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Kommentar 

 

Vinterferie ? 
 
Det er tirsdag aften den 27. januar 2004 og ifølge vores 
udendørs termometer fryser det lige nu 3,5 0C, og der er kun 
en svag vind. 
 
”Sne & ski” billedet på forsiden af E SvenstruPPe’ har jeg 
taget på en juleferie i Norge for nogle år siden og er altså 
ikke her fra Svenstrup i dag. Men det kunne det godt have 
været, for der ligger et flot hvidt lag sne over det hele også 
på træer og buske. 
 
Solen har i dag skinnet ned gennem skyerne, så det hele har 
lignet et postkort fra gamle dage. Lige nøjagtig sådan som vi 
husker vores barndomsvintre, hvor der stort set altid lå et 
pænt lag sne og kælkebakken og skøjtebanen kunne bruges 
det meste af vinteren. Solen skinnede dengang næsten altid 
fra en skyfri himmel i vinterhalvåret. 
 
Hvem husker ikke også de vintre, hvor vi ofte havde ½ meter 
-, eller var det mon en hel meter hvidt og rent sne over det 
hele ? 
 
Meteorologerne prøver godt nok med deres optegnelser og 
statistikker at fortælle os noget andet. De siger, at vintrene i 
dag ikke er meget anderledes end dengang i de ”gode gamle 
dage”. Men den tror vi vist ikke rigtig på ? 
 
Forhåbentlig er det også dage som disse, at de, der er børn i 
dag, vil tænke tilbage på når de engang sidder og fortæller 
deres børnebørn om dengang for mange år siden i 2004, 
inden verden gik af lave, og hvor der virkelig var snevejr i 
Danmark. 
 
Nå det er vel egentlig befriende, at de fleste af os er mere 
tilbøjelige til at huske livets lyse oplevelser og glemmer at 
vintre nok også dengang havde mange ubehagelig 
blæsende -, kolde -, klamme -, tågede - og regnfulde ØV-
dage, hvor voksne nok var ligeså tilbøjelige til at blive lidt 
deprimerede i de mørke vinterperioder, som tilfældet er for 
nogle i dag. 
 
Men så er det jo godt, at det snart er uge 7 og den står på 
skolevinterferie, måske med skiferie i de norske – eller 
svenske fjelde eller måske i Alperne. …………God tur ! 
 

Med venlig hilsen 
Kaj Nielsen 

Redaktion 
 Lasse Andersen 74 45 62 73 
 Gert Wonsyld 74 45 63 00 
   
 

Kontaktudvalg 
Brandværn 

 Kenneth Svendsen 74 45 63 73 
E’ Svenstruplaug 

 Kim Christiansen 74 45 64 97 
Folkedansere 

 Per Zacho 74 45 62 79 
Nørreskovskolen, Svenstrup afdeling 

 Birgitte Bay 74 45 61 42 
  e-mail: SLHJBB@Nordborg.dk 
Nørreskovskolen, Guderup afdeling 

 Ejvind Bojsen 74 45 82 06 
  e-mail: Ejvind@Nordborg.dk 
Hjortspring Børnehus 

 Søsser Buch Outzen 74 45 00 40 
Jagtforeningen 

 Hans Jakob Møller 74 45 63 01 
KFUM Spejderne Hjortspring Gruppe 

  Carsten Davidsen 74 45 95 50 
Lokalhistorisk Forening 

  Ingrid Dall 73 45 80 22 
Menighedsrådet 

 Peter Ruge 74 45 62 05 
  e-mail: pru@km.dk 
Riecks Arkæologiske samling 

 Jørgen Bruncke 74 45 64 92 
Ringriderforening 

 Dorthe Johansen 74 45 62 50 
  e-mail (formand) skovgaard1@tiscali.dk 
Skolebestyrelsen 

 Lone Damm 74 45 86 22 
Skytteforeningen 

 Kjeld Andersen 74 45 90 20 
Spareforeningen 

 Jørgen Hansen 74 45 64 13 
Svenstrup Vandværk 

 Flemming Christiansen 74 45 63 89 
“Trævlerne” 

 Jonny Mathiesen 74 45 63 71 
Ungdomsforeningen 

 Bibi Andersen 74 45 17 62 
  e-mail: suf@mail.dk 
   
 
Tekst & layout 

 Kaj Nielsen 74 45 63 67 
 Kim Christiansen 74 45 64 97 
Trykning 

 Lasse Andersen, Claus Nicolaisen, 
 Hans Petersen, John Dahl, Peter 
 Christensen, Benny Jensen 
Distribution  

