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Kommentar  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 

- En meget vigtig meddelelse - 
”Breaking News” som det vist hedder på TV 

 
 

   e-mail: bpurup@mail.dk
Se her og sæt kryds i kalenderen E Si Skå 

   Eva Tagesen 74 45 63 57 Vi er en frisk 6. klasse fra Nørreskov-Skolen i Svenstrup, 
som gerne vil tjene lidt ekstra penge til vores lejrtur, som går 
til Bornholm. 

   e-mail: tagesen21@mail.dk
Folkedansere 
 Per Zacho 74 45 62 79 
Nørreskovskolen, Svenstrup afdeling   Rasmus Andreassen 74 45 61 42 

Derfor holder vi LOPPEMARKED på Svenstrup skole LØR-
DAG DEN 25. August fra kl. 11 – 15. Vi har mange spæn-
dende ting, så kom og gør en god handel.  

   e-mail: slgura@nordborg.dk
Nørreskovskolen, Guderup afdeling 
 Ejvind Bojsen 74 45 82 06 
   e-mail: ejvind@sonderborg.dk

 Hjortspring Børnehus 
Hilsen fra 6. klasse  Inge Jørgensen 74 45 86 37 

Jagtforeningen   Hans Jakob Møller 74 45 63 01 
 KFUM Spejderne Hjortspring Gruppe 

  Carsten Davidsen 74 45 95 50 ….og så til det øvrige stof 
Lokalhistorisk Forening    Jørgen Valentin 74 45 61 65 

Stevning Kulturhus Menighedsrådet 
 Peter Ruge 74 45 62 05 

Efter en henvendelse fra holdet bag Stevning Kulturhus brin-
ger vi denne gang årsprogrammet for 2007/2008 bagerst i 
dette nummer af E SvenstruPPe’. I den udstrækning der i 
løbet af året er arrangementer i Kulturhuset har vi nu en afta-
le, om at de også annonceres i E SvenstruPPe’. 

   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 

Årsprogrammet på side 15 – 18 er trykket i A5 format så de 
kan tages ud af E SvenstruPPe’ og formes som en lille A5 
folder, hvis du ønsker at gemme det. 

   e-mail: jjf@stevning.dk
Skytteforeningen 
 Kjeld Andersen 74 45 90 20 
Svenstrup Vandværk 

  Flemming Christiansen 74 45 63 89 

Sommeroplevelser “Trævlerne” 
 Jonny Mathiesen 74 45 63 71 

Du sidder med det sidste nummer af E SvenstruPPe’, inden 
de fleste af os gør klar til en forhåbentlig lang og god som-
merferie. Vi kommer igen med et nyt nummer omkring den 
31. august 2007.  

Ungdomsforeningen 
 Bibi Andersen 74 45 17 62 
   e-mail: bibi@andersen.mail.dk
   
 
Tekst & layout  
 Kaj Nielsen 74 45 63 67 Holdet bag E SvenstruPPe’ siger tak for denne gang og øn-

sker dig og din familie en god og oplevelsesrig sommerferie. 
 
Trykning 

  Lasse Andersen, John Dahl, Peter 
 Meier, Claus Nicolaisen, 
 Hans Petersen, Benny Jensen 
Distribution  
 Marianne Møller 74 45 63 01 
Udbringning 
 Elever fra Hjortspringskolen 
 

Svenstrup Hjemmeside 

Da vi jo heldigvis er meget forskellige, kan fuldstændig af-
slappende ro, stilhed og meditation være en ligeså legal 
sommeroplevelse som f.eks. ”riverrafting”, triatlon eller lig-
nende for fuld udblæsning. Den helt rigtige sommeroplevelse 
er der jo heldigvis ikke nogen, der har patent på endnu, selv 
om turistindustrien ivrigt prøver at overbevise os om noget 
andet. www.svenstrup-als.dk

m.v.h. Kaj Nielsen 

mailto:bpurup@mail.dk
mailto:tagesen@21mail.dk
mailto:slgura@nordborg.dk
mailto:ejvind@sonderborg.dk
mailto:jjf@stevning.dk
mailto:bibi@andersen.mail.dk
http://www.svenstrup-als.dk/


Foreningen Nygård 
 
Foreningen bag omdannelsen af 
Nygård til offentligt mødested arbejder 
videre med planerne og regner med at 
kunne åbne dørene til april 2008.  
 
