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Kommentar 
 
 
 

Opbrud … … 
 
Lad det nu ikke blive en vane, at side 3 her i bladet skal ligge 
spalteplads til alt for mange meldinger om opbrud og 
omvæltninger, af noget, som sikkert mange af os, oplever 
som noget værdifuldt og samlende for et samfund som 
Svenstrups. 
 
I sidste måned kom meldingen om Lissie og Gerts beslutning 
om at sætte butikken og ejendommen til salg med den 
mulige konsekvens, at butikken lukker omkring 1. juli 2008.  
 
I denne måned er meldingen på side 3, at vores sognepræst 
Peter Ruge og hans familie, der efter næsten 20 år i 
Svenstrup, har valgt at indlede en ny fase i arbejdslivet uden 
for Svenstrup Kirkes og - præstegårdens trygge rammer. 
 
For Svenstrups borgere er det en meget beklagelig 
beslutning, men for Peter og hans familie er det uden tvivl en 
velovervejet og forståelig beslutning, at tiden nu er inde til at 
begynde en ny livsfase, både personligt og arbejdsmæssigt. 
 
Peter og hans families indflytning i Præstegården for snart 
20 år siden, varslede et markant skifte til en betydelig mere 
åben, moderne, ligeværdig og meget personligt forhold til 
menigheden. Ikke uden grund er Svenstrup Kirke i de år 
blevet et samlingspunkt for mange mennesker, ikke kun fra 
Svenstrup men fra hele omegnen. 
 
Lad os ønske Peter og hans familie held og lykke med deres 
næste livsfase. 
 
Under alle omstændigheder skal vi huske, at give den nye 
præst en positiv velkomst, og give ham eller hende mulighed 
for skabe sin egen personlige profil på embedsførelsen. 
 

God påske 
 

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 
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  e-mail: bpurup@mail.dk 
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Menighedsrådet 
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Ringriderforening 
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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 
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Nyt fra 
Kirken 
 
Ny præst i 
Svenstrup 
 
Jeg og min familie har besluttet 
at forlade Svenstrup Sogn efter 
at have boet her i næsten tyve 
år. Vi rejser forventeligt med ud-
gangen af juli måned, så der er 
endnu flere måneder til at tage 
afsked. Men jeg vil godt både på 
egne vegne og på min families vegne 
allerede nu sige tak for næsten tyve gode 
år. Jeg bryder ikke op på grund af 
utilfredshed. For vi har gennem alle årene 
oplevet en ligefrem og selvfølgelig 
imødekommenhed. Ligeledes kan jeg 
næppe få bedre arbejdsvilkår eller et bedre 
samarbejde med et menighedsråd, end jeg 
har nu. Men jeg har brug for at prøve 
kræfter med nogle andre muligheder for 
arbejde i den sidste del af mit arbejdsliv - 
både at indgå i et egentligt 
arbejdsfællesskab og generelt at 
undersøge, hvordan verden ser ud, når man 

ikke har præstegården og kirken som den 
selvfølgelige udkikspost. 
 
Jeg vil gerne vende tilbage hen mod 
sommer med et mere udførlig status over 
den tid, der er gået, så dette blot til 
orientering her og nu. 
 
Hvornår der kommer ny præst i Svenstrup, 
kan ikke siges med sikkerhed. Men er man 
heldige, kan det ske i løbet af efteråret. 
 

Venlig hilsen, Peter Ruge 

 
 
Sogneindsamling 
 
Søndag den 2. marts 2008 
er der sogneindsamling til 
Folke-kirkens Nødhjælp. 
Frivillige indsamlere vil 
komme rundt til samtlige 
husstande i Svenstrup 
Sogn. 
 
Hovedparten af de danske 
sogne går på denne 
søndag sammen om en 
fælles indsamling til en 
række konkrete projekter, 
der sigter på at hjælpe børn som lever i 
skyggen af aids epidemien. 
Hundredetusinder af børn mister i disse år 

én eller begge forældre på 
grund af aids. Der er 
områder i Afrika, hvor der 
for tiden kun er børn 
tilbage – og nogle få helt 
gamle. Børn og unge har 
brug for konkret støtte til at 
skabe sig et liv uden 
forældres støtte – og har 
brug for viden om hvad 
aids er, hvordan det 
smitter, hvordan man fore-
bygger og har brug for vi-
den om, hvordan de skal 
forholde sig, hvis de er 

blevet smittet. 
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Det er ikke så nemt i Afrika at give denne 
viden videre, fordi man løber ind i både 
fordomme, fortielse og uvidenhed. 
 