 Marianne Møller 74 45 63 01 
Udbringning 

 Elever fra Hjortspringskolen 
 
 
 
 

Svenstrup Hjemmeside 

www.svenstrup-als.dk 
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Nørreskov-Skolen 

 

Indskrivning 
Onsdag den 14. januar 2004 havde vi 
indskrivning til de kommende 
børnehaveklasser. I år havde vi lavet en lidt 
speciel indskrivning, idet vi på forhånd 
vidste, at vi kunne få et indskrivningstal, der 
ville betyde flytning af børn fra den ene 

afdeling til den 
anden – i år fra 
Guderup til 
Svenstrup. Vi havde 
derfor bedt 
forældrene lade 
være med at tage 
børnene med til 
indskrivningen, så 
de ikke fik et forkert 

indtryk af, hvor de skal gå i skole. 
 
Ved indskrivningen var der 30 tilmeldte til 
Guderupafdelingen og 15 til 
Svenstrupafdelingen. Det er et meget lavt tal 
i forhold til i år - der er åbenbart ikke blevet 
født mange børn i Nordborg kommune i 
1998. 
 
Indskrivningstallet 
betyder, at der er en 
del elever fra 
Guderupafdelingen, 
der skal flyttes til 
Svenstrup. Det er 
forældrene selvsagt 
meget utilfredse med, 
hvilket man også har 
kunnet læse i 
dagspressen. Hvor 
mange, der skal 
flyttes, har vi i skrivende stund ikke overblik 
over, idet der muligvis er nogle elever fra de 
nuværende børnehaveklasser, der skal gå 
et år mere i børnehaveklassen. 
 
Vi er selvfølgelig meget kede af den 
situation, som børn og forældre bliver stillet 
i. Det er ikke den måde, som vi gerne vil 
have, at børnene skal starte i Nørreskov-
Skolen på. 

 
Havde vi haft økonomi til at oprette ekstra 
klasser, havde vi gjort det. Men det får vi 
simpelthen ikke penge til. Et af byrådets mål 
for den nye skolestruktur var, at der skulle 
være optimale klassekvotienter – altså 
dannes så få klasser som muligt på den 
enkelte skole. Det ser vi det tydelige resultat 
af nu. 
 

Ny hjemmeside 
Så er Nørreskov-Skolens nye hjemmeside 
åbnet på adressen: 
 

www.norreskov-skolen.dk 
 
Hjemmesiden blev åbnet lige inden 
juleferien, og vi håber, at man som forældre 
kan have glæde 
af de 
oplysninger, som 
man kan finde 
her. Vi forsøger 
hele tiden at 
gøre 
hjemmesiden så 
aktuel som 
muligt. 
Forsidebilledet 
er en vigtig del. 
Vi prøver på at have nye billeder flere gange 
om ugen, så det bliver lidt spændende at 
besøge hjemmesiden.

 

 

 

 

http://www.norreskov-skolen.dk/
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Nørreskov-Skolens skoledistrikt 
Nørreskov-Skolen dækker næsten halvdelen af Nordborg kommune ……… (E SvenstruPPe’ 
redaktion: …… og så har Nordborg Kommunen eller COWI ikke engang sat kommunens 
vigtigste by Svenstrup på kortet, men det har vi så gjort ? ? ?) 

  

 
Lejrskoler og hytteture 
 

 Indskolingssporene Mellemtrinssporene Overbygningssporene 

4 overnatninger 8 overnatninger 7 overnatninger 

  
Sporteamet fordeler selv antal overnatninger på de enkelte klasser. Det er et krav, at alle 
klasser kommer på hyttetur/lejrskole hvert år. Børnehaveklasserne kan dog tage af sted uden 
overnatning og 8. klasserne kan vælge at springe over for at spare op til en større tur i 9. 
klasse. 
 

 

Svenstrup 
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Ferieplaner 
Så ligger den nye ferieplan klar for næste skoleår. Herunder kan du se ferieplanerne for 
indeværende skoleår og for næste skoleår. 
 