Vi har i forsommeren modtaget støtte 
fra A.P. Møllers fond på 1 million 
kroner, som skal bruges til i stand-
sættelse og anskaffelse af inventar.  
 
Istandsættelsen vil blive ledet af arkitekt 
Martin Trier Mørk, søn af skovrider 
Troels Trier Mørk, som har givet tilsagn 
om arkitekthjælp for 50.000 kr. Det vil 
dække en registrering af bygningen i 
dens nuværende tilstand og udarbej-
delse af en plan for renoveringen. 
 
Vi har endnu ikke penge nok til en fuldstæn-
dig renovering, men regner med at kunne 
sætte stueetagen i god stand. Stueetagen 
skal være ramme om møder. Med assistan-
ce fra frivillige regner vi med at kunne sætte 
tagetagen i stand, så der bliver mulighed for 
overnatning for 12-15 personer.  
 
Hvad angår aktiviteterne, som Nygård skal 
danne ramme om, så ved jeg rygtevis, at en 
del mennesker i Svenstrup har bekymret sig 
for, om Nygård vil blive en alvorlig konkur-
rent til Forsamlingshuset. Det bliver næppe 
tilfældet. For det første fordi Nygård ikke vil 
lægge rum til private fester. For det andet 

fordi vi sigter på at hente brugere blandt for-
eninger, institutioner, virksomheder og en-
keltpersoner fra hele Sønderborg Kommune 
– og på længere sigt regner vi med at Ny-
gård vil være så attraktivt et sted, at der og-
så vil komme en del brugere fra andre egne 
af landet.   
 
Vi er for tiden omkring tredive frivillige og 
tager gerne mod flere, som vil være med til 
at opbygge og drive stedet til gavn og glæde 
for mange. De fleste af os er stadig lokale, 
og vi gør det fordi vi holder af stedet og sko-
ven. 
 
Det er flere informationer om projektet på 
Internetsiden www.nygaard-als.dk. 
 
Kan man ikke afse tid og kræfter til projektet 
er man velkommen som almindeligt med-
lem. Kontingent er i år 100 kr.  
 
Du kan kontakte 
Finn Broesby-Olsen,  tlf. 74 45 61 92 
Frank Jakobsen,   tlf. 74 45 65 68 
Peter Ruge    tlf. 74 45 62 05. 
 

På Foreningen Nygårds vegne. 
Peter Ruge
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E’Svenstruplaug 
 

Referat fra Borgermødet den 21. maj 2007 
 
Der var mødt ca. 30 svenstruppere i For-
samlingshuset den 21. Det var rart at se, at 
der var nogle i Svenstrup, der var interesse-
rede i vores by. 
 
På borgermødet blev følgende generelle 
ideer fremsat: 
• Gaderensning – minimum langs landeve-

jen, enten sammen med eller i stedet for 
strandrensning 

• Forslag om, at inddrage skolebørnene i 
gaderensning. 

• Stisystemer i Svenstrup, Torup osv. - 
evt. koblet til Alsstien langs vandet, her-
under sikker skolevej 
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• Plantning af træer fra Svenstrup til Stev-

ning. Disse træer kan komme fra ”Bitten 
Clausens fødselsdagsgave træer”, det er 
10 træer i året indtil år 2012 

• Etablering af levende hegn. Det er vigtigt 
her at tænke på hvilke sorter, der er 
nemme at vedligeholde. (Kommunen 
holder ydersiden og landmanden inder-
siden). Der kan i samarbejde med lods-
ejerne søges om tilskud til etablering af 
levende hegn 

• Kort over Als med alle eller mange af de 
små cykel- og vandrestier 

• Peter Ruge nævnte, at der i forbindelse 
med turisme er nogle projektpenge som 
evt. kunne bruges til flere sheltere. 

