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Kommentar 
 

Dramatik – med alvorlig baggrund 
 
Når vi for forsiden af bladet bringer et dramatisk billede af en 
bilulykke, så er det ikke udtryk for en ny stil i retning af den 
daglige mediefokus, hvor dramatik med blodige billeder, død 
og lemlæstelse efterhånden bruges overalt for at sælge me-
dieprodukter, men blot en påmindelse om et alvorligt emne 
omkring redningsmandskabets arbejde i forbindelse med tra-
fikulykker. 
 
Svenstrup Brandværn benyttede Aktivitets uge 42 til at vise 
hvordan en redningsaktion gennemføres og samtidig gøre 
opmærksom på, hvordan vi som mulige involverede bedst 
agerer. På side 5 i dette nummer af E SvenstruPPe’ følges 
det op af en række gode råd til os alle fra Brandværnet. 
 

m.v.h. Kaj Nielsen 
 
 
 

 
 
………..sender hermed en meget stor tak til alle jer, der i 
den forløbne måned har fulgt opfordringen i det seneste 
nummer af E SvenstruPPe’, til at give en håndsrækning til 
bladet i form af det årlige økonomiske bidrag til den fortsatte 
drift. 
 
Rigtig mange har heldigvis fulgt opfordringen, og jeg er sik-
ker på, at hele holdet bag E SvenstruPPe’ fortsat vil gøre sit 
yderste for at opfylde dine forventninger til bladet som for-
midlere at lokale informationer, - bekendtgørelser, - nyheder, 
- annoncer og historier. Vi er klar til 10 nye numre i 2008. 
Datoer for alle udgivelser i 2008 vil blive oplyst i næste 
nummer af E SvenstruPPe’, som udkommer den 30. novem-
ber 2007. 
 
Skulle du være en af de få, der har forlagt bladet fra oktober 
og muligvis glemt opfordringen om bidrag, så fortvivl ikke, 
det kan stadigvæk nås både via din netbank, giroindbetaling 
eller i Lissie’s Butik. 
 

Birte Nielsen, Kasserer i E SvenstruPPe’ 

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 
E Si Skå 
  Eva Tagesen 74 45 63 57 
  e-mail: tagesen21@privat.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@sonderborg.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 
 Torsten Larsen 74 45 95 07 
Svenstrup Cykelklub 
  Ole Tagesen 74 45 63 57 
  e-mail: tagesen21@privat.dk 
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 
 
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 
www.svenstrup-als.dk 
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Nye åbningstider i Lissie’s Butik 
 

Så er sommertiden slut, 
og dermed er tiden inde til nye åbningstider 

  
Åbningstiderne er hermed pr. 1. november 2007 

      
 Mandag - Fredag kl. 8:00 – 19:00 

      Lørdag - Søndag kl. 7:00 – 19:00 
      Helligdage   kl. 7:00 – 19:00 
 

Venlig hilsen Lissie og Gert 
 

 
 

Svenstrup Ringriderforening 
 
Generalforsamling 
 
Svenstrup Ringriderforening 
afholder generalforsamling tirsdag 
den 20. november 2007, klokken 
19:30 i SUF’s klubhus.  
 
På bestyrelsens vegne 
Dorthe Johansen  
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Nyt fra Kirken 
 
ALLE HELGENS DAG 
Gudstjenesten på ”Alle 
Helgens Dag” bruges 
mange steder til at mindes 
de afdøde - både 
mennesker, der er døde i 

årets løb, og de døde, man i det hele taget 
savner og længes efter. Ved gudstjenesten 
her i kirken 4. november kl. 10.30 vil nav-
nene blive læst op på de mennesker med 
tilknytning til sognet, som er døde i året løb. 
Konfirmanderne vil medvirke - og vi forsøger 
at gøre gudstjenesten lidt mere højtidelig og 
andagtsfuld end til daglig. 
 
www.svenstrupkirke.dk 
Kirkens hjemmeside findes på:  
www.svenstrupkirke.dk. Her finder man alle 
relevante oplysninger om kirken, menig-
hedsrådet, om gudstjenestetider møder osv. 
 
KIRKEBIL 
Kirkebilen bestilles hos GF-Taxi på telefon 
74 45 95 45 senest dagen før gudstjene-
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. 
 
Menighedsrådet 
Der er menighedsrådsmøde 20. november 
kl. 19.00 i mødelokalet ved Præstegården. 
Menighedsrådets møder er offentlige og alle 
interesserede er velkomne. Referater fra 
menighedsrådsmødet er fremlagt i kirkens 
våbenhus. 
 