Ferieplan for skoleåret 2003/2004 
 Første skoledag efter sommerferien var mandag, den 4. august 2003 

Ferie: Første feriedag: Sidste feriedag: 

Efterårsferie Lørdag, den 11. oktober 2003 Søndag, den 19. oktober 2003 

Juleferie Lørdag, den 20. december 2003 Søndag, den 4. januar 2004 

Vinterferie Lørdag, den  7. februar 2004 Søndag, den 15. februar 2004 

Påskeferie Lørdag, den  3. april 2004 Mandag, den 12. april 2004 

Store Bededag Fredag, den 7. maj 2004  

Kristi 
Himmelfartsferie 

Torsdag, den 20. maj 2004 Søndag, den 23. maj 2004 

Pinseferie Lørdag, den 29. maj 2004 Mandag, den 31. maj 2004 

Første dag i sommerferien år 2004 er lørdag, den 19. juni 2004. 

 

Ferieplan for skoleåret 2004/2005 
Første skoledag efter sommerferien er torsdag, den 5. august 2004 

Ferie: Første feriedag: Sidste feriedag: 

Efterårsferie Lørdag, den 9. oktober 2004 Søndag, den 17. oktober 2004 

Juleferie 
Onsdag, den 23. december 
2004 

Søndag, den 2. januar 2005 

Vinterferie Lørdag, den 12. februar 2005 Søndag, den 20. februar 2005 

Påskeferie Lørdag, den 19. marts 2005 Mandag, den 28. marts 2005 

Store Bededag Fredag, den 22. april 2005  

Kristi 
Himmelfartsferie 

Torsdag, den  5. maj 2005 Søndag, den 8. maj 2005 

Pinseferie Lørdag, den 14. maj 2005 Mandag, den 16. maj 2005 

Første dag i sommerferien år 2005 er lørdag, den 18. juni 2005. 
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Hjortspring Børnehus 

 

Legepladsen 
Hjortspring Børnehus har store 
planer med at genetablere 
legepladsen og har derfor søgt 
Danfoss fonden om penge til at 
starte et legeplads projekt, som 
vil strække sig over 5 år. 
 
Vi har fået tildelt 26.000 kr., 
som skal bruges til at bygge en 
ny legeborg i år. Vi har været 
så heldige, at Egen Mark vil stå 
for bearbejdelsen af 
materialerne og opsætningen 
af legeborgen. Da vi ikke har 
penge til at lave en ny 
legeplads, vil vi sammen med 
Egen Mark, forældre og personale 
udarbejde et projekt, som vil strække sig 
over en årrække 
 
Vores naturprojekt i Sandvig er desværre 
blevet opsagt pr. 31.12.04. Vi har derfor ikke 
en base, hvor vi kan komme ind, dette vil 
give problemer i meget dårligt vejr, samtidig 

et problem for at have børn med, som skal 
sove til middag. Da skoven er privatejet, har 
vi heller ikke mulighed for at benytte den 
umiddelbart. Men vi tror på, at vi på en eller 
anden måde finder en løsning, så vi alligevel 
kan komme ned til Sandvig, hvor børnene 
har rig mulighed for at udvikle alle sanser. 
 

Hjortspring hilsen 
 

Nyt fra Kirken 

 

Ændringer ved gudstjenesten 
Ved gudstjenesterne den 1. februar kl. 
10:00 og 8. februar kl. 19:30 lægger vi 
op til to ændringer i forhold til den måde 
gudstjenesten plejer at forløbe på. Den 
ene er, at vi sætter et alterbord mellem 
prædikestol og døbefont - og stiller stole 
frem i den øverste del af kirken, for at 
samle gudstjenesten hér. Den anden er, 
at vi forsøger, om det kan lade sig gøre, 
at en del af præstens prædiken er en 
samtale, hvor flere bidrager til at udlægge 
søndagens tekst. 
 
Vi håber at kunne høste nogle erfaringer, 
som kan gøre gudstjenesten mere levende 
og nærværende - og munter! 
 

På rejse i Andesbjergene  
Anne Kirstine Nielsen fra Mjang vil fortælle 
fra en rejse i Sydamerika fredag den 5. 
marts 2004, kl. 14:00. Anne Kirstine Nielsen 
har tilbragt 3 uger på tur med 
ekspeditionskøretøj i de sydlige 
Andesbjerge og Patagonien. Hun vil fortælle 

 

 



Februar 2004 Side 7 af 16 E SvenstruPPe’ 

om områdets natur og historie, og vil vise 
lysbilleder fra turen, som er foregået i ret 
uvejsomme områder og ad afsides 
rejseruter. Den sydlige del af Sydamerika er 
domineret af Andesbjergene og af den store 
tørre græsslette Patagonien. Her er der 
vilde lamaer og strudse - nandu kaldes de - 

og ved kysten er der pingviner. 
 
