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Kommentar 
 

Udviklingen ? 
 

Samfundsudviklingen – eller den kontinuerte ændring af de 
samfund og den måde vi lever sammen på – er en underlig 
størrelse med en masse indre og ydre påvirkninger, som 
ikke sådan lader sig indkredse og styre hverken i familierne, 
- på arbejdspladsen, - i det offentlige rum nationalt eller 
globalt. 
 
Vi er så utrolig heldige, at leve i den del af verden, hvor den 
materielle velstand er stor, - hvor vi har veludviklede 
demokratiske rettigheder og en udstrakt grad af frihed og 
handlemuligheder. Afhængig af politisk ståsted kan de 
udsagn naturligvis gradbøjes, og bliver det heldigvis. 
 
Mon ikke de fleste af os ser samfundsudviklingen i vor del af 
verden som noget meget positivt, der på mange områder 
giver nye muligheder for uddannelse, - måden at arbejde på, 
- at kommunikere på, - at holde sig informeret på, - at bo på, 
- at rejse på og at købe ind på, blot for at nævne enkelte 
eksempler. 
 
Men samtidig med glæden over alle de nye muligheder, 
dukker der også med jævne mellemrum bekymringer og 
medfølelse op for de ofre, som samfundsudviklingen lægger 
bag sig. 
 
Det lille familiebrug der ikke kan klare konkurrencen med 
industrielle landbrug, - det lokale andelsmejeri kontra globale 
fødevarekoncerner, - industrielle arbejdspladser der 
forsvinder til billiglande, - den lille lokale handlende, der 
bukker under for store butikscentre, blot for at nævne enkelte 
eksempler. Og så er der det nostalgiske – det var nu så 
hyggeligt – eller var det? 
 
Lokalhistorisk Forening byder igen på en meget spændende 
byvandring i det ”gamle” Svenstrup, hvor Peter Møller på 
strækningen Apotekergade og Sandvej til Kirkealléen vil tage 
dig med tilbage i tiden, da den strækning bl.a. husede 
telefoncentral, slagter, to købmænd, en bank, en 
manufakturforretning, en trævarefabrik, en tømreforretning 
og flere andre håndværkere. De fleste findes ikke mere, men 
der var engang! Se mere om programmet på side 9. 
 
Brug samfundsudviklingens muligheder – det er garanteret 
sjovere end at blive ”mavesur” og deprimeret over noget, du 
ikke kan stoppe. 

m.v.h. Kaj Nielsen 
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Svenstrup Forsamlingshus 
 
Referat fra Generalforsamling 
 
Som sædvanlig afholdt bestyrelsen og 
støtteforeningens bestyrelse begge 
generalforsamlinger samme aften. Det var 
en hyggelig og behagelig generalforsamling 
for såvel forsamlingshus som støtteforening. 
Der var som altid god stemning og god 
deltagelse fra de fremmødte. 
 
Her følger så referatet i kort form: 
ordstyrer: Ole Rasmussen. 
referent: Hanne A. Jacobsen. 
1. Formandens beretning: C.C. Schink 

fortalte om årets gang, om de 
forbedringer der er foretaget, såsom 
handicaptoilet, brandsikring af 
scenetæppe, brandinstruks, opsætning 
af ny og hurtig kaffemaskine, 
opstillingsregler for borde. Desuden 
fortalte C.C. S. om arrangementer: 
bestyrelsesmøder, arbejdsdag, høstfest 
o.a. 

2. Regnskab: Gert Wonsyld gennemgik 
regnskabet, og der er på trods af megen 
nyanskaffelse alligevel et mindre 
overskud på knap 2000.- 

3. Tagrenovering: Hanne Jacobsen 
fortalte om, de sidste planer med hensyn 
til tag-udskiftning, som det er blevet 
fortalt i sidste nummer af dette blad. 

4. Vedtægtsændring: Der blev vedtaget 
en mindre ændring af vedtægterne, 
således generalforsamlingen skal være 
inden udgangen af marts måned. 