Menighedsrådets medlemmer er. Thomas 
Damgaard (formand), Carl Chr. Schink (kir-
keværge), Ejvind Bojsen, Maja Jørgensen, 
Solveig Herborg., Karin Melchior, Ole An-
dersen (medarbejder repræsentant), Peter 
Ruge (sognepræst). 
 
Døbte 
Lasse Axel Braasch,  Tårup 
Matilde Schindhelm Petersen,  Svenstrup 
 
Døde og begravede 
Erik Willadsen,  Stevning 
Rosa Jensen,  Stevning

 

 
Svenstrup Kirkes kor ….billede hentet fra Kirkens Hjemmeside 

http://www.svenstrupkirke.dk
http://www.svenstrupkirke.dk
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Fælles arrangement i uge 42 
 
DET GÅR GALT, 
OG HVAD GØR DU/VI SÅ?? 
 
I forbindelse med ”Aktivitets - ugen” 
i uge 42, var brandværnet i Sven-
strup blevet opfordret til at vise 
nogle af de ting, vi oplever i hver-
dagen. Der er ikke noget, vi hellere 
end gerne gør J 
 
Det er meget vigtigt, at borgerne 
ved - og har kendskab til de procedure, der 
er ved forskellige hændelser. Dette er spe-
cielt vigtigt, da meget kritik af redningsbe-
redskabet lyder på: Der sker bare ikke noget 
der over!! - Hold da helt ferie, de står bare 
og snakker sammen, mens der er en person 
fastklemt i et køretøj- Ilden buldre løs i et 
hus, og de går bare stille og rolig rundt ?? 
 
Dette er, hvad vi somme tider hører ude på 
skadestederne og læser i dagspressen bag-
efter. Mange af disse ”misforstået” udtalelse 
kunne vi være foruden, hvis alle viste lidt 
omkring de måder redningsberedskabet ar-
bejder på! 
 
Vores lille demonstra-
tion over for forsam-
lingshuset, skulle give 
jer alle et lille indblik i 
de ting, der sker på et 
uheldssted, En trafik-
ulykke med fastklem-
te. Som du kunne se, 
og som jeg forsøgte 
at fortælle (Min lille 
megafon kunne des-
værre ikke klare op-
gaven) så foregår ar-
bejdet på et sådan 
skadested meget stil-
le og roligt. Når der 
sker en ulykke af 
denne karakter, så vil 
vi meget hurtigt spær-
re vejen, så der er ar-
bejdsro på uheldsste-

det. Det er vigtigt, at dem, der 
er kommet til skade, føler 
”RO” omkring sig, og KUN de 
folk der er nødvendig til udfø-
relsen af opgaven, befinder 
sig på stedet. Derfor var der 
også mange brandfolk, der 
bare stod og ikke lavede no-
get ved øvelsen. De er det, vi 
kalder ”standby”.  
 

For Svenstrup brandværns vedkommende, 
så vil nogle af de første opgaver være sik-
ring af skadestedet samt sikre mod brand. 
Det er meget vigtigt, at skadestedet bliver 
sikret så hurtigt som muligt, da der kan op-
stå yderligere uheld. Sikring af skadestedet 
kan/skal udføres af nogle af de første, der 
kommer frem af civile. Man kan stille sin bil 
m.m. et stykke derfra med advarselslysene 
tændt samt sætte advarselstrekanten ud, og 
så selv have en gul vest på! 
 
Det er meget vigtigt, at trafikken stoppes el-
ler bliver vejledt, så de kører UDEN om  
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uheldsstedet. MEN, sørg altid for, at du ikke 
SELV kommer i en farlig situation! 
 
Alarmering er den næste ting: Ring 112 og 
oplys hvem du er, hvor du er (Gadenavn og 
husnummer er vigtigt!). Er det på en lande-
vej så læs eventuelt på de reflekssøjler, der 
er i vejsiden, der står nogle numre. Det er 
det, vi i fagsprog kalder en ”km-sten”. Sig 
hvad der er sket og ca. hvor mange tilska-
dekomne. Det er også meget vigtigt, at der 
oplyses, om der er fastklemte! Hvis der er 
det, så bliver brandvæsnet alarmeret med 
det samme.  
 
