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Kommentar 
 
 

Bidrag til E SvenstruPPe’ …..? 

 
 
10 dugfriske numre af E SvenstruPPe’ er blevet leveret til din 
bopæl, siden vi i oktober 2005 bad om en økonomisk 
håndsrækning til at dække udgifterne primært til papir og 
trykning. Forhåbentlig har du fundet nyttige oplysninger og 
interessante artikler i de fleste af E SvenstruPPe’ udgaver. 
 
Vi trykker ca. 5.200 blade fordelt på 10 forskellige numre 
hvert år. Det bliver årligt til ca. 100.000 sider tryk. 
 
Som alt andet stiger omkostningerne til udgivelsen også lidt 
hvert år. De senest år har bidrag fra læserne, - foreningerne, 
- menighedsrådet og - reklamer ikke helt kunnet dække 
omkostningerne, så vi tærer i disse år lidt på bladets 
opsparing. 
 
Hvis du vil hjælpe os lidt med den økonomiske side – så vil 
vi bede dig give dit årlige bidrag til bladets fortsatte 
eksistens. Et bidrag på 60 kr. eller en anelse mere pr. 
husstand vil hjælpe os gevaldigt. 
 
Hvis du bruger netbank på Internettet, så kan du overføre dit 
bidrag direkte til E SvenstruPPe’ bankkonto nr. 8011 
1028371 
 
Du kan også bruge det indlagte girokort eller kuverten. 
Kuverten med dit bidrag kan afleveres i ”Lissie’s Butik”, - til 
formand Lasse (Kirketoften 4) eller til bladets kasserer Birte 
(Kløvertoften 19). 
 
På forhånd tak! 
 

m.v.h. 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 
 Bente Purup 74 45 65 68 
  e-mail: bpurup@mail.dk 
Folkedansere 
 Per Zacho 74 45 62 79 
Nørreskovskolen, Svenstrup afdeling 
 Rasmus Andreassen 74 45 61 42 
  e-mail: slgura@nordborg.dk 
Nørreskovskolen, Guderup afdeling 
 Ejvind Bojsen 74 45 82 06 
  e-mail: Ejvind@Nordborg.dk 
Hjortspring Børnehus 
 Inge Jørgensen 74 45 86 37 
Jagtforeningen 
 Hans Jakob Møller 74 45 63 01 
KFUM Spejderne Hjortspring Gruppe 
  Carsten Davidsen 74 45 95 50 
Lokalhistorisk Forening 
  Jørgen Valentin 74 45 61 65 
Menighedsrådet 
 Peter Ruge 74 45 62 05 
  e-mail: pru@km.dk 
Riecks Arkæologiske samling 
 Anni Thy 74 45 61 23 
Ringriderforening 
 Dorthe Johansen 74 45 62 50 
  e-mail: Skovgaard2@get2net.dk 
Skolebestyrelsen 
 Jørgen Frølund 74 45 85 40 
  e-mail: jjf@stevning.dk 
Skytteforeningen 
 Kjeld Andersen 74 45 90 20 
Svenstrup Vandværk 
 Flemming Christiansen 74 45 63 89 
“Trævlerne” 
 Jonny Mathiesen 74 45 63 71 
Ungdomsforeningen 
 Bibi Andersen 74 45 17 62 
  e-mail: bibi@andersen.mail.dk 
   
 
Tekst & layout 
 Kaj Nielsen 74 45 63 67 
  Jesper Bloch Olsen 74 45 65 85 
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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IKON til Kirken 
 
I de sidste par numre af E SvenstruPPe’ har 
der udførligt været beskrevet historien bag 
ikonmalerier og baggrunden for, at 
Menighedsrådet ville anskaffe en ikon og 
overdrage den til Svenstrup Kirke. Ikonen er 
udført af en af Danmarks dygtigste 
ikonmalere Sofie Hansen - kendt af de fleste 
Svenstruppere. 

Ikonen blev overdraget Svenstrup Kirke ved 
et arrangement den 27. august 2006. 
 