5. Valg: C.C. Schink blev genvalgt, 
Ole Tagesen ønskede ikke genvalg, i 
stedet blev Carsten Voigt valgt ind. 
Gert Duus blev genvalgt som 1. 
suppleant. 
Arne Buch blev genvalgt som revisor. 

6. Eventuelt: Der var forskellige emner 
oppe under eventuelt: søge fx danske 
Bank om nyt scenetæppe.  
Angående Ok Benzin: der er foreløbig 
”indtanket” ca. 3000 kr. til 
forsamlingshuset, og vi skal finde 20 nye 
kort-tegnere i det kommende år for at få 
yderligere og større glæde af ordningen. 
 

Bestyrelsen udtrykte stor tak for det store 
arbejde, som støtteforeningens medlemmer 
yder. 
Bestyrelsen takkede Ole for hans 
engagement i bestyrelsen. 
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Svenstrup Forsamlingshus Støtteforening 
 
Fra bestyrelsens side vil vi takke alle for den støtte og velvilje, vi har mødt i året 2005, 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 og håber, I vil afse tid. Hvis I ikke ønsker at 
medvirke, vil jeg gerne have besked.  
 
Arbejdskalender for året 2006. 
 
Uge 14,  Lørdag den 8. april    familien Lorens Brodersen   tlf. 74456176 

Uge 16,  Lørdag den 22.april   familien Jens Herborg   tlf. 74456146 

Uge 18,  Lørdag den 6. maj   familien  Ole Tagesen   tlf. 74456357 

Uge 20,  Lørdag den 20. maj   familien Christensen( Peter post) tlf. 74456376   

Uge 22,  Lørdag den 3. juni    familien Willy Olesen   tlf. 74456292 

Uge 24,  Lørdag den 17. juni   familien Laurids Pedersen   tlf. 74456022 

Uge 26, Lørdag den  1. juli    familien Ole Rasmussen   tlf. 74456193 

Uge 28,  Lørdag den 15. juli   familien Bent Asmussen   tlf. 74456407 

Uge 30,  Lørdag den 29. juli   familien Peter Møller Himmark tlf. 74456301 

Uge 32,  Lørdag den 12. august  familien Per Jacobsen    tlf. 74456483  

Uge 34,  Lørdag den 25. august familien Carl Chr. Schink   tlf. 74459378  

Uge 36, Lørdag den 9. sept.   familien Henrik Schmidt  tlf. 74456057 

Uge 38, Lørdag den 23. sept.  familien Bent Rasmussen   tlf. 74456526 

Uge 40, Lørdag den 7. oktober   Hans Henrik Bay    tlf. 74456444 

Uge 42,  Lørdag den 21. oktober  familien Helmuth Buss   tlf. 74456284 

Uge 44,  Lørdag den 4. nov.  Gunnar Poulsen   tlf. 74456396 

Uge 46,  Lørdag den 18. nov.  familien Flemming Thomsen  tlf. 74456503 

Uge 48,  Lørdag den 2. dec.  (julepynte) familien Arne Buch  tlf. 74456150 

 
På forhånd tak og god fornøjelse med årets oprydningsdage 
 
Søndag den 18. juni 2006 har vi planlagt den årlige vedligeholdelses- og rengøringsdag, 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. 74 45 62 73 
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Svenstrup Forsamlingshus 
Støtteforeningens Generalforsamling 

afholdt den 28. marts 2006 
 

Formanden bød de fremmødte velkommen. 
1. Første punkt på dagsorden var valg af 

dirigent, Ole Rasmussen blev foreslået 
og valgt. 

 
2. Bestyrelsens beretning for år 2005 

ved: Lasse Andersen  
 

For støtteforeningen har året 2005 igen 
været et aktivt år. 

 
Vi har i årets løb medvirket ved 8 
arrangementer. Alle disse arrangementer 
er medvirkende til at skaffe midler til 
løbende drift og nyanskaffelser. Årets 
høstfest har vi afholdt med ca. 60 
gæster, underholdning af ”Sussi og Leo” 
fra Sønderborg, aftenen sluttede med 
dans.  
 
