På bestyrelses vegne
Gert Johansen
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Annoncer

Bestyrelsen:

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

Navne:

Tlf.:

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

22531887
20763407
30266087
22832890
20966505
61602238

Mailadr:

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

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

10.00-12.00 og 14.00-16.30
9.00-16.30
lukket
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HENRIETTES PRIVATE DAGPLEJE
Et godt alternativ til den kommunale.
Lige lidt nyt fra den private dagpleje.
Jeg passer i øjeblikket 4 børn og der er 3 opskrevne med henblik på start engang efter sommerferien samt
januar 2015. Som det ser ud pt. Har jeg en enkelt ledig plads.
Privatdagplejen 6430 består af 8 private dagplejere. Da vi er så mange, har vi valgt at dele os op i 2
legestuegrupper. Større arrangementer er vi fælles om.
Hver mandag formiddag mødes vores gruppe i, i aktivitetshuset, Guderup. En gang i måneden har vi
heldagslegestue. Dette giver os mulighed for at nå lidt mere med børnene og vi voksne kan planlægge og
drøfte diverse aktiviteter i middagsstunden.
Som noget nyt er vi i gruppen blevet enige om, at prisen for privat dagpleje er ens for hele gruppen.
(1770.- kr)
Nu er det snart fastelavn og dette fejrer vi sammen alle 8 dagplejere. som tradition, er børnene klædt ud, vi
slår katten af tønden og spiser lækre fastelavnsboller.
Har i lyst til at vide mere om min dagpleje, så kig ind på hjemmesiden: www.henriettesdagpleje.dk
Venlig hilsen Henriette

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

Nordborgvej 54 Svenstrup tlf. 74456306 – www.nord-als-auto.dk
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Nyhed – Nyhed – Nyhed
Vi har fået en fantastisk solbeskytter spray faktor 30, som indeholder Aloe Vera
og vitamin E for at beskytte huden mod ældning og solskader.
Den er ekstra vandfast og selvfølgelig rigtig go til børn.
Beskytter med UVA og UVB
Hvad Forever kvalitets Aloe Vera kan gøre for os mennesker og dyr
Hvorfor ik` prøve, jeg er sikker på det Aloe kunne
gøre noget godt for jer også
Med 90 dages fuld retur ret kan du kun være tilfreds, hvis det mod
alt forventning ikke skulle leve op til jeres forventninger.
Jeg har Aloe varmecreme til muskler, gelly, propoliscreme til tør hud,
tandpasta, deo stik, aloe lips, og vores enestående drikke gel i
3 smags varianter og mange flere produkter.
Forever kvalitets Aloe Vera: Nordborgvej 113 Svenstrup
Ring eller Skriv Sms. til 61 67 09 50.
Skriv en E. mail: agove@mail.tele.dk
Hjemmeside: www.myaloevera.dk/ov

1.
2.
3.
4.
5.

Zoneterapi
Laserterapi og øreakupunktur uden nåle, god til aktuelle skader, forstuvninger,
fibersprængninger, knæproblemer, led og muskler, sår, uren hud m.m.
Ben-, nakke-, skulder- og rygmassage.
Ansigtsmassage og akupressur.
Kranio Sakral Terapi
Trænger du til at få ”Tryk på helbredet”
Så henvend dig trygt til
Registreret Alternativ Behandler (RAB)
Vivi Madsen
Mølletoften 4, Svenstrup
Tlf.: 74 45 64 58
Og bestil en tid…
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