• Turistinformation f.eks. ved busstoppe-
stederne/den store P-plads overfor For-
samlingshuset. Sønderborg Kommune 
kontaktes om, hvor vi skal hente tilladel-
se og hvem der laver skiltene. 

• Nye byportaler. Der kan udskrives en 
konkurrence f.eks. blandt skoleelever 
og/eller alle i Svenstrup 

 
Endvidere blev det nævnt at: 
• vi skal holde fast i, at det er vigtigt, at 

skolen bibeholdes 
• der var et spørgsmål vedr. hegn omkring 

branddammen i Himmark. Agnes forsik-
rede, at der nok skal blive sat et hegn op 
omkring den. Erik Petz er sat på opga-
ven. 

• Samarbejde med E’Svenstruppe om en 
hjemmeside. Jesper B. Olsen vil gerne 
være behjælpelig med vedligeholdelse af 
hjemmesiden.  

 
I den landsdækkende aktivitets uge i landdi-
strikterne (uge 42) blev flg. aktiviteter fore-
slået: 
• Åbne landbrug (kyllinger v. Dorthe, Biso-

ner v. Carsten) 
• Ungdomsforeningen vil gerne være med.  
• Åbent hus på forsamlingshuset med let 

servering 
• En aktivitet ved brandværnet.  
 
Eventuelt 
• Der arbejdes med at få et juletræ ved 

Forsamlingshuset. 
 
Vi vil gerne sige de fremmødte tak for op-
bakningen. 
 

Svenstruplauget 

 



Sommeraktiviteter i Svenstrup 
 
Stenklubben, Fotoklubben og 
Farveladen har igen kreative 
tilbud til børn/forældre hen over 
sommeren i Stolbroladen i 
Svenstrup 
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I Stenklubben kan man bl.a. lave 
smykker, forskellige slags 
halskæder, armbånd i perler og 
andre ting. Man betaler selv for 
materialer der. 
 
Farveladen tilbyder bl.a. maleri på 
masonitplader, på papir/glas samt på lær-
red. Derudover maling på sten, tegninger 
som lamineres. Man betaler 25 kr. for 
dette. 
 
Hvis man vil male på lærred str. 40x50 
betales lidt mere. 
 

I pausen sørger fotoklubben for skatte-
jagt og andet. 
 
Man kan købe kaffe/kage og sodavand. 
 
Første gang er onsdag den 4. juli kl. 14-17 
og alle onsdage til og med den 15. august. 

Anna Weber
 

Svenstrup frivillige Brandværn 
 

BRANDMAND - HAR DU OVERVEJET?? 
Du har set os på Ringriderpladsen til årets ringridning, kunne du 
tænke dig at blive en del af Svenstrup Frivillige Brandværn? 
 
Vi søger aktive medlemmer, hvis er du mellem 18 og 40 år og går 
med en lille drøm i maven om at blive brandmand, så kontakt os, vi 
opfordrer alle til at søge, uanset om du er mand eller kvinde. 
 
Vi ved, at det er en stor beslutning at tage, så derfor er du meget velkommen til at delta-
ge i et par øvelser, for på den måde at se om det er noget, der har din interesse. 
 
Du kan kontakte en brandmand i byen du kender, eller via vores hjemmeside. Vores Hjem-
meside er www.svenstrupbrand.dk. Her kan du skrive til os, se billeder fra udrykninger, 
indsatser, fester og meget mere. 

http://www.svenstrupbrand.dk/
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SKYLNING AF BRANDHANENET I BYEN !! 
 

Svenstrup brandværn er, af Beredskabet 
blevet pålagt at undersøge og tjekke vores 
brandhaner her i byen. 
 
Dette fordi man ikke ønsker at vedligeholde 
brandhaner, der giver under 1000 L vand i 

minuttet, og fordi vi i dag i ”Ny” Sønderborg 
Kommune råder over så mange vandtank-
vogne, at det økonomisk ikke kan svare sig 
at vedligeholde dem alle. Det er kun nogle 
ganske få der ønskes bibeholdt. 