Støtteforeningen har i årets løb 
medvirket ved forskellige 
vedligeholdelses aktiviteter af 
forsamlingshuset. Der er hele tiden 
småting, der trænger til en kærlig hånd, 
såsom afløb der skal renses, pære 
udskiftes, bone gulv, vedligeholdelse af 
inventar og rengøring af værelserne. 
  
Bordene i den lille sal er nedslidte og vi 
har planer om udskiftning. Gulvet 
trænger også til renovering. 
 
Udendørs arealerne er rengjort og 
vedligeholdt løbende gennem året. Der 
har været lidt svigt i overholdelse af den 
lagte turnusplan. 
 
Den årlige arbejdsdag med diverse 
vedligeholdelses opgaver og rengøring 
blev afholdt søndag den 19. juni, igen 
med stort fremmøde. Dagen startede og 
slutte med lidt godt til hals og mave. 
 
Taggruppen er ved at nå målet. Ronni 
skulle starte arbejdet uge 10. 
 

Støtteforeningens indtægter er på 
70.094,26 kr. udgifterne er 49.878,47 kr. 
Årets overskud er på 20.215,79 kr.. Vi 
har en bank og kassebeholdning på 
54.682,65 kr. 
 
E’ SI-skå har nu kørt på 4. år og kan 
samle 40 - 50 personer hver torsdag i 
vinterhalvåret til mange forskellige 
arrangementer.  

  
Jeg vil hermed takke 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 
Elly Jensen, det er dejligt at komme til et 
hus, der er rent og pænt, - tak til 
forsamlingshusets bestyrelse og 
bestyrelseskollegaer for et godt 
samarbejde i det forløbende år. 
 
Jeg vil slutte beretningen med ønske om 
en god fremtid for Svenstrup 
Forsamlingshus.  
 

3. Regnskabsberetning ved: Arne Buch. 
 

Kassereren fremlagde foreningens 
regnskab, som viser en omsætning på 
80.372,95 kr. udgifter på 85.277,44 kr.. 
På udgiftssiden er der overført et rente 
og afdragsfrit lån til forsamlingshuset på 
25.000,00 kr. Vi har en bank saldo på 
29.342,56 kr. og kontantbeholdning på 
140,57 kr. 
 
Regnskabet er revideret og godkendt. 

 
4. Forslag? Ingen 
 
5. Valg  

På valg til bestyrelsen var: 
Lasse Andersen 
Laurids Pedersen 
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Hans Henrik Bay 
 Alle genvalgt. 

 
6. Valg af suppleanter: 

Flemming Thomsen, genvalgt 
 
7. Valg af revisor: 

Helmuth Buus, genvalgt. 
 
8. Eventuelt: 

Dato for den årlige arbejdsdag blev 
drøftet. Forsamlingen foreslog søndag 
den 18. juni 2006. Renovering af gulv i 
den lille sal? Elly Jensen foreslog, at der 
blev lagt tæppe på igen. 

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

 
 
Efter generalforsamlingen ser 
bestyrelsen således ud: 
 
Formand Lasse Andersen 
Kasserer Arne Buch 
Bestyrelses medlemmer:  
 Susanne Schmidt 
 Laurids Pedersen 
 Hans Henrik Bay 
Suppleanter: 
 Ejvind Volf 
 Flemming Thomsen 
Revisorer: Helmuth Buss 
 Else Rasmussen 
 
På bestyrelsens vegne 
Lasse Andersen. 

 

Nyt fra Kirken 
 
KIRKEBIL 
Kirkebilen bestilles hos GF-Taxi på telefon 74 45 95 45 senest dagen før gudstjenesten. 
"Kirkebil" er til rådighed for enhver, der ikke selv kan skaffe sig transport til kirke 
  
KIRKEGÅRDEN 
Graver og kirketjener Torben Nielsen træffes i arbejdstiden på kirkegården og på telefon 74 45 
63 02. 
 
WWW.SVENSTRUPKIRKE.DK. 
Kirkens hjemmeside findes på: www.svenstrupkirke.dk, her finder man alle relevante 
oplysninger om kirken, menighedsrådet, om gudstjenestetider møder osv. 
Peter Ruge 
 

 

http://www.SVENSTRUPKIRKE.DK
http://www.svenstrupkirke.dk
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Svenstrup Ungdomsforening 
 

 
 

Mandag d. 5 juni 2006 arrangerer 
SUF cykelringridning for børn 

 
Der er mulighed for at deltage i ringrideroptoget. Mødestedet er Kl. 11.45 ved 
Reeses gård, Voldgade 26, Himmark. Selve cykelringridningen begynder kl. 13 på 
ringriderpladsen.  
 