Alle interesserede er velkomne. Tilmelding 
til Christian Schmidt, tlf. 74458418, Hans 
Peter Johansen 7445 6158 eller Jacob 
Christensen 74456212 senest onsdag den 
3. marts 2004. 

 

Minerydning 
Folkekirkens Nødhjælp har organiseret en 
indsamling, hvor pengene går til 
minerydning i Angola. Landminer udlagt i 
landskabet under 30 års borgerkrig forpester 
stadig dagliglivet for befolkningen, fordi 
tusinder dør eller invalideres hvert år. 
 
Indsamlingen finder sted fra hus til hus 
samtidig i et stort antal sogne over hele 
landet. 

 
Her i sognet vil spejderne stå for 
indsamlingen i samarbejde med 
Menighedsrådet. Alle huse vil få besøg af en 
indsamler søndag den 7. marts 2004 
mellem kl. 12 og kl. 15. 
 

Familiegudstjeneste 
Der er familiegudstjeneste søndag den 21. 
marts 2004 kl. 10:00. 
 
Når vi holder gudstjeneste på denne måde, 
vil vi synge salmer, som børn holder af, og 

det der bliver sagt vil være noget børn kan 
tage til sig. Gudstjenesten er ligeledes 
indrettet på, at der kan være mere uro end 
vi plejer at forvente. Så alle er velkomne 
 

Konfirmation 
Årets konfirmation finder sted Palmesøndag 
den 4. april kl. 10:00. Navne på årets 
konfirmander kommer i næste nummer af E 
SvenstruPPe’. 
 

Ikonmaling i påskeugen 
Ligesom de foregående år afholder vi et 
kursus i ikonmaling i påskeugen. Underviser 
er Kirsten Borreschmidt, som har studeret 
ikonmaling i Grækenland. Kurset begynder 
fredag den 2. april og slutter påskedag den 
11. april. Pris 1.700 kr.. Interesserede kan 
besøg værkstedet i mødelokalet ved 
præstegården.  
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KIRKEBIL 
Kirkebilen bestilles hos GF-Taxi på telefon 
7445 9545 senest dagen før gudstjenesten. 
"Kirkebil" er til rådighed for enhver, der ikke 
selv kan skaffe sig transport til kirke 
 
BESØG AF PRÆSTEN  
Mennesker, der ønsker besøg, er velkomne 
til at henvende sig. Det gælder besøg i 
hjemmet såvel som på sygehus og på 
plejehjem. 
 
På samme måde kan man lave aftale om 
personlig samtale i Præstegården. Det kan 
være samtaler der drejer sig om kirke og tro. 
Det kan være samtale og vejledning i 
forhold til personlige livsproblemer. 
 
KIRKENS HJEMMESIDE 
Kirken har en hjemmeside med 
gudstjenestetider, oplysning om adresser, 
arrangementer, kirkens historie. Vi har 
endnu ikke noget domænenavn, så man 
finder lettest siden ved at søge på 
"Svenstrup Kirke Als" 
 

MENIGHEDSRÅDET 
Thomas Damgaard (formand), Jonna Olsen, 
Maja Jørgensen, Jette Wolf Kristensen, 
Inger Christensen, Torben Nielsen 
(medarbejderrepræsentant), Peter Ruge, 
Carl Chr. Schink (Kirkeværge). Kasserer Mia 
Bendorff (udenfor menighedsrådet). 
Kommende møder: 17. februar 2004, kl. 
19:30. og 9. marts 2004 (fremlæggelse af 
regnskab 2003) 
 
Menighedsrådets møder er offentlige og 
afholdes i Konfirmandstuen ved 
Præstegården.  
 
KIRKEGÅRDEN 
Graver og kirketjener Torben Nielsen 
træffes i arbejdstiden på kirkegården og på 
telefon 74 45 63 02. 
 

Peter Ruge 
 

Døbte 
Amalie Damsø Neander Knutzen, Svenstrup 
 
Begravede 
Olga Evald,  Guderup tidl. Stevning

 

E’ Svenstruplaug 

 

Tak for 
imødekommenhed 
 
Som alle forhåbentligt lagde 
mærke til, var der igen i hele 
julemåneden juletræer med lys 
ved indkørslen til byen. 
 