Ilse Buss deltog ved arrangementet i kirken, 
og hun var på pletten som en anden ”super” 
pressefotograf. Ilse har taget nedenstående 
flotte billede af Ikonen og kunstneren.

 
 

 
 

Nyt fra Kirken 
 
I praktik 
”Mojn!”(Det lyder meget mærkeligt i 
mine århusianske ører, men jeg er ved 
at vænne mig til det. Ligesom jeg, da 
jeg i sin tid flyttede fra det vestjyske 
Ringkøbing, måtte lære at sige ”Hej!” i 
stedet for ”Daw!”). 
 
Mit navn er Marie Holm Pedersen og 
jeg er i praktik hos Peter Ruge i ugerne 
37-38 og igen i 43-44. 
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Praktikken er en obligatorisk del af min 
praktiske udannelse til præst, som foregår 
på Pastoralseminariet i Århus.  
 
Jeg begynder i sin tid at læse teologi, fordi 
jeg igennem et dødsfald i min familie nogle 
år forinden er blevet klar over, at jeg er 
kristen. Jeg har en oplevelse af, at Gud 
spiller en væsentlig rolle i mit liv, men er 
samtidig klar over, at jeg ikke ved nok om 
kristendommen. Det skal der rådes bod på i 
form af 8 år på teologi på Århus Universitet! 
 
I løbet af min studie tid har jeg været meget 
aktiv uden for bibliotekets trygge murer. Jeg 
har blandt andet arbejdet som kirketjener og 
kordegnevikar i 3 forskellige bykirker i Århus 
samt undervist minikonfirmander og 
konfirmander.  
 
Derfor er det vigtigt for mig i min praktik 
periode at finde et sted på landet, hvor jeg 
er sikker på, at der sker noget. Og da jeg 
igennem min svigerfamilie, der kommer fra 
Stevning, hører om Peter Ruge, så synes 
det som en oplagt ting at tage til Svenstrup. 
 
I løbet af den måneds tid, som jeg i alt skal 
være sammen med Peter er det meningen, 
at jeg skal få et realistisk billede af, hvad det 
vil sige at være ”rigtig” præst og hvordan 
hverdagen og tilværelsen er skruet sammen 
for sådan én. Det sker ved, at jeg følger 
med rundt i tykt og tyndt samtidig med at jeg 

også får mulighed for selv at kaste mig ud i 
forskellige felter. 
 
Jeg håber vi ses! 
 
Konfirmandgudstjeneste 
Gudstjenesten søndag d. 29. oktober kl. 
10.30 bliver lidt anderledes. Det ene forhold 
er, at Marie Holm Pedersen, der er i praktik 
hos Peter Ruge skal prædike. Det andet 
forhold er at konfirmanderne skal være med 
til at arrangere gudstjenesten både i det 
praktiske og med at læse. Idéen er, at 
konfirmanderne på denne måde lærer og 
forstår mere om, hvad gudstjeneste er. 
Konfirmanderne med pårørende er særligt 
indbudt til denne gudstjeneste. 
  
Koncert med Majbritte Ulrikkeholm 
Der er koncert i kirken søndag d. 5. 
november kl. 19.30 med Majbritte 
Ulrikkenholm og Søren Friboe. 
 
Majbritte Ulrikkenholm har gennem årene 
udgivet adskillige indspilninger på CD. Hun 
er optaget af den tro, der rækker ud over det 
særligt kristne – og vil ved koncerten gerne 
formidle en universel spiritualitet. Tekster og 
musik beskriver denne vision om kærlighed i 
ord og toner. 
 
Hun synger og bliver akkompagneret af 
Søren Friboe, der er optaget af 
”verdensmusik” – dvs. musik hentet fra 
mange forskellige kulturer og traditioner. 
Han spiller keyboard, lejrfløjte, japansk 
harpe og synger overtonesang.  
 
I programmet indgår også kendte danske 
sange i ny fortolkning samt gospel og blues. 
 