Der er præmie til de 3 der tager flest ringe i hver aldersgruppe. Ligeledes er der 
præmie til den flotteste pyntede cykel. 
 
Der vil være mulighed for at låne en lanse til cykelringridningen.  
 
Prisen for at deltage er 20 kr.. I prisen er inkluderet en forfriskning. 
 
Tilmelding og betaling lægges i en kuvert og afleveres senest d. 28. maj 2006, til 
en af nedenstående fra gymnastikudvalget: 
 

Ulla Steimle Schmidt Vestertoften 20, Svenstrup 
Lis Andersen  Ugebjergvej 6, Svenstrup 
Nina Hansen  Skoletoften 23, Svenstrup 
Pia Pallumblad  Egebjergvej 6, Svenstrup  
Dorith Sprenger  Skoletoften 12, Svenstrup 

 
Vi håber, at mange børn har lyst til at deltage i årets cykelringridning samt at der 
er forældre med til at hjælpe de mindre børn igennem galgen med lansen, da 
terrænet er meget ujævnt!  
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Tilmelding og betaling til cykelringridning: 
 
 
Navn:______________________________________ 
 
Alder:____________________                                           
 
 

 



Maj 2006 Side 8 af 14 E SvenstruPPe’ 

Svenstrup Ungdomsforening 
 
 

 
 
Hold og Årgang  Trænings dag + 

tidspunkt 
Træner Tlf.nr. 

Poder 00 og yngre  Tirsdag 
kl.16.30-17.30 

 
Allan Stavski 

 
22 87 16 31 

Mikroput 99-98 Torsdag 
Kl.16.30-18.00 

Kristina Zimmermann 
Christina Søgaard 

60 11 98 85  
74 49 15 17 

Miniput 97-96 Onsdag 
Kl. 16.30-18.00 

 
Dorthe Heesch 

 
74 45 97 35 

Lilleput drenge 95-94 Onsdag 
Kl.16.00-18.00 

 
John Herbst 

 
74 45 65 49 

Lilleput piger  Torsdag 
Kl.17.00-18.30 

 
Susanne Zimmermann 

74 45 98 85 
28 80 03 96 

Drenge 93-92 Torsdag 
Kl.17.00-19.00 

 
Palle Søgaard 

 
74 49 15 17  

Senior damer  Onsdag 
Kl. 18.30-19.00 

 
Karin Frost Jensen 

74 45 65 45 
22 53 18 87 

 
Alle er velkommen.  Bare mød op! Du er også velkommen til at kontakte træner, 
som står på ovenstående liste eller fodbold formand Karin Frost Jensen tlf.nr. 74 45 
65 45 
 

 
 
Piger / Damer 
 
Har du lyst til at spille fodbold, så mød op onsdag 
kl.18:30 på banerne ved Svenstrup skole. 
 
Vi er en flok ”piger”, der gerne vil have lidt flere 
medspiller. Er det noget for dig med lidt motion 
på en sjov måde, er du velkommen til at kontakte  
 
Karin Frost Jensen, tlf. 74 45 65 45 eller tlf. 
22 53 18 87  
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Hvem skal du kontakte, hvis du vil i kontakt med SUF……Læs her! 
 

    
 
 
Bestyrelsen:     Tlf. Afdeling    Tlf.       . 
 
Formand:  Bibi Andersen  74451762 Gymnastik: Dorith Sprenger 74456505 
Næstform.: Michael Stærkær 74456505 Teater: Anne Marie Duus 74456090 
Kasserer: Inger-Marie Lyhne 74425283 Fodbold: Karin Frost Jensen 74456545 
Sekretær: Karin Melchior  74456474 Badminton: Jan Jørgensen  74459770 
                      

                          Eller send en mail til:bibi@andersen.mail.dk 
 
 

Lokalhistorisk Forening 
 

Byvandring i Svenstrup 
 
Nu er det forår, sommeren er på vej, og det 
betyder også, at det er tid for den årlige 
byvandring. 
 