En efterhånden mangeårig 
tradition, der gerne skulle skabe 
lidt lys og glæde i den 
allermørkeste tid. 
 
Men samtidig en tradition, der kun er mulig, 
fordi vi år efter år mødes med stor 
imødekommenhed, når vi skal skaffe 
juletræer og tilslutning til strøm. 
 
Fra Lauget skal der derfor lyde en stor tak til 
såvel Jørgen Riggelsen for leveringen af de 

to smukke juletræer som til 
Johnny Lundt samt Dorthe 
og Anker Thy, som igen i år 
leverede strømmen. 
 
Sidste år måtte vi samtidig 
komme med et lille 
hjertesuk, fordi der til vores 
store ærgrelse havde været 
en hel del gange, hvor 
træerne stod uden lys, da 

der var fjernet pærer fra træerne. 
 
Derfor er der så også i år så meget desto 
større grund til at glæde sig over at 
juletræerne stort set har fået lov til at stå 
tændt hele december måned igennem.  

Godt nytår 
Per Jacobsen 

Formand for E´Svenstruplaug
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…på Svenstrup Forsamlingshus 

Søndag d. 22. februar 2004, 

Kl. 13:00 – 16:00 
 

Nu er der mulighed for at komme 

og se hvad forsamlingshuset kan 

tilbyde jer i form af: 

 Festlokaler 

 Køkken 

 Nye værelser 

 

Af andre aktiviteter fremvises: 

 Forskellige bordopdækninger  

 ”Madsnedkeren” 

 Zoneterapeut Vivi Madsen 

 Lissies Butik 

 Maleriudstillinger 

 Bisson farmen og Dådyr farmen 

 Salg af forsamlingshusets div. overskydende drikkeglas 

 

 
 

 

 

Åbent hus  
  

 

Forsamlingshuset byder på en kop 

kaffe med lidt mundgodt til. 

Arrangør: Støtteforeningen 
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 .............afholder ordinær 

 

GENERALFORSAMLING 
Tirsdag den 17. februar 2004, kl. 19:30 

på Svenstrup Forsamlingshus 
 
.......med følgende dagsorden i henhold til vedtægterne: 
  1. Valg af dirigent   5. Indkomne forslag 
  2. Sidste års protokol   6. Valg 
  3. Beretning    7. Eventuelt 
  4. Regnskab  
 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i 
hænde senest 8 dage før Generalforsamlingen. 

Med venlig hilsen..................Bestyrelsen 
 
 

Svenstrup – Stevning Spareforening 

 
……..…..”Julens Glæde” 

Afholder Generalforsamling 
På Svenstrup Forsamlingshus, 

Søndag den 29. februar 2004, kl. 14:00. 
 

DAGSORDEN: 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af sekretær 
3. Formandens beretning 
4. Regnskab ved kassereren 
5. Valg 
6. Indkomne forslag 
7. Eventuelt 

 

Spareforeningen er vært ved en kop kaffe. ……….Eventuel indkomne forslag 
skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før Generalforsamlingen.  
 

Vel mødt …Bestyrelsen 
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Svenstrup Ungdomsforening 

 

Afholder Ordinær Generalforsamling i Klubhuset 

Onsdag d. 25. februar 2004, kl. 19:30 
 

Dagsorden. 
1. Valg af dirigent. 
2. Formandens og udvalgsformændenes beretning. 
3. Regnskabet. 
4. Indkomne forslag. 
5. Valg til bestyrelsen: 

På valg er: 
 Formand 
 Sekretær 
 Fodboldformand 

 6. Valg til udvalg 
 7. Valg til revision 
 8. Eventuelt. 

 
Eventuelle forslag skal være formand Allan 
Andersen, Asgårdsvej 2, 6430 Nordborg i hænde 
senest 8 dage før generalforsamlingen. 
 
Vel Mødt - Bestyrelsen 
 

 
 

                                     

                                                      
Hvem skal du kontakte, hvis du vil i kontakt med SUF . Læs her! 