Et meget alsidigt og stemningsfuldt 
program, der hylder stilheden bag musikken 
og tager sjælen med på en rejse ind i 
poesiens forunderlige og magiske rum. 
 
Koncerten har været fremført mange steder 
både i udlandet og her hjemme. Der er fri 
entre og alle er velkomne 
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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 
 
Døbte 
Nicolaj Bonde Sørensen,  Havnbjerg 
 
Døde og begravede 
Margrete Jessen,  Svenstrup 

 
 

Sognets Foredragsforening 
 

Torsdag 5. okt. 2006 kl. 14:00 
i Svenstrup forsamlingshus 

Danmarks grænsevagt i 130 år. 
 
Et lysbilledforedrag om 
Grænsegendarmeriets historie fra 
1839 til 1969..     Toldkontrollør Aage 
Emil Hansen, Kruså 

Alle er velkomne til denne spændende eftermiddag, der kræves ikke 
nogen medlemskort. Entre & kaffe med kage, 40 kr. per pers. 
 
På vegne af Sognets foredragsforening 
(Et samarbejde mellem Kirken, Lokalhistorisk forening og ”E-Si-Skå”) 
 

Forsamlingshusets Støtteforening 
 
Høstfesten 2006 
Den 16. september 2006 afholdt 
Forsamlingshusets Støtteforening, sikkert 
den sidste høstfest. 
 
Til trods for annoncering i E SvenstruPPe’, 
om en rigtig god menu og god musik, (til 

meget rimelige priser) fik vi kun 26 
tilmeldinger. 
 
Dette kan kun betegnes som en meget 
dårlig opbakning omkring støtteforeningens 
arbejde, med at skaffe penge til 
forsamlingshuset. 
 

http://www.SVENSTRUPKIRKE.DK
http://www.svenstrupkirke.dk
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Når det så er sagt, skal der dog lyde en tak 
til dem der var mødt op, vi fik en 
overordentlig god aften ud af det, alle var i 
højt humør. Og med god hjælp af Lissie og 
Gert, som havde skænket en super flaske 
cognac (denne blev solgt på auktion) samt 
salg af amerikansk lotteri, fik vi reduceret 
underskuddet en del. 
 
Og yderligere reduceret blev det med et 
sponsorat på 1000kr. fra Lissie og Gert 
(virkelig flot). 

En dejlig opmuntring kom da også fra de 
unge, der deltog i festen, de ville meget 
gerne være med til at forsøge at skaffe mere 
tilslutning til næste år. 
 
Der blev nedsat en festkomite, bestående af 
4 unge samt 2 medlemmer fra 
støtteforeningen. 
Så lad os se - hvad det kan føre med sig. 
 
Hilsen Støtteforeningen 

 
 
 

Svenstrup Vandværk 
 
Nyt fra Svenstrup 
Vandværk 
 
I sommerens løb har vi haft 
flere henvendelser fra 
forbrugere angående vand-
kvaliteten. Vi har derfor 
kontaktet Eurofin, for at få 
taget ekstra prøver hos 
tilfældige forbrugere. Eu-
rofins analyserapporter på 
vandprøver udtaget den 12. 
april 2006 og 13. juli 2006, 
kan du se på de efterføl-
gende to sider. 
 
Det viste sig, at der kunne 
spores coliforme bakterier, men i meget små 
mængder. 
 
Fra laboratoriet oplyste man, at det først 
anbefales at koge vandet, hvis der er mere 
end 10 antal pr. 100ml. 
 
Laboratoriet oplyste, at da antallet af 
coliforme bakterier lå langt under 10 og 
kimtallet var lavt, var der ingen grund til 
bekymring. 
 
Den varme sommer har bevirket, at vandet, 
der kommer ud af hanerne, har en noget 
højere temperatur end normalt. Dette kan 

også være årsagen til 
forekomst af coliforme 
bakterier. 
 