Mens du taler med 112 centralen, så sker 
alarmeringen samtidig, så mens du taler 
med dem, er vi allerede ”bibbet” og på vej, 
så brug bare den tid der skal til, for at give 
de rette informationer. Hvis en person i kø-
retøjerne klager over smerter i nakke eller 
ryk, så skal de blive siddende i bilen, og de 
skal betegnes som fastklemte! Hvis de flyt-
tes ud af vognen, kan man risikere at gøre 
mere skade end gavn. Dog er der selvfølge-
lig undtagelser. Hvis der er brand i vognen 
eller andre ting, f.eks. manglende vejrtræk-
ning der gør, at personen skal ud her og nu! 
Dette kaldes en ”nødflytning”. 
 
Lugter der af benzin eller løber der andre 
væsker ud, eller ryger det, så skal det også 
meddeles 112. 
 
Næste ”step” er førstehjælp: Gør hvad du 
kan for de/den tilskadekomne. Optræd på 
en rolig måde og yd det bedste du har lært. 
Sørg for, at der er en eller anden der mod-
tager de første ankomne redningsstyrker, og 
giver en ”overlevering” til dem. Er man i 
gang med førstehjælp, så skal du ikke stop-
pe før der er redningsstyrker/læge, der over-
tager, husk det! 
 
Hvis der var nogle af jer, der så ”Station 2” 
for nogen tid siden, hvor en spøgelsesbilist 
kørte frontalt sammen med en anden bil på 
motorvejen ved Vejle, og 4 mennesker mi-
stede livet, så har i også lagt mærke til den 
dame der modtog politiet ved deres an-
komst. Dette var en perfekt overlevering, og 

politiet kunne uden yderligere melde tilbage 
med hensyn til de styrker, der var behov for. 
 
Forlad ikke uheldsstedet, før du har talt med 
politi eventuelt. Jeres observationer m.m. 
kan have stor betydning for det efterfølgen-
de opklaringsarbejde. 
 
En trafikulykke kan være en meget voldsom 
oplevelse for nogle, så vær også opmærk-
som på det, og vær opmærksom på jer 
selv? En reaktion kan godt komme flere da-
ge senere! 
 
Det var lige lidt info. Til jer alle. Jeg vil godt 
sige tak for det flotte fremmøde der var ved 
vores ”øvelse” over for forsamlingshuset 
 
En STOR tak til Automester i Svenstrup for 
levering af biler og en STOR tak til Gert fra 
”Skovgård” for traktorhjælp J 
 
365 dage i året, 24 timer i døgnet: Sven-
strup Brandværn er klar til at rykke ud for at 
hjælpe dig! 
 
NB! Vi hører sommetider, at folk her i byen 
har skorstensbrand midt om natten, men ta-
ger chancen og lader den brænde, fordi 
man IKKE vil ulejlige brandværnet, de sover 
jo alle! 
 
DETTE ER HELT KLART EN STOR FEJL! 
 
I skal ringe 112 når der er ild i skorstenen. 
Man skal ikke undervurdere en skorstens-
brand. Den er ikke til at spøge med!! 
 

Pas nu godt på jer selv derude! 
 

Med venlig hilsen 
Kenneth Gram Svendsen 

Brandkaptajn 
 
 
 
 
 
 

à mere om uge 42  
arrangementer på side 9
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På kryds
og tværs i

sange og viser

Arrangør: Stevning Kulturhus
Skolevænget 14

Torsdag 8. november kl. 19.00

Med Alsingergildets
Oldermand
Hans Jørgen Clausen

og Annemarie Møller

Kultur-aften 

Pris 35 kr.
Inkl.  kaffe/te - et glas vin - en øl eller en vand  
og boller med ost.
Efterfølgende vin 15 kr. - øl 15 kr. - vand 5 kr.
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Fællesspisning på Svenstrup Forsamlingshus 
 
Som afslutning af aktiviteterne i uge 42 hav-
de vi en rigtig hyggelig aften på Svenstrup 
Forsamlingshus med fællesspisning, der var 
rigtig mange der havde meldt sig til arran-
gementet, 130 børn og voksne deltog, og 
det syntes vi var en god tilslutning. 
 
Jeg vil gerne takke alle der gav en hånd 
med både før og efter arrangementet. 

Flere havde benyttet lejligheden til at invite-
re børn og børnebørn med, det var helt sjovt 
at se om man kunne kende dem, mange er 
jo flyttet herfra for lang tid siden. 
 