 
Så derfor skal alle beboere i Svenstrup være opmærksom på følgende: 

 
TORSDAG DEN 05/07-07 FRA KL. 16:00 

BLIVER SAMLIGE BRANDHANER I SVENSTRUP AFPRØVET !!!! 
Vi forventer, at prøvningen er afsluttet omkring kl. 17: 30 

 
Dette kan/vil nok desværre give lidt brunt 
vand i de fleste hjem, dette beklager vi selv-
følgelig meget! Vi skal nok gøre vores bed-
ste for, at målingen bliver foretaget så hur-
tigt og smertefrit som muligt. 
 
Jeg kan i øvrigt her også nævne, at vi i 
samarbejde med vandværket, vil prøve at 
finde en løsning på, hvordan vi i tilfælde af 
stort vandforbrug til brandslukning m.m. kan 

gå UDEN om ledningsnettet, og dermed 
fremover undgå gener for alle. Det er be-
stemt ikke nogen nem opgave, da der er så 
mange regler og procedure, der skal være 
opfyldt! Men vi ser på sagen. 
 

På vegne af 
Svenstrup frivillige Brandværn 

Kenneth Gram Svendsen, Brandkaptajn 

 

Svenstrup Vandværk 
 
Vandværket har nu fået sin egen hjemme-
side www.svenstrup-vand.dk. Via denne 
side, vil andelshavere kunne få oplysninger 
om f.eks. vandanalyser, ledningsbrud, brunt 
vand eller vandafbrydelser. 
 
Da vi er klar over, at ikke alle har adgang til 
nettet, vil der stadig komme information i E 
SvenstruPPe’ som hidtil. Tak til Brian Chri-
stiansen, der har lavet hjemmesiden til os. 
 
I april måned fik vi et brud inde i vandvær-
ket. Det var på den hovedledning, der forsy-
ner hele byen. Rørene var tæret igennem, 
så de måtte erstattes med plastrør. 
 
Reparationen blev foretaget over to gange, 
da det viste sig, at de gamle rør var lige så 
dårlige uden for murene som inde på selve 
værket.  

Ved første reparation, hvor vandforsyningen 
til hele byen blev afbrudt, blev alle informe-
ret gennem Radio Syd og Radio Als. Dette 
viste sig ikke at være tilstrækkeligt. Anden 
gang forsyningen til byen blev afbrudt, valg-
te bestyrelsen at informere via omdeling af 
sedler til hver husstand. 
 
Nu skulle rørledningen i og omkring vand-
værket være problemfrie de næste mange 
år. 
 
De sidste analyserapporter viser, at vores 
vandkvalitet er helt i orden. Kopi af analyse-
rapport er vist på næste side. 
 

På bestyrelsens vegne 
Flemming Christiansen,  

Formand

 

http://www.svenstrup-vand.dk/
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Nyt fra Kirken 
 
Kirkegården 
Kirkegården har fået foræret en vandkunst, 
som vil blive opstillet foran kirken mellem 
våbenhus og mindesten. Vi håber at van-
dets stille rislen vil indbyde til at man på be-
søg sætter sig og nyder kirkegården som 
det, den også er: et stille og fredfyldte sted. 
 

 
 
Konfirmander 
I de seneste tre år er konfirmanderne fra 
Svenstrup og Stevning blevet undervist 
sammen med konfirmanderne fra Egen 
Sogn, fordi de går i klasser sammen, efter at 
7 kl. er blevet flyttet til Guderup.  Det har ik-
ke været ideelt på grund af store klasser og 
transport frem og tilbage. 
  
Så fra det nye skoleår vil konfirmanderne fra 
Svenstrup Sogn igen blive undervist lokalt. 
Det kan dog ikke lade sig gøre at lægge un-
dervisningen i skoletiden, så den vil blive 
samlet på nogle lørdage fordelt over året, 
sådan at konfirmanderne stadig får under-
visning i det antal timer, som er fastsat. 
 
Konfirmanderne vil få brev om undervisnin-
gen i løbet af sommeren. Og konfirmations-
dagen er som altid palmesøndag - i 2008 
den 16.marts. 
 