Det er som regel fundet af 
coliforme bakterier, som 
resulterer i et kogepåbud. De 
coliforme bakterier er normalt 
ikke sundhedsskadelige. Ti 
gengæld kan de nemt finde vej 
til vandet, når vandprøverne 
tages. De findes i luften og 
overalt på den menneskelige 
hud. Coliforme bakterier må 
ikke forveksles med såkaldte e-
cilibakterier, som stammer fra 
kloakvand. 

 
Vil du vide mere, så er der på side 5 i 
JydskeVestkysten fra den 5. september 
2006 en ”beroligende” artikel om 
fænomenet. Artiklen kan også findes på 
JydskeVestkystens hjemmeside. 
 
På vandværket er de åbne filtre blevet 
efterfyldt med filtergrus. 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Flemming Christiansen 
Formand 
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Nørreskov-Skolen 
 
Forældremøder om mobning 
og undervisningsmiljø 
Her i løbet af september og oktober 
bliver alle forældre på Nørreskov-
Skolen indkaldt til forældremøder 
fasevis. 
 
Møderne holdes under overskriften:  
Nørreskov-Skolen, et godt sted at 
være – et godt sted at lære. 
 
På møderne vil vi præsentere vores 
mobbepolitik og fortælle om, hvad den 
indebærer for elever, forældre og skole.  
 
På Nørreskov-Skolen skal alle børn trives 
og udvikle sig på fællesskabets præmisser. 
 
Mobning gør ondt. Nogle gange kan 
smerten fra mobning vare resten af livet. 
 
Når man bliver mobbet, lærer man 
ingenting. 
 
Derfor skal alle på Nørreskov-Skolen – 
voksne og børn - gøre hvad de kan, for at vi 
kan undgå mobning på skolen. 
 
Et andet vigtigt emne, som vi gerne vil 
præsentere for forældrene, er arbejdet med 
at skabe et bedre undervisningsmiljø. Vi 
har rigtig mange gode børn og forældre, 
som gør en stor indsats i skolen, men vi har 
også en del tilfælde, hvor vi synes, at det 
kunne være bedre. Vi vil gerne have, at 
Nørreskov-Skolen skal være et godt sted at 
lære. Det skal være en skole, hvor alle lærer 
så meget som muligt ud fra de 
forudsætninger, som man nu er udstyret 
med.  
Vi har derfor opstillet en række krav – til 
elever – til forældre og til os selv for at 
skaffe mere undervisningstid – så lærerne 
kan beskæftige sig med det, som de 
primært er ansat til - nemlig at undervise. 
 
Det vil for nogen være krav, der kan 
mærkes i dagligdagen – derhjemme og i 

skolen. Det vil være krav til 
elevers opførsel og 
arbejdsindsats og det vil 
være krav til forældre om at 
yde en større indsats og 
have større ambitioner i 
forbindelse med deres 
børns skolegang. Og det vil 
være krav til os på skolen 
om at have store 

ambitioner på børnenes vegne og hele tiden 
følge op på, hvordan det går det enkelte 
barn. 
 
Det er et meget ambitiøst projekt, som vi 
godt er klar over ikke bliver fuldført over én 
nat, men på den anden siden mener vi, det 
er en nødvendighed for at kunne give 
børnene et godt grundlag for at få en god 
uddannelse. 
 
Morgentrafikken i Svenstrup 
Den mørke tid nærmer sig, og I bedes sikre 
jeres børn bedst muligt. Det kan I bl.a. gøre 
ved at give dem reflekser på. Derudover vil 
jeg minde forældre til børn, der bliver kørt i 
skole, om, at aflæsning ikke foregår på 
skolens område. Hvis man ikke mener at 
barnet er modent til at gå eller cykle må jeg 
bede om, at man finder alternative 
aflæsningsmuligheder. Derfra kan de gå i 
skole, evt. med jer, hvis I ønsker det. Af 
erfaring ved vi at der er flere børn som bliver 
kørt i skole i vinterperioden og det 
kombineret med at det er mørkt om 
morgenen kan resultere i farlige situationer 
som vi gerne vil undgå.   
Morgenlæsning i Svenstrup 
Fra starten af det ny skoleår startede 
indskolingsbørnene i Svenstrup med 
morgenlæsning. Tanken er, at vi også i 
fremtiden vil fortsætte med dette. Det går i 
alt sin enkelthed ud på, at alle børn i 
indskolingen starter hver morgen med 
mindst 15 minutters læsning. Men rent 
faktisk bliver det til lidt mere, fordi, i det 
øjeblik børnene møder på skolen, finder de 
deres bog og starter med at læse. Skulle der 
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være en morgen, hvor nogle børn ikke har 
lyst til at læse er det tilladt at gå ud at lege. 
Men når det ringer ind til første lektion, 
kommer de stille ind og starter med at læse. 
På trods af, at projektet først lige er indviet, 
så føler vi, at vi er kommet godt i gang. 
Under alle omstændigheder har vi fået en 
mere rolig og ensartet start på dagen. 
 