 

Bestyrelsen:      Afdeling: 

Formand: Allan Andersen  tlf. 74451762 Gymnastik: Peter Nissen  tlf. 73452010 

Næstform.: Bibi Andersen  tlf. 74451762 Teater: Anne Marie Duus tlf. 74456090 

Kasserer: Inger-Marie Lyhne tlf. 74425283 Fodbold: Arne Pedersen  tlf. 20848856 

Sekretær: Karin Melchior  tlf. 74456474 Badminton: Jan Jørgensen  tlf. 74459770 

 

Email:  suf@mail.dk 
 
 

 

mailto:suf@mail.dk
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Svenstrup Ungdomsforening 

 

Teatertid – Vi er begyndt at spille teater igen 

og opførere i år stykket 
 

”Folkene på Bakkegården” 

 
Stykket har alle de gode ingredienser som det skal have 
- kærlighed, forviklinger, skandaler og ”happy end”. 

 
Vi spiller 2 forestillinger på Svenstrup Forsamlingshus 

 Lørdag den 6. marts 2003, kl. 14:00. 
 Lørdag den 6. marts 2003, kl. 19:00. 

 
Til forestillingen kl. 14:00 kan der købes kaffe, lagkage, øl og vand. Til forestillingen kl. 
19:00 kan der bestilles landgangsbrød eller medbringes madkurv. Der kan købes øl, vand og 
vin samt drinks.  
 
Efter aftenens forestilling spiller Egon op til dans. 
Vi håber på god støtte og opbakning og glæder os til at se jer. 
 
Billetter til aftenforestilling kan bestilles og afhentes hos Anne Marie Duus, Nordborgvej 
129, tlf. 74 45 60 90. Bestilling af landgangsbrød til aftenforestillingen sker ligeledes hos 
Anne Marie Duus. 

På teaterfolkets vegne, tak og på gensyn ………….Anne Marie 
 

Svenstrup Ungdomsforening – Fodboldafdeling 

 

Hermed vil vi gerne sige tak til alle der hjalp ved 
vores julestævne. Dommer, folk der sad ved 
tidtagerbord osv. Det er dejlig, at i vil tage jer tid til 
det. Uden jeres hjælp kunne det ikke lade sig gøre. 
 
Også en tak til alle der var sponser, alle annoncører, 
ja en tak til alle der var behjælpelig. 

 
På SUF´s vegne Venlig hilsen Karin Frost Jensen  
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Lokalhistorisk Forening 

 
 

 Generalforsamling den 25 marts kl. 19:00 i Alsingergården. 
Nærmere program senere. 
 

 Medlemskort 2004. Vi kommer rundt i nærmeste fremtid.  
Pris - rørende billigt - 30 kr. pr husstand. 
 

 1. mandag i måneden fra kl. 16 til 19 har vi åbent i lokalet (over Riecks arkæologiske 
stensamling) 
 

 Vi er altid på jagt efter gamle billeder, sager og historier.  
Kontakt vor arkivleder Inge Johansen, tlf. 7445 6158.  
Bare vi må låne det til affotografering, er vi glade. 
 

Hjælp søges! 

 Vi har en aktivitetsliste så lang over ting vi gerne vil. Har du ikke lyst til at være med? 
PS Man behøver ikke være i bestyrelsen for at gøre en indsats.  
Kontakt en i bestyrelsen, hvis du vil høre nærmere. Her er nogle eksempler: 

o Skrift om Klingbjerg i anledning af 400 års jubilæet i år 
o Håndværkere i sognet 
o Landbrug i Stevning 
o Vi og vore huse 
o Vi og vore slægter 
o Gamle dokumenter fra ca. 1600 og frem tydes (gotisk) og oversættes. 
o Landbrug i Svenstrup 
o Interview med personer med stort kendskab til lokalforhold. 
o Nedskrivning af båndoptagelserne fra disse interview. 
o ----------- Og så videre 

 
Vil du vide mere - eller ved du noget, vi bør vide - så kontakt en af os i bestyrelsen: 

o Jørgen Valentin  tlf. 7445 6165 
o Inge Johansen tlf. 7445 6158 
o Dines Nordtorp tlf. 7445 8812 
o Vagn Hesselager tlf. 7445 9421 
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Budbringer ..det kan man da kalde ”løbetid” 

 

Er din kat blev væk ? ? 
Så er det måske den der holder til hos os. Det 

er en gråstribet huskat. 

Savner du denne kat, kan du henvende dig hos : 

Karin Frost Jensen, Sandvej 33 

Tlf.nr. 7445 6545 eller 2253 1887 
 

 

Savner du også din kat ? ? 
Meget kælen hunkat, stribet, med hvidt bryst 

og hvide potespidser. 