Med venlig hilsen 
Lasse Andersen 

 

½ 
 
E’Svenstruplaug  
 
Vi har nu i samarbejde med mange aktører 
afviklet landdistrikternes uge 42. Det har 
været en god oplevelse, hvor alle gerne ville 
være med den store indsats, der er blevet 
ydet, gav et kanon godt udbytte.  

Det viser, at når vi står sammen syder vores 
lokalsamfund af aktiviteter. 
 
Vi får sat Svenstrup på landkortet, så ingen 
er i tvivl om, at i vores lokalsamfund sker der 
mange spændende ting. 
 
Endnu en gang tak til Alle aktører og ikke 
mindst besøgende, der har været med til at 
gøre uge 42 spændende. 
 
Svenstruplauget vil evaluere og arbejde for 
at vi også i år 2008 er med i landdistrikter-
nes uge. 

 Svenstruplauget  
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Lokalhistorisk Forening 
 

Svenstrup Sogns Lokalhistoriske Forening 
  
I november måned vil der være åbent arkiv mandag den 5. november samt mandag den 19. 
november, begge dage kl. 15:00 til 18:00. 
 
Vi håber, at mange vil kikke forbi, det er altid hyggeligt med en snak om ”dengang”. 
 

Lokalhistorisk forening - Jørgen Valentin

 
 

Budbringer 
 
Kildemoes Cykel til salg 
Dame model, farve abrikos, årgang  
september 1999 - pris 750,00 kr. 
 
Henvendelse til 
Irene Kryhlmand 
Ugebjergvej 21, Svenstrup 
tlf. 74 45 60 10 
Bedst efter kl. 18:00 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Bestyrelsen:  Telefon: 
 
Formand:   Bibi Andersen  30207483  
Næstformand: John Herbst   50591516 
Kasserer:   Inger-Marie Lyhne 74425283 
Sekretær:   Louise Andersen  20763407 
Fodbold:   Karin Frost Jensen 22531887 
Gymnastik:   Dorith Sprenger  20966505 
Badminton:  Jan Jørgensen  61602238 

Mail: bibi@andersen.mail.dk 

mailto:bibi@andersen.mail.dk
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Svenstrup Ungdomsforening 
 
 

Hold Årg. Tidspunkt Hal Træner Tlf. nr.
Lilleput 
drenge 1995-1996 Torsdag Kl. 16.00-17.30 2 John Herbst 7445 4965

Jette W. Kristensen 7445 6386

Piger Alle årg. Fredag Kl. 15.30-16.30 2 Helle Hansen 5174 3999
Maja Bladt 5098 4049
Susanne Zimmermann 2880 0396

Poder 2001-og 
yngre

Fredag Kl. 16.30-17.30 2 Allan Stavski 2287 1631

Mikroput 1999-2000 Fredag Kl. 16.30-17.30 2 Roland Pedersen 3177 8406

Drenge 1993-1994 Fredag Kl. 16.30-18.00 1 Jan Hagensen 4116 4886
Palle Søgaard 5074 5120

Miniput 1997-1998 Fredag Kl. 17.30- 19.00 2 Brian Olsen 7445 6550
Thorleif Petersen 2283 2890

Thomas W. Kristensen 7445 6386

Fodbold 
for sjov Alle aldre Fredag Kl. 18.30-20.00 1 Kontakt person ; Karin 

Frost Jensen 2253 1887

'Fodboldformand Karin Frost Jensen
Sandvej 33, Svenstrup , 6430 Nordborg
Tlf.nr. 7445 6545 / 2253 1887

Træningstider for SUF/BIF indendørsfodbold

Første gang træning for poder, mikroput, miniput og piger er uge 41
Første gang træning for lilleput drenge og drenge er uge 43

Du er velkommen til at kontakte ; 
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E Svenstruplaug’ 
 

Dit Landskab – Din Natur 
Sønderborg kommune har d. 25. oktober 2007 afholdt en minikon-
ference over dette emne. 
 

 
 
 
 

 
 
Kommunen ønskede at sætte fokus på natur 
og landskabet omkring vore landsbyer i hele 
kommunen. 
 
Konferencen blev indledt med oplæg fra fle-
re fagpersoner, hvorefter man fra Naturfor-
valtningen side gerne ville have repræsen-
tanter for alle kommunens landsbylaug, til at 
komme med input, omkring hvordan der kan 
arbejdes videre med naturen og landskabet. 
På den måde kan landsbyerne gøres mere 
attraktive, og det kan få flere til at bosætte 
sig — og det igen kan måske sikre arbejds-
pladser.  
 