Rasmus Andreassen, 
afdelingsleder på Svenstrup afdelingen   
 

Cyklistprøve 
Den 20. september var de tre 6. klasser på 
Nørreskov-Skolen til cyklistprøve. Prøven 
afholdes for alle 3 klassers vedkommende i 
Guderup. 
 
Prøven består dels af en teoretisk prøve, 
hvor eleverne skal svare på trafikspørgsmål, 
dels en praktisk prøve, hvor man cykler en 

bestemt rute igennem – helst uden at lave 
fejl. 
 
Prøven gennemføres i samarbejde med 
Nordborg Politi, og skolens færdselslærer 
har i tiden op til prøven undervist eleverne i, 
hvordan man gebærder sig i trafikken. 
 
Vinder blev Sofie Nørulf fra 6.b på Guderup 
afdelingen. Hun kom sammen med 3 andre 
elever fejlfrit igennem gennem begge 
prøver. De 4 elever kom så op til en ny 

teoriprøve, og her var Sofie den eneste 
uden fejl. Næste skridt er, at Sofie nu 
går videre til finalen i Sønderborg, hvor 
1. præmien såmænd er – en ny cykel. 
 
Skolernes motionsløb 
(Svenstrupafdelingen) 
Fredag den 13. oktober deltager 
Nørreskov-Skolen traditionen tro i 
“Skolernes Motionsløb”.  
 
Det er et fællesarrangement, som bliver 
afholdt på samme dag over hele landet. 
 
I Svenstrup foregår dagen på flg. måde: 
Eleverne kan vælge imellem 
forskellige løbedistancer i 

Nørreskoven og de større elever har 
desuden mulighed for at vælge en “Iron 
Kid”. 
 
En “Iron Kid” består af cykelløb til 
Idrætscentret, svømning, løb og cykelløb 
tilbage til skolen. 
 
Når løbet er slut, holder vi efterårsferie 
hele ugen.
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Ungdomsforeningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We want you… 
 
 

Frivillig voksen hjælpeassistent EFTERLYSES til Krudtuglerne 
Til GYMNASTIK på Nørreskovskolen i Svenstrup, 

hver onsdag fra kl. 16:45 til 18:15, med opstart i uge 39. 
 
Vores to dygtige leder Kia og Vicky, kunne bruge lidt assistance, til 
at tumle børn fra 1. til 3. klasse. Derfor søges med lys og lygte, 
efter en hjælper, som kunne bakke de unge op, og lade dem vise, 
hvad de kan som instruktører. 
 
”Grå Guld” eller andre vakse personer, bedes venligst kontakte, 
SUF- Gymnastik Udvalget: 

Pia Pallumblad   tlf. 74 45 65 75 
Ulla Steimle Schmidt  tlf. 74 45 64 40 
Dorith Sprenger   tlf. 74 45 65 05 
Ninna Hansen   tlf. 20 84 41 02 
Lis Andersen   tlf. 73 45 60 66 
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Sommer fodbold 2006 

 
Tradition tro afholdte vi igen i år 
sommerfodbold, det foregik onsdag, torsdag 
og fredag i uge 31.  
 