Derfor er oplysning og støtte til den 
opvoksende generation nok den bedste 
støtte man kan give de aidsramte 
befolkninger i Afrika. 
 
De seneste to år er der blevet samlet mere 
end 7000 kr. ind hos os – og det koster 350 

kr. at give en aids-syg 
– f.eks. en ung mor - 
10-15 års livs-
forlængelse. Det er 
penge nok fra Sven-
strup sogn til tyve men-
nesker. 
 

Så tag godt imod de frivillige indsamlere, 
som kommer sidst på formiddagen. 
 
Det anvendte billede på side 3 og logoet er 
hentet på Folkekirkens Nødhjælps 
hjemmeside à 
http://www.noedhjaelp.dk/ 
 
Parkeringspladsen 
Parkeringspladsen foran kirken står foran en 
mindre renovering. De mere end tyve år 
gamle lindetræer er nu blevet så store, at de 
er til gene for naboer, så menighedsrådets 
kirkegårdsudvalg har besluttet at lade dem 
fælde og erstatte af et antal rød søjlebøg. 
Ud over at være et smukt træ har søjlebøg 
den kvalitet, at det vokser langsomt!! 

 
Konfirmander 2008 - Ved gudstjenesten Palmesøndag 
den 16. marts 2008 vil følgende blive konfirmeret 

o Annemarie Pedersen  Østermarken 13 
o Cira Clement   Nordborgvej 44 
o Eline Brandt   Sandvej 33 
o Jane Skak Jensen  Stolbrogade 10A 
o Jesper Hagesen   Skolevænget 8 A 
o Johannes Krenzen  Nordborgvej 149 
o Jonas Sørensen   Hjortspringvej19 
o Kasper Tindal Nissen  Skolevænget 17 A 
o Katrine Bonde   Hjortspringvej 26 
o Lasse Jørgensen  Apotekergade 8 
o Line Petersen   Stevninggade 19 
o Louise Hollænder Laue Sandvej 5 
o Mads Toft Madsen  Skovvej 4A 
o Martin Kolmos Herbst Kløvertoften 27 
o Mette Maria Joppich  Hjortspringvej 25 
o Mie Zimmermann  Østermarken 23 
o Mik Arberg   Nordborgvej 48 
o Nikolaj Asmussen  Ad Gyden 1 
o Rie Riggelsen   Sandbjergvej 18 
o Tommy Petersen   Kløvertoften 10 
o Trine Skovgaard Madsen  Mølletoften4 

 

http://www.noedhjaelp.dk/
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o Trine Thomsen   Skoletoften 30 
 
PÅSKENS GUDSTJENESTER 
 
Skærtorsdag 
Når vi holder altergang i kirken, gør vi det 
som et minde om Jesu sidste måltid med 
disciplene denne samme skærtorsdag aften. 
Gudstjenesten kl. 19:30 vil forme sig som en 
stilfærdig, meditativ aftengudstjeneste. 

 
Langfredag 
Gudstjenesten langfredag kl. 10:00 består i 
et vekslende forløb af salmer, korsang, 
musik og læsning samlet om fortællingen 
om Jesu korsfæstelse og død.  
 
2. påskedag  
Der er aftengudstjeneste kl. 19:30 – og som 
vi skærtorsdag åbnede påskedagene med 
en stilfærdig og meditativ gudstjeneste, vil vi 
tage afsked med dem på samme måde. 
 
 
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 kl. 8-14 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. 
 

 
 
Menighedsrådet 
Der er menighedsrådsmøde 11. marts kl. 
19:00 i mødelokalet ved Præstegården, og 
det fortsætter i et offentligt regnskabsmøde 
kl. 19:30. 
 
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 
(kirkeværge), Ejvind Bojsen, Bente Purup, 
Maja Jørgensen, Solveig Herborg., Karin 
Melchior, Ole Andersen (medarbejder 
repræsentant), Peter Ruge (sognepræst). 
 
Døbte 
Thea Hellesøe Espensen, Tårup 

http://www.svenstrupkirke.dk
http://www.svenstrupkirke.dk
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Budbringer 

 
Kære læsere og naboer 
  
Forårssolen er på vej, og om kort tid vil 
planterne igen begynde at gro på markerne. 
Det er derfor tid til at køre gylle.  
  
Fra første februar begynder gyllesæsonen, 
og jeg vil derfor gerne høre fra dig, hvis der 
er datoer, hvor jeg skal tage særlige hensyn, 
for eksempel på grund af konfirmation, 
bryllup eller lignende. 
  