Der kom mange gode input til det videre ar-
bejde. Stier til at flette byerne sammen, na-
turlegepladser, bedre skiltning og adgangs-
forhold til vore attraktive natur områder, by-
forskønnelse m.m. 
  

Resultatet af minikonferencen bliver, at fem 
landsbyer udpeges. De fem landsbyer får 
hjælp til at arbejde videre med en land-
skabsanalyse, kortlægning af ressourcer og 
der laves en plan for naturen og landskabet. 
 
Arbejdet med de fem landsbyers landskabs-
planer skal munde ud i et ressourcekatalog, 
der kan bruges som inspiration for de andre 
landsbyer. De gode ideer, der kommer frem 
undervejs, kan så hjælpe andre til at gøre 
landskabet til en vigtig faktor for deres 
landsby. 
 
Svenstruplauget har lige som de andre laug 
tid frem til torsdag den 1. november 2007 til 
at komme med vores ideer til en natur og 
landskabsplan for vores lokalområde. Så må 
vi se om vi er blandt de 5 der får hjælp til 
forarbejdet. 
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Men arbejdet er lige begyndt, og for at vi 
også kan få noget ud af en sådan plan, har 
vi brug for jeres aktive medvirken. 
 
• Mangler vi stier for at flette vores by 

sammen?  
• Vil vi have en allé langs Nordborgvej fra 

Klingbjerg til Danfoss? 
• Byskiltene kan vi gøre noget ved dem? 
• Vil vi have et gadekær som i gamle dage 

på sandvej? 
• Branddammen i Himmark? 
• Hvad kan vi gøre i Tårup? 

• Informationstavle? 
• … … og sikkert mange andre ideer  
Så har du fået øje på noget natur omkring i 
vores landsby, som trænger til en hjælpende 
hånd, eller har du forslag til, hvad der kan 
gøre vores landsby og landskabet omkring 
det mere attraktiv at bo i, så håber vi i 
Svenstruplauget, at du vil være med i et 
fremtidsværksted. 
                                                                                   
På SVENSTRUPLAUGETS VEGNE  
Agnes Nielsen 

 
 
 
 
 

 
(Foto - Himmark Strand – Kaj, 2005)
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Annoncer: 
 

 
 
 

• 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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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 ago-

ve@mail.tele.dk 
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Aktivitetskalender 
... november 2007 

Tidspunkt  Aktivitet Mødested 
 
Søndag d.  4. nov. Kl. 10:30 Konfirmandgudstjeneste/ Aller helgens dag, Svenstrup Kirke 
 
Torsdag d. 8. nov. Kl. 19:00 Kulturaften – Sange og viser Stevning Kulturhus 
 
Søndag d.  11. nov. Kl. 10:30 Menighedsgudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Søndag d.  18. nov. Kl. 19:30 Meditativ Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Tirsdag d. 20. nov. Kl. 19:00 Menighedsrådsmøde (offentligt) Præstegården 
 Kl. 19:30 Generalforsamling – Ringriderforening SUF’s klubhus 
 … … … sidste frist for indlæg til E SvenstruPPe’ dec./jan. nummer 
 
Søndag d.  25. nov. Kl. 16:00 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Torsdag d. 30. nov. … … … udkommer E SvenstruPPe’ december/januar udgave 
 
Søndag d.   2. dec. Kl. 10:30 Konfirmandgudstjeneste / 1. søn. i advent, Svenstrup Kirke 
 
Søndag d.   9. dec. Kl. 10:30 Gudstjeneste, Nordborgkoret medvirker Svenstrup Kirke 
 
Søndag d.  16. dec. Kl. 16:00 Gudstjeneste, Vi synger julen ind Svenstrup Kirke 
 

 (......uden ansvar) 
 
Næste udgave af E SvenstruPPe’ udkommer torsdag den 30. november 2007. 
Det efterfølgende nummer udkommer først omkring den 1. februar 2008 
 
Hvis du står for arrangementer i januar 2008, som du gerne vil informere om, 
så husk at E SvenstruPPe’ ikke udkommer ved årsskiftet på grund af jule & 
nytårsferie. Med andre ord – så skal annonceringen for januar med i den ud-
gave, der sendes på gaden næste gang den 30. november 2007. … … Altså kun 
ca. én måned efter at du har modtaget dette nummer. 

 
 
Folketingsvalg igen … … … 
Så har vi igen mulighed for at benytte vor demokratiske ret, som vi jo heldig-
vis har i denne del af verden. - Godt valg den 13. november 2007   

 