Menighedsgudstjenester 
Vi har nu haft et halvt år med ”menigheds-
gudstjenester”, dvs. gudstjenester, hvor 
medlemmer af menigheden i præsten fra-
vær sammen med organisten lægger guds-
tjenesten til rette og leder den. Biskoppen 
har foreslået os at eksperimentere med 
denne form, fordi der var meget ringe frem-
møde til gudstjenester med fremmed præst, 
når den lå på ”skæve” tidspunkter i forhold til 
almindelig gudstjenestetid. 
 
Vi har haft fire menighedsgudstjenester – og 
det ser ud til, at vi har fundet en form, der 
fungerer og at der er et hold af kirkegænge-
re, som gerne vil være med til at løfte opga-
ven på skift. 
 
Formen ligger så tæt op ad den almindelige 
gudstjeneste som muligt. Der er ved hver 
gudstjeneste to ansvarlige for læsning af 
bønner, tekster og prædiken. Den ene af de 
to holder en kort prædiken over søndagens 
tekst. Den anden finder en tekst – f.eks. et 
digt, som kan illustrere noget af det som, 
prædiketeksten fra Bibelen handler om. Der 
vil ikke være dåb og altergang, når der er 
menighedsgudstjeneste.  
 
Ansvaret for afvikling af menighedsgudstje-
nesterne ligger hos Menighedsrådet, og er 
man interesseret i at være med eller blot at 
vide mere, kan man kontakte menighedsrå-
dets formand Thomas Damgaard. 
 
Kirkebil 
Kirkebilen bestilles hos GF-Taxi på telefon 
74 45 95 45 senest dagen før gudstjene-
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sten. "Kirkebil" er til rådighed for enhver, der 
ikke selv kan skaffe sig transport til kirke. 
 
Kirkegården 
Graver og kirketjener Torben Nielsen træf-
fes i arbejdstiden 8-14 på kirkegården og på 
telefon 74 45 63 02. 
 
www.svenstrupkirke.dk
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Kirkens hjemmeside findes på: 
www.svenstrupkirke.dk. Her finder man alle 
relevante oplysninger om kirken, menig-
hedsrådet, om gudstjenestetider møder osv. 
 
Menighedsrådet 
Der er menighedsrådsmøde den 23. august 
2007 kl. 19.00 i mødelokalet ved Præste-
gården. 
Menighedsrådets møder er offentlige og alle 
interesserede er velkomne. Referater fra 

menighedsrådsmødet er fremlagt i kirkens 
våbenhus. 
 
Ferie 
Peter Ruge holder ferie i perioden fra den 
23. juli til den 12. august. Henvendelse til 
Kitty Hovgaard Jensen, Egen tlf. 74 45 84 
90 
 
Døbte 
Alexander Pedersen Marek,  Tårup 
Freja Stuhr Christiansen,  Solbjerggård 
Tommy Nanoq Wernay Pedersen,  Mjels 
 
Døde og begravede 
Anna-Lise Meister,  Svenstrup 
Knud Larsen,  Svenstrup 
Svend Erik Hansen,  Tårup 
Ole Pedersen,  Egebjerg 

 

Svenstrup Ungdomsforening 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Status på ”Vild med Dans” (VOKSEN dans): 
Dags dato, har i alt 12 par vist interesse, - fra Stevning og Svenstrup. 
Dog har vi endnu ikke kunne finde en danselærer… 
 
Så hermed en opfordring, - kunne Du/I tænke Dig/Jer, at undervise i Stan-
dard danse, vil vi MEGET gerne høre fra DIG/JER. 
 
Kontakt: 

Pia Pallumblad,  telefon 74 45 6575 
  eller e-mail: henriksenpallumblad1971@mail.dk

 

http://www.svenstrupkirke.dk/
http://www.svenstrupkirke.dk/
mailto:henriksenpallumblad1971@mail.dk
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Svenstrup Ring-
ridning blev af-
viklet den første 
søndag i juni i 
strålende sol-
skinsvejr. Fest-
pladsen var 
godt besøgt, og 
alle så ud til at 
have en hygge-
lig eftermiddag.  
 