Onsdag den 17. maj 2006 kl. 19:00 
 
Vi mødes ved krydset Nordborgvej / 
Apotekergade. Du kan parkere ved 
Alsingergården, for her slutter 
arrangementet. Dårligt gående kan følge 
med i bilen ad Apotekergade, Sandvej og op 
til Kirkealléen. 
 

På denne strækning var der tidligere bl.a. 
telefoncentral, - slagter, - 2 købmænd, - 
bank, - manufakturhandler/skobutik, - 
trævarefabrik, - tømre-/snedkerforretning, - 
frisør, - systue, - vognmand, - smedje m.m.. 
 
Peter Møller har en masse spændende at 
fortælle om disse ejendomme og folkene, 
der boede der. 
 
Efter selve byvandringen, der vil vare 1-1½ 
time, er der kaffe på Alsingergården. Der vil 
også blive vist gamle billeder fra området – 
og vi vil gerne høre, hvis du har noget at 
fortælle fra en svunden tid. 
 
Med ønsket om et godt vejr, og at du/I 
møder op til en spændende aften. 
 
Ønsker du adgang til arkivet?  
 
Arkivleder Inge M. Christiansen tlf. 74 45 63 
28 kan altid kontaktes. 
 

Lokalhistorisk Forening 

 

mailto:bibi@andersen.mail.dk
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E’Svenstruplaug à Strandrensning 
 
Strandrensning ved Himmark Strand 

Tirsdag den 30. Maj kl. 18:00, Sæt kryds i kalenderen. 
 
Kommunen gir et lille tilskud i form af pølser og vand efter opgavens fuldførelse 
  

Venlig hilsen E’Svenstruplaug 
 

Svenstrup Vandværk 
 
Den 30. marts 2006 blev der afholdt 
ekstraordinær generalforsamling med det 
formål at vedtage eller forkaste forslaget om 
at forhøje tilslutningsgebyret til vandværket. 
 
Forslaget var at ændre gebyret fra 15.000 
kr. inklusive moms til 25.000 kr. eksklusive 
moms. 
 
Der var mødt 7 personer, der alle stemte for 
forslaget. Dette er dermed vedtaget og 
gældende fra den 30. marts 2006. 
 

Taksterne for 
Svenstrup Vandværk er herefter: 
 
Tilslutningsafgift er 25.000,00 kr. eksklusive 
moms. Tilslutningsafgiften omfatter 
fremføring af forsyningsledning til skel. 
Udgiften til målerbrønd og måler m.v. 
afholdes af ejeren. 
 
Vandafgift pr. m3.:            2,50 kr.  
Fast årlig afgift.    600,00 kr. 
Byggevand pr. m3:            2,50 kr.  
Rykker og lukkegebyr: 100,00 kr.  
Genåbning:            1000,00 kr.  
 
 Priser er eksklusive moms. 
 

På bestyrelsens vegne 
Flemming Christiansen 
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Svenstrup Frivillige Brandværn 
 
Information fra brandværnet! 
 
Lørdag den 27. maj 2006 afholdes der i Svenstrup forsamlingshus 
det årlige kredsstævne for brandfolk, der er medlem af Sønderborg 
Kreds Frivillige Brandværnsforbund. 
  
I forbindelse med stævnet vil der være march igennem Svenstrup 
by. Ruten er fra forsamlingshuset via Apotekergade, Sandvej, 
Ugebjergvej og Nordborgvej retur til forsamlingshuset / skolens 
boldbane. 
 
Vi håber, at indbyggere i Svenstrup vil være med til at fejre dagen ved at hejse Dannebrog. 
 
OBS: Marchen vil være med fuld musik, ifald der er nogen, der f.eks. har dyr på marken der 
ikke bryder sig om dette.  
 

Budbringer 
 

 
Taksigelse 

Tak for opmærksomheden ved 
Mortens konfirmation. 
 