Du kan også gratis tilmelde dig GylleSMS.dk 
på Internetadressen www.gyllesms.dk. Her 
kan du både sende mig en meddelelse om, 
hvilke datoer der skal tages særlige hensyn, 

og du vil også automatisk få en advarsel et 
par dage inden, at jeg spreder gylle i 
nærheden af dig. Dem der sidste år tilmeldte 
sig ”gyllesms” er stadig oprettet, og skal 
derfor ikke tilmelde sig igen. 
  
Jeg ved godt, at det lugter og kan være til 
gene for dig og din familie, og jeg vil 
naturligvis forsøge at gøre det så hurtigt 
som muligt.  
  

Med venlig hilsen - Din nabo 
Carsten Christiansen 
Nørreskovvej 9, Torup 

Mobil: 40 95 60 27 

 
 

Lokalhistorisk Forening 
 
Generalforsamling - Afholdes 
mandag den 10. marts 2008, kl. 
19:30 i Stevning Kulturhus (Cafeen) 
 
Program: 
Generalforsamling: Efter reglerne 

Foreningen er vært med sandwich - 
vin og kaffe. 
Arkivet vil være åbent. 
Vi viser gamle billeder på 
storskærm. 
Velkommen til en hyggelig aften 
 

 

http://www.gyllesms.dk
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Åbningstider i marts 
• Mandag den 3. marts kl. 15 -18 
• Mandag den 17. marts kl. 15-18 

 
Store Lokalhistoriske Dag 
Alle arkiver i Sønderborg Kommune 
holder åbent hus lørdag den 15. 
marts 2008, kl. 14:00 til 16:00 
 

Medlemskort 
I den nærmeste tid vil du få besøg 
af en fra arkivet. Det er nemlig 
blevet tid til at forny jeres 
medlemskort. Vi håber, at du vil 
tage godt imod vedkommende. 
 
Med venlig hilsen Bestyrelsen

Påskeudstilling på Alsingergården og Stolbroladen 
 
Igen i år har vi i arbejdsgruppen arrangeret 
en vifte af kunstudstillinger på Nordals. 
Også butikkerne har bakket op om det med 
udstilling i vinduerne i hele påsken. 
 

 
 
Link til Omesh Cain hjemmeside 
à http://www.omesh-art.com/index.html 
 
På Alsingergården er der udstilling med 
Omesh Cain opvokset i England, 
bosiddende i Broager. Han maler kraftfulde 
billeder i stærke varme farver, meget 

særprægede billeder som er svært at 
beskrive men skal ses. I de tilstødende rum 
udstiller billedmagerne fra Nordborghus 
acryl- og akvarelbilleder samt lokale 
kunstnere værker, inspireret af 
stramajbroderier. 
 
I Stolbroladen udstiller Alssund fotoklub 
billeder hvor temaet er” Fart og Bevægelse”. 
 
Medlemmer af Farveladen udstiller malerier 
i akryl og olie i arbejdslokalerne samt i 
lokalet over gården hvor også Anne Mette 
Klit Nielsen fra Sønderborg viser Raku 
keramik bl.a krukker og skæve huse. 
 
Derudover er der åben i Stenklubben. 
 
Der er åbent alle påskedage fra kl.13-17 
med fernisering Skærtorsdag kl. 14:00. 
 
Vi har lavet en lille folder som kan hentes 
hos Lissies butik, Nordborg bibliotek og 
ligger ellers på alle udstillingssteder i 
påsken. 
 
Man kan også se en samlet oversigt over 
alle kunstudstillinger i hele Sønderborg 
kommune på kunstrådets hjemmeside som 
er: www.kunst64.dk 
 

God Påske 
Anna Weber 

 

http://www.omesh-art.com/index.html
http://www.kunst64.dk
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Genoptryk fra E SvenstruPPe’ februar nummer  

 
TIRSDAG den 11. MARTS 2008 

KL. 19:30 PÅ 
SVENSTRUP FORSAMLINGSHUS 

 
Dagsorden: 
1. Valg af ordstyrer  
2. Valg af protokolfører 
3. Formandens beretning ved Flemming 

Christiansen 
4. Fremlæggelse af regnskab ved Kirsten 

Kock 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  

På valg er:  Flemming Christiansen, 
Kirsten Kock, Helmut Buus (revisor) 

 
6. Indkomne forslag 
7. Eventuelt 
 
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i 
hænde senest 8 dage før 
generalforsamlingen. 
 
Vandværket er vært ved en øl eller vand 
samt et let traktement. 

 
På bestyrelsens vegne, 
Flemming Christiansen 

 

E’Svenstruplaug & Forsamlingshuset 
 

Invitation til 
ølsmagning 

 
E’Svenstruplaug og Forsamlingshusets 

Støtteforeningen 
afholder ølsmagning 

 
fredag den 4. april 2008, kl. 19:00 

på Svenstrup Forsamlingshus 
 

Benny Engelbrecht vil indlede med et 45 minutters foredrag. 
 