128 ryttere dystede i galgerne, og efter endt 
dyst blev Harry Clausen, Holmskov kåret 
som konge, Lene Clausen, Bovrup som 
kronprins og Jacob Rasmussen, Almsted 
som prins. Bedste Svenstrup rytter blev 
Henrik Clausen med 24 ringe. 
 
Der var desuden holdridning hvor de forskel-
lige Ringriderforeninger stiller med et hold (6 
personer). I år var vi så gode, at Svenstrup 
vandt pokalen – og æren. Vi havde 133 rin-
ge af 144 mulige, næstbedste hold havde 
127 ringe. På holdet var Ditte Riggelsen, 
Maria Byllemos, Rie Riggelsen, Lone 
Schou, Lene Clausen og Dorthe Johansen. 

 
Der var 26 børn til cykelringridning:  
 
Børn i aldersklassen 4 til 7 år; 
1. plads Simon Johansen 4 år, fra Svenstrup 
2. plads Claus Bonde 6 år, fra Svenstrup 
3. plads Sofie Lehmann 7 år, fra Svenstrup 
  
Børn i aldersklassen 8 til 10 år; 
1. plads Karina Jacobsen 8 år, fra Svenstrup 
2. plads Matias K. Vogt 10 år, fra Svenstrup 
3. plads Johanne Andersen 10 år, fra Sven-
strup 
 
En stor tak skal lyde til alle som støttede ar-
rangementet med sponsorgaver, samt tak til 
Cykelklubben og Gymnastikafdelingen for 
deres store arbejde. En speciel tak til One 
Swete Walzi, og dem fra Ungbo, som spille-
de i teltet hele eftermiddagen. 
 
Der er fundet en rød jogging trøje i teltet, 
den kan afhentes ved Dorthe Johansen, tlf.: 
74 45 62 50  

Dorthe Johansen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

399 

 

 
 
Bestyrelsen:  Telefon: 
 
Formand:   Bibi Andersen  30207483  
Næstformand: John Herbst   50591516 
Kasserer:   Inger-Marie Lyhne 74425283 
Sekretær:   Louise Andersen  20763407 
Fodbold:   Karin Frost Jensen 20848856 
Gymnastik:   Dorith Sprenger  61734811 
Badminton:  Jan Jørgensen  61602238 
 

Mail: bibi@andersen.mail.dk  



Ny kørestoleklub? 
 

 
Elektrisk kørestoleklub 
 
Kom så ud af busken alle jer, der har en 
elektrisk kørestol! 
 
Jeg kunne godt tænke mig at få startet en 
lille klub for brugere af elektriske kørestole. 
Jeg tror der er flere som ikke kommer ud, og 
derfor samler kørestolen støv. 
 
Vi kunne begynde i det små med meget kor-
te ture og mødes en gang om ugen, f.eks. 
hver onsdag før middag kl. 10 præcis. 
 

Vi kunne mødes og lave nogle regler, for det 
kan vi vist ikke undvære. 
 
De kunne f.eks. se sådan ud: 
 
1. Det må ikke koste noget 
2. Du kommer, når du har lyst og kan 
3. Du møder med opladt batteri, og har du 

mobiltelefon, så er det også fint. Jeg vil 
prøve at få fat i en, som ved uheld kan 
hente os og bringe vedkommende hjem 
eller til læge. Ham skal vi selvfølgelig be-
tale for hans udgifter. Jeg vil også kon-
takte politiet, for at høre deres mening 
om afstand m.m.. 

4. Vi skal også have et stykke fedtebrød og 
lidt at drikke med. Og ikke at forglemme 
en stor vandtæt jakke, for vi kører hver 
onsdag, hvad enten det regner eller 
sner. Vi kan mere, end vi tror. 

5. Vi vil hjælpe hinanden med alt lige fra 
toiletbesøg til lapning af hjul, og hjælpe 
hinanden helskindet hjem til vor familie. 
Jeg tror, vi kan få mange gode oplevel-
ser og et godt kammeratskab. 

 
Vi ses! 