Så kontakt Familien Forst, Tlf.nr. 7445 6565 

Trænger du til at få ”Tryk på helbredet”  
 Så henvend dig trygt til 
 Vivi Madsen 
 Mølletoften 4 
 Tlf.: 74 45 64 58 
 Og bestil en tid… 
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Forår, frihed og farver   
 
I forårets og sommerens modebillede maler vi 
med mange farver. De afdæmpede, klassiske 
farver såsom brun, khaki, natur, creme, pudder 
og beige danner en harmonisk baggrund for 
sæsonens trend, men nu blander stærke kulører sig også i farvepaletten. Enkelte strejf af gul, 
grøn, rød, orange, pink og turkis giver spændende muligheder for at lege med fantasi og farver 
og signalere livsglæde og overskud. 
 
I dagens mode er alt tilladt. Du kan være en pige på 20, der nyder at klæde dig voksent og 
klassisk, eller en kvinde på 55, der vælger det ungdommelige og lidt dristige look. Vi bestemmer 
selv, hvor festligt, frækt og anderledes, det skal være, og hvilke stilarter, farver og effekter, vi vil 
have det sjovt med. Sødt og sporty, blødt og rundt, groft og stiligt, sejt og feminint … i dag står 
alle mulig-heder åbne.  
 

Vi fejrer udgivelsen af det nye katalog ved at holde:  
 

ÅBENT HUS på adressen: Ellestokken 17a, Havnbjerg 
Søndag, den 1. februar, kl. 10-15 & Lørdag, den 7. februar kl. 10-15 

 
hvor du selv har mulighed for at se, mærke og prøve alle de nye, flotte modeller i de mange 
aktuelle trends og modefarver.  
 
Tag veninderne, naboerne og familien med og få en spændende oplevelse. Vi har kaffe på 
kanden og serverer lidt mundgodt. 
 
Vi glæder os til at se jer. Med venlig hilsen 
 

Tina Franson Spile, Ellestokken 17A, Havnbjerg, 6430 Nordborg 
 
Tlf. 7445 2696, mobiltlf. 2467 1066 
E-mail: Tina_Franson@mail.tele.dk 
Åbningstider: Efter aftale 
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Aktivitetskalender 
…..februar 2004 

 

Tidspunkt  Aktivitet Mødested 
 
Søndag d.  1. feb. Kl. 10:00 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Søndag d.  8. feb. Kl. 19:30 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Søndag d. 15. feb. Kl. 10:00 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Tirsdag d. 17. feb. Kl. 19:30 Menighedsrådsmøde (offentligt) Præstegården 
 Kl. 19:30 Generalforsamling – E SvenstruPPe’ Forsamlingshuset 
 
Fredag d. 20. feb. …..sidste frist for indlæg til E SvenstruPPe’ marts nummer 
 
Søndag d. 22. feb. Kl. 13 – 16 ÅBENT HUS arrangement Forsamlingshuset 
 Kl. 19:30 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Onsdag d. 25. feb. Kl. 19:30 Generalforsamling – Ungdomsforeningen Klubhuset 
 
Fredag d. 27. feb. …..udkommer E SvenstruPPe’ marts udgave 
 
Søndag d. 29. feb. Kl. 10:00 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 Kl. 14:00 Generalforsamling – Spareforeningen Forsamlingshuset 
 
Fredag d.  5. mar. Kl. 14:00 ”På rejse i Andesbjergene” rejsebeskrivelse Præstegården 
 
Lørdag d.  6. mar. Kl. 14:00 Teaterforestilling Forsamlingshuset 
 Kl. 19:30 Teaterforestilling m.m. Forsamlingshuset 
 
Søndag d.  7. mar. Kl. 10:00 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 Kl. 12 – 15 Folkekirkens Nødhjælp Indsamling din bopæl 
 
Tirsdag d. 17. feb. Kl. 19:30 Menighedsrådsmøde (regnskab 2003) Præstegården 
 
Søndag d. 14. mar. Kl. 10:00 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Søndag d. 21. mar. Kl. 10:00 Familiegudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Torsdag d. 25. mar. Kl. 19:00 Generalforsamling Lokalhistorisk Forening Alsingergården 
 

(......uden ansvar) 
 

 