Derefter er der egentlig ølsmagning. Vi vil blive introduceret til ca. 9 forskellige øl. 
Sammen med ølsmagningen er der et lettere traktement (Pølsebord). Man skal ikke 
regne med, at dette kan dække egentlig aftensmad. 
 
Billetter á 95 kr. kan købes i Lissies butik frem til den 27. marts 2008. Derefter er 
der lukket for køb af billetter. 
 
Husk det nu den 4. april kl. 19:00. Tag din nabo med og hyg jer sammen med 
mange andre fra Svenstrup. 
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Svenstrup Ungdomsforening 
 

Ordinær Generalforsamling 
Onsdag den 26. marts 2008, Kl. 19:30 

i Klubhuset i Svenstrup 
 

Dagsorden. 
 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens og  

udvalgsformændenes beretning 
3. Regnskabet. 
4. Indkomne forslag 

5. Valg til bestyrelsen: 
På valg er: Formand, Sekretær, 
Fodboldformand 

6. Valg til udvalg 
7. Valg til revision 
8. Årets Pokal 
9. Eventuelt

 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indgives til formanden 
8 dage før. 

Vel mødt - Bestyrelsen. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

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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Træningstider for SUF/BIF fodbold 2008 udendørs 
 

Er der spørgsmål eller andet er du altid velkommen til at kontakte fodboldformand: 
Karin Frost Jensen tlf.nr. 7445 6545 eller mobil 2253 1887 

 

Hold Holdnavn Årgang Tidspunkt Træner Træner 
telefon 

 
Poder 
 

U-6/ 
3 mands 

02 
og yngre 

Tirsdag 
Kl. 16:30 – 17:30 
Start 2008-04-15 

Allan Stavski 
Thomas W. Christensen 

2086 1638 
 

 
Micro 
 

U-8/ 
5 mands 00-01 

Tirsdag 
Kl. 16:30 – 17:30 
Start 2008-04-15 

Roland Petersen 3177 8406 

 
Miniput 
 

U-10/ 
7 mands 98-99 

Tirsdag & Torsdag 
Kl. 17:00 – 18:00 
Start 2008-02-26 

Brian Olsen 
Thor Leif Petersen 

3085 1025 
2283 2890 

 
Lilleput 
 

U-12/ 
11 mands 97-96 

Tirsdag & Torsdag 
Kl. 18:00 – 19:00 
Start 2008-02-26 

Thor Leif Petersen 2283 2890 

 
Drenge 
 

U-14/ 
11 mands 95-94 

Tirsdag & Torsdag 
Kl. 17:00 – 19:00 
Start 2008-02-26 

John Herbst 
Jan Hagesen 

5059 1516 
4116 4886 

 
Piger 
 

U-12/ 
7 mands 

Alle 
årgange 

Mandag & Onsdag 
Kl. 17:00 – 18:30 

Ole Damsø 
Helle Hansen 
Maja Bladt 

2827 0278 
5174 3999 

 
 
Damer 
 

Damer/ 
7 mands 

Min. 15 
år 

Mandag & Onsdag 
Kl. 18:30 – 19:00 Karin Frost Jensen 2253 1887 

 
Herrer 
 

Herrer/ 
7 mands 

Min. 15 
år 

Mandag & Onsdag 
Kl. 18:30 – 19:00 Henrik Skøtt 2960 2728 
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Svenstrup frivillige Brandværn 
 
KAPTAJNENS BERETNING 
FOR ÅR 2007 
 
Generalforsamlingen blev startet med, at 
alle mindes et kært æresmedlem, der i år 
2007, desværre gik bort. Æret være Jørgen 
Jessens minde. 
 
Så fik vi også år 2007 overstået. Et år med 
”prøvelser” må man sige! De indledende 
øvelser til vores nye ”Storkommune” skulle 
vise deres værd! Var det hele planlagt godt 
nok, eller skulle det blive total kaos?? 
 
Til det vil jeg bare sige, at ”Kaos” blev det 
ikke til! Jeg tror nok vi i brandværnene er for 
”proffi” til, at man kan vælte et beredskab for 
en sådan lille omvæltning J Men der er sket 
grueligt meget, og lidt frustrationer er det da 
også blevet til! Men ikke mere, end at vi 
sagtens kunne håndtere det. Vi har ikke 
ladet os gå på af de problemer, der har 
været, tværtimod har vi taget dem som 
udfordringer, og løst problemstillingerne og 
opgaverne på en positiv og naturlig måde. 
Det har været utroligt spændende og 
lærerigt. 
 