 
Henvendelse til Jørgen Jessen 

Ugebjergvej 25, Svenstrup 
Tlf. 74 45 63 74

 

Budbringer 
 

Briller på afveje 
 
Den 10. juni 2007 er der fundet et par briller på 
Sandvej i Svenstrup. Det drejer sig om et par helt 
nye briller, som nu er indleveret til Nordborg Politi-
station, hvor de kan afhentes af deres rette ejer-
mand eller -kvinde. 

En anonym ”finder” 
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Sognets Foredragsforening 
 

…..inviterer til årets sommerudflugt 
Turen går til Schleswig med sejltur på Schlien 

Torsdag d. 6. september 2007 
 
 

 
 

 

Vi har det Å – Å  
så dejligt….. 

 
 
 
 
 
 
 
KL. 08.00 Fra parkeringspladsen over for Svenstrup forsamlingshus 

 Kørsel i dobbeltdækker (75 pers.) via Flensborg forbi mindestøtten ved San-
 kelmark til den lille fiskerby Holme. Derfra videre til Hedeby og Danevirke. 
 

KL. 12.00 Middag - 3 retters middag på Restaurant Quellental 
 
KL. 14.00 Sejltur på Schlien med: Wappen von Schleswig. 
  Rute: Schleswig – Missunde – Ulsnis.  
  Kaffebord på sejlturen: Schwarzwalderkirschtorte, Apfelstreusel og kaffe. 
 
KL. 17.00 Ankomst retur til Schleswig. Busafgang umiddelbart derefter 

 Mulighed for grænsehandel ved Duborg på hjemturen. 
 
KL. 19.00  Forventet hjemkomst i Svenstrup 
 
  Pris per person for alt dette er: 220 kr.  
 
 

Husk pas - Bindende tilmelding og betaling fra 1. juli 2007 
 
Ole Tagesen, Skoletoften 21, Svenstrup 
Tlf.: 74 45 63 57, Mobil: 26 14 57 71 
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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 næringsstof-
fer. 

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 
 
 

• Zoneterapi 
• Laserterapi og øreakupunktur uden nåle 

God til aktuelle skader, forstuvninger, fi-
bersprængninger, 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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Annoncer: 
 

 
 
 
 

 

Nye brandmænd søges! 
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Aktivitetskalender 
..juli & august 2007 

 
Tidspunkt  Aktivitet Mødested 
 
Søndag d.  1. juli kl. 10:30 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Onsdag d. 4. juli kl. 14 – 17 Sommeraktiviteter (se side 5) Stolbroladen i Svenstrup 
  Åbent hus hver onsdag frem til og med 15. august 
 
Torsdag d. 5. juli kl. 16 – 18 Skylning af brandhaner - Brunt vand kan forekomme! 
 
Søndag d.  7. juli kl. 10:30 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Søndag d.  15. juli kl. 19:30 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Søndag d.  22. juli kl. 10:30 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Søndag d.  29. juli  Ingen Gudstjeneste i Svenstrup Kirke 
 
Søndag d.  5. aug. kl. 19:30 Gudstjeneste (Ole Werth Sørensen) Svenstrup Kirke 
 
Søndag d.  12. aug. kl. 10:30 Menighedsgudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Onsdag d. 15. aug. kl. 14 – 17 Sommeraktiviteter Stolbroladen i Svenstrup 
  Sidste åbent hus i denne omgang 
 
Søndag d.  19. aug. kl. 10:30 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Mandag d. 20. aug. …… sidste frist for indlæg til E SvenstruPPe’ september udgave 
 
Torsdag d. 23. aug. Kl. 19:00 Menighedsrådsmøde Præstegården 
 
Lørdag d. 25. aug. Kl. 11 – 15 Loppemarked – 6. klasse Nørreskov-Skolen, Svenstrup 
 
Søndag d.  26. aug. kl. 10:30 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Fredag d. 31. aug. …… udkommer E SvenstruPPe’ september nummer 
 
Torsdag d.  6. sept. Kl. 8 - ? Foredragsforeningens Sommerudflugt (se side 12)  
 
Lørdag d.  22. sept. Kl. ? Høstfest (se side 13) Forsamlingshuset 
 

 (......uden ansvar) 
 
Du ønskes hermed en rigtig god sommerferie fra holdet bag E SvenstruPPe’ 
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