I år deltog i alt 40 børn, hvilket vi syntes er 
rigtig flot. Vi havde tre rigtig gode dage 
sammen med børnene, igen havde vi lånt 
fodbold trailer af NB, en stor tak til NB for 
lån, vi havde stor fornøjelse, af de redskaber 
der er i traileren. 
 
Hverdag startede vi op med fælles 
opvarmning, det var kun den sidste dag at 
John havde lidt problemer med at styre 
flokken og de største var de værste!! 
 
Efter opvarmning blev børnene delt op i hold 
alt efter alder og så var der forskellige 
øvelser, beach volley, fodboldkampe osv. 
 
Sidste dag spillede vi fodbold rundbold, 
tovtrækkeri og stafet, dagen afsluttede vi 
med at forældrene kom og grillede sammen 
med os, i år var der stor opbakning til dette 

og det var rigtigt hyggeligt at se alle de 
forældre på en lidt anden måde end i den 
normale træning. 
 
Alle tre dage havde vi hjælp på i klubhuset, 
til at sætte plaster på sår, komme med kage 
og saft, det var Alice og Ulla som var så 
søde at servicere os også en stor tak til 
dem. Hver dag var der frisk bagt kage til 
hele flokken, tak til vores venlige kagebager.  
 
Med venlig hilsen sommerfodbold 
trænerne 
 
John Herbst, Palle Søgaard, Allan 
Stavski, Helle Hansen, Christina 
Søgaard, Kristina Zimmermann og Karin 
Frost Jensen 
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Revideret! 
Opstart i uge 39 (minus Spillopperne og 
Gymnastik M/K)  
Børnehold 200 kr ./ Voksenhold 220 kr. 
(Betales inden den 1. november). 
 
Forældre/Barn(1- 3 år) 
Så lykkes det, at finde en leder til holdet! 
Anita Knutzen glæder sig til at møde børn 
og forældre og drage nytte af den erfaring 
hun har fået på seminaret.  
Vel mødt. Anita Knutzen og Mie Kristensen 
Hver mandag kl. 16.30 - 17.30 
 
Spillopperne (4-6 år) 
Vi søger friske drenge og piger. Vi bruger 
meget tid på, at have det sjovt, lege med og 
uden redskaber og lave gymnastik. Stikord; 
Koldbøtter, stå på hænder, jorden er giftig, 
sanglege og ”fræse” redskaber. 
Håber vi ses, -   Hilsen ”Multihopperne”; 
Lederne: Mette Steffensen, Gitte Hansen 
Og Camilla Jacobsen. 
BEMÆRK - opstart i uge 40, på grund af 
skolearrangement. 
Hver tirsdag kl. 17.00 - 18.00  
 
Drenge fræs og vilde piger (4-6 år) 
Vi vil forsøge, at have fart over feltet. Lege 
med højt aktivitetsniveau, Klatre/svinge i 
torve, stafetter og redskabsbaner – kort 
sagt; Det bliver leg og gymnastik på 
drengenes præmisser, men piger er 
selvfølgelig velkomne. 
Vi glæder os til at se Jer; 
Dorthe & Gert Johansen 
Så kom torsdag kl. 16.45-17.45 
 
Krudtuglerne (1-3 kl.) 
Der er krudt i krudtuglerne! Er der krudt i 
Jer, er det her I skal være. Vi har fokus på at 
have det sjovt, samtidig med at vi lærer 
gymnastik fra bunden og at bruge sin krop. 
Det bliver både bevægelse til musik og lidt 
spring. Lederne: Kia Steimle Schmidt, Vicky 
Andersen og En voksen. 
Hver onsdag kl. 16.45 - 18.15  

 
 
Mix-spring (4 kl. og opefter) 
Er I friske – det er vi – til at starte op på 
vores gymnastiksæson. Vi ser frem til en 
masse god gymnastik og hygge os sammen 
med jer. 
Vi ses Johnnie & Jette Kristensen og Hans 
Jacob Møller 
Hver onsdag kl. 18.15 - 19.45 
 