Peter Ruge og Pernille Thorup 

 
 

Reol sælges 
FLEXA børne-skrive-/læse-reol, pris 
400 kr.Farve hvid/rød/gul/blå 

 
Henvendelse til 
Jesper Bloch 

Sandvej 31, Svenstrup 
Tlf. 74 45 65 85 
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Annoncer:
 

Dyrefoder sælges 
 
Hunde- og kattefoder, samt foder til fugle, høns og gnavere sælges til rimelige 
priser. 

Henvendelse til 
Andreas Johan Petersen 

Vestertoften 21, Svenstrup, 6430 Nordborg 
Tlf. 25 69 83 57/ tlf. 74  45 11 60

 
 
 
 
 

Aloe Vera 
Sundhed og velvære: 

 
Helse: Aloe Vera drikkegel, er en unik nærings cocktail, der renser maven. Med 

en velfungerende fordøjelse optager du flere af de værdifulde 
næringsstoffer. 

Hudpleje:  Huden udsættes til stadighed for angreb og må beskyttes godt. Aloe Vera 
gelly, Propolis, mousturizing, Heat, lips, Tandpasta, o.s.v. 

Skønhed:  Med Forevers skønhedsprodukter ser du rigtig godt ud og føler dig frisk.     
Den som søger naturlig skønhed og kræver kvalitet, finder begge dele i 
vores Aloe Vera sortiment Parfume, aftershave, Shampoo, Make up, osv. 

Dyr: Aloe Vera er ligesom for mennesker velgørende for dyr. Både husdyr, 
konkurrence - og produktions dyr får et rigt næringstilskud af Aloe Vera. 
Anvend Aloe Vera produkter ved rengøring, pleje og massage. 

 

 
Vi har rigtig mange gave ideer, Jul, fødselsdage, jubilæer o.s.v. 

 
Al henvendelse til: din Aloe Vera forhandler: 

Ove Jensen Nordborgvej 113 Svenstrup tlf.: 74 45 61 10 mob: 61 67 09 50 
Du må gerne henvende dig på e-mail, så afleverer jeg en brochure til dig 

agove@mail.tele.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:agove@mail.tele.dk
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• 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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Aktivitetskalender 
……....maj 2006 

 
Tidspunkt  Aktivitet Mødested 
 
Søndag d.  7. maj Kl. 10:30 Gudstjeneste (Værksted fra kl.9:00) Svenstrup Kirke 
   Gudstjeneste værkstedet foregår i Præstegården 
 
Fredag d. 12. maj Kl. 19:30 Gudstjeneste - Bededag Svenstrup Kirke 
 
Søndag d.  14. maj Kl. 10:30 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Tirsdag d. 16. maj Kl. 19:00 Menighedsrådsmøde (bl.a. budget 2007) Præstegården 
 
Onsdag d. 17. maj Kl. 19:00 Byvandring i Svenstrup Nordborgvej/Apotekergade 
 
Lørdag d. 20. maj ….sidste frist for indlæg til E SvenstruPPe’ juni nummer 
 
Søndag d.  21. maj Kl. 10:30 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Torsdag d. 25. maj Kl. 19:30 Gudstjeneste – Kr. Himmelfartsdag Svenstrup Kirke 
 
Lørdag d. 27. maj …………Kredsstævne for brandmænd – optog gennem byen 
 
Søndag d.  28. maj Kl. 10:30 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Tirsdag d. 30. maj Kl. 18:00 Strandrensning for ”alle” Himmark Strand 
 
Torsdag d. 1. juni ….udkommer E SvenstruPPe’ juni udgave 
 
Søndag d.  4. juni Kl. 10:30 Gudstjeneste - Pinsedag Svenstrup Kirke 
 
Mandag d.  5. juni Kl. 10:30 Gudstjeneste – 2. Pinsedag Svenstrup Kirke 
 Kl. 11:45 Cykelringridning – optog 
 Kl. 13:00 Cykelringridning – festpladsen Ringriderpladsen 
 
Søndag d. 18. juni Kl.  8:00 Vedligeholdelses- og Rengøringsdag Forsamlingshuset 
 

 (......uden ansvar) 
 
 

 