 
 
Rytme piger (5-8 kl.) 
Kan Du lide at bevæge Dig til moderne 
musik, så er dette holdet for Dig. Vi lærer 
rytmisk gymnastik helt fra bunden, så alle 
kan være med. 
Vi ses Lea Steimle Schmidt, Kia Steimle 
Schmidt og Vicky Andersen 
Hver torsdag kl. 18.00 - 19.30  
 
Gymnastik M/K 
Kom i form. Kom og prøv at træne med 
store bolde. Kom og træn med stepbrætter. 
Kom og få trænet mave, ryg, baller og lår. 
 
BEMÆRK - opstart i uge 43 på grund af 
arbejdsmæssige forhold. 
Så kom tirsdag kl. 18.30-20.00 
Jeg glæder mig til at se Dig 
Hilsen Anja Voigt 
 
Ungdommelige Damer 
Næsten som det plejer. :o) 
Vel mødt. 
Hanne Krenzen 
Hver mandag kl. 18.30 – 20.00 
 

Med sportslig hilsen 
SUF- Gymnastik Udvalg 
 
Pia Pallumblad 
Ulla Steimle Schmidt 
Dorith Sprenger 
Nina Hansen 
Lis Andersen 
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Træningstider indendørs 
Sæson 2006/2007 

i Nordals Idrætscenter 
 
 
 

Hold   Årgang   Dag     Træner   Telefon   
 
Poder   Årg. 2000 og yngre torsdag kl.16:00-17:00 Allan Stavski,             22 87 16 31 
 
Mikroput Årg. 1999-1998 torsdag kl. 17:00-18:00 Brian Olsen            74 45 65 50 
 
Miniput Årg. 1997-1996 fredag kl. 16:30-17:30  Helle Hansen             74 45 64 81 
 
Lilleput  Årg. 1995-1994 fredag kl. 17:30-19:30  John Herbst                74 45 65 49 
 
Piger Miniput/lilleput  
  Årg. 1998-1994 fredag kl. 15:30-16:30  Susanne Zimmerman  28 80 03 96 
 
Drenge  Årg. 1993-1992 fredag kl. 19:30-20:30  Allan Stavski                22 87 16 31 
 
Fodbold for sjov - Alle aldre  fredag kl. 20:30-22:00 
 
 
Indendørs sæsonen starter i uge 43 med undtagelse af Poder og Mikroput. Alle er velkommen 
bare mød op i Hal 2 i Nordals Idrætscenter på nævnte træningstider. 
 
Fodbold for sjov er fodbold for alle, der har lyst til at motionere, bare mød op!  
 
Eller kontakte Karin Frost Jensen på tlf.nr. 74 45 6545 eller 22 53 1887 
 
 

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: Louise Andersen 20763407 Badminton: Jan Jørgensen 74459770 
                      

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

 

  

mailto:bibi@andersen.mail.dk
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Nyt fra spejderne 
 
City-lejr 
Vi har haft en 
hyggelig City-lejr i 
Svenstrup, hvor vi 
havde besøgende, 
som bl.a. kunne 
prøve en 
raftekarrusel, hvor der blev hvinet som i 
Tivoli. 
 
Der var spejderløb rundt i byen, og der blev 
bagt pandekager over bål, og de store 
spejdere havde bygget deres eget 
”telt”/bivuak til overnatningen. 
 
Og så blev der truttet og vinket fra de 
forbikørende J 
 

Europa-tour 
Vi har også været på Europa-Tour ved 
Rævebjerg ved Varnæs sammen med ca. 
150 andre spejdere – et løb med besøg i 10 
europæiske lande med opgaver der havde 
forbindelse til landene. En dejlig og hyggelig 
tur. 
 
Plads til nye spejdere 
Vi har stadig plads til mange nye spejdere i 
alle aldre. Indtil videre mødes vi om 
onsdagen ved Spejderhytten på Dalvej – 
kontakt Mona Boysen tlf. 74 45 83 61 og hør 
nærmere. 
For vi glæder os til at vise jer spejderlivet. 
 
Med spejderhilsen Hjortspring-gruppen 

 

Ældresagen 
 
Telefonstjernen under 
Ældresagen 
 
Vi er 3 friske "piger", som ringer til enlige i 
Stevning, Svenstrup, Guderup og omegn 
hver morgen. 
 
Er der nogen, der har brug for denne 
tryghed - vi har selvfølgelig tavshedspligt - 
så kan man henvende sig til 
  
Rita Hansen, Stevning  tlf. 74 45 81 79 
Jonny Matthiesen, Svenstrup tlf. 74 45 63 71 
Sonja Madsen, Svenstrup tlf. 74 45 62 38 
 

Svenstrup Ringriderforening 
 
Generalforsamling 
 
Svenstrup Ringriderforening afholder 
generalforsamling onsdag den 25. oktober 2006 
klokken 19:30 i SUF's klubhus.  
 
På bestyrelsens vegne Dorthe Johansen  
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Lokalhistorisk Forening 
 
Åbningstider i efteråret 2006 
Arkivet har åbent den første og den tredje mandag i måneden – altså her i oktober er det den 2. 
og den 16. oktober, begge dage fra kl. 15:00 til kl. 18:00 

 
 

Budbringer 
 
 

Tak til Brandværnet 
 
Hermed en stor tak til de Frivillige 
Brandværn i Svenstrup og Stevning 
for en rigtig god jubilæumsfest på 
Svenstrup Forsamlingshus. Tak fordi I 
tænkte på os. 
  
For Æresmedlemmerne i Svenstrup 
Arne Madsen, Ugebjergvej 15 
 
 
 

Diverse ting sælges 
 
• Kondicykel "Trojan" næsten ikke 

brugt sælges for 400 kr. 
• Mørkegrønt badeværelses-sæt – 

spejl, - hylde-+ 2 lamper sælges for 
100 kr. 

• Hvid håndvask sælges for 50 kr. 
 

Henvendelse til 
Arne Buch 

Kirketoften 17,Svenstrup 
Tlf. 74 45 61 50 
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Annonce 
 
 

Havearbejde/oprydning udføres 
  
Mangler du hjælp til haven, er den 
groet til, eller skal den bare holdes 
ved lige? Også græsslåning, 

fræsning, bortkørsel af haveaffald 
m.m. 
 

Henvendelse til 
Andreas Johan Petersen 

Vestertoften 21, Svenstrup 
6430 Nordborg 

Tlf. 74 45 11 60 eller 25 69 83 57 
 

Annoncer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

• 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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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 
 
 

Aktivitetskalender 
..oktober 2006 

Tidspunkt  Aktivitet Mødested 
Søndag d.  1. okt. Kl. 10:30 Gudstjenesteværksted Svenstrup Kirke 
 
Torsdag d.  5. okt. Kl. 14:00 Lysbilledforedrag Forsamlingshuset  
 
Søndag d.  8. okt. Kl. 19:30 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Søndag d. 15. okt. Kl. 09:00 Gudstjeneste (Annette Sloth) Svenstrup Kirke 
 
Fredag d. 20. okt. ……sidste frist for indlæg til E SvenstruPPe’ november nummer 
 
Søndag d. 22. okt. Kl. 10:30 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Onsdag d. 25. okt. Kl. 19:30 Generalforsamling (Ringriderforening) SUF’s klubhus 
 
Søndag d. 29. okt. Kl. 10:30 Konfirmandgudstjeneste Svenstrup Kirke 
  Prædikant Marie Holm Pedersen (praktikant) 
 
Onsdag d.  1. nov. ……udkommer E SvenstruPPe’ november udgave 
 
Søndag d.  5. nov. Kl. 10:30 Gudstjenesteværksted (Alle Helgen) Svenstrup Kirke 
 Kl. 19:30 Koncert med Majbritte Ulrikkenholm Svenstrup Kirke 
  

(......uden ansvar) 

 

mailto:agove@mail.tele.dk
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