Det er utrolig vigtigt, at vi er MEDSPILLERE 
og ikke MOD-SPILLERE i sådan et stort 
beredskab, som vi er i ”Ny-Sønderborg 
Kommune”. At vi er ”medspillere” har alle 
bevist i det forgangne år!  Vi har været 
positive og har haft gå-på-mod i de opgaver, 
vi er blevet stillet over for, og nogle af dem 
var jo ikke altid lige sjove!! 
 
Egentlig var det planen, at 2007 skulle være 
et ”Sabbat” år for værnet. Men men men!!!!! 
Vi har jo lidt svært ved at sidde stille alt for 
længe af gangen. Så hurtigt skulle der jo 
findes nye projekter og opgaver. Nye biler 
trænger vi vist ikke til lige nu, men hvad med 
et ”Speciale”?? Afspærringsmateriel gik vi jo 
lidt bort fra. Pionértjeneste er jo for 
øjeblikket ved at blive oprettet. Men så kom 
ideen: Transportabelt flaskefyldningsanlæg. 

En opgave som jeg synes lige passer godt 
til os. 
 
Det er vigtigt, at vi kan få fyldt røgdykkernes 
flasker op så hurtigt som muligt, specielt 
under større indsatser. Vi arbejder for 
øjeblikket ihærdigt på at fremskaffe midler til 
dette kanon gode projekt. 
 
År 2007 bød jo på ret store hændelser. 
Blans slagteri, Søfartsskolen samt Dybbøl 
Skolen og det store skybrud i 
Gråsten/Broager området, hvor vi selv 
deltog aktivt. Dertil kommer der nogle større 
brande i ejendomme. Så det har været et 
travlt år. Svenstrup brandværn kunne notere 
25 udkald. 23 på brandsiden, en stigning på 
5 siden sidste år. Dertil kommer et par 
containerbrande, der blev slukket før udkald. 
Så stort set kan vi i år 2007 notere ca. 30 
hændelser. 
 
2 opkald til redningsbådsberedskabet blev 
det til. Redningsbåden blev tilkaldt til 
assistance en gang i Sønderborg, samt et 
fejludkald. 
 
Skal der lige nævnes nogle udkald på 
brandsiden, så må vi nævne 2 udkald til 
samme adresse på Egebjergvej!! Brand i 
bigballer på Nørreskovvej og brand i et 
ubeboet hus på Sandvej. Den sidste 
krævede stor og meget hurtig indsats, da 
der lå et hus ca. 2 m fra den total 
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overtændte bygning. Vi klarede heldigvis 
opgaven. 
 
Assistance til Dybbøl Skolen med tankvogn 
og assistance til gårdbrand i Helved!! Lidt 
tragikomisk, må vi hermed bekræfte, at der 
ER altså varmt i Helved!! 
 
Derudover har der været udkald til 2 
færdselsuheld samt diverse 
Containerbrande. Også en enkelt redning 
blev det til, nemlig en kat der havde forvildet 
sig op på et tag, og ikke kunne komme ned 
ved egen hjælp. Vi fik den sikkert og 
nænsomt ned i god behold. 
 
Der var genvalg til redskabsmester Hans 
Walter Christiansen og brandkaptajn 
Kenneth Gram Svendsen. Som ny i 
bestyrelsen blev valgt Helge Kock i stedet 
for Bent Byllemos, som ikke ønskede 
genvalg 
 
Årets brandmand blev af kollegaerne 
enstemmigt Bent Byllemos, som har ydet en 
fantastisk indsats igennem sine 15 år som 
brandmand. En STOR TAK for det Bent J 
 
Der var 15 års tegn til Bent Byllemos og Leif 
Melchior og 10 års tegn til Henrik Clausen.  
 
Der skal lyde en meget stor tak til byens 
borgere og alle andre, for den støtte der i 
årets løb er ydet os. Vi er dybt taknemlige 
for dette, og det giver os bestemt mere mod 
og lyst til at udvikle os, og dermed blive 
dygtigere til at hjælpe jer alle derude. Vi gør 
i hvert tilfælde, hvad vi kan. 
 
Skulle der være en eller to der har lyst til at 
udfordre sig selv, så har vi et par pladser 
ledige, som vi godt vil have besat af et par 
gode kommende kammerater. Dette gælder 
både mænd og kvinder. 
 
Vi er kendt for et total godt kammeratskab, 
samt at vi går MEGET op i at udvikle os og 
være med i forreste række. Det er jo en 
ganske alvorlig hobby, vi beskæftiger os 
med!  
 
Der er jo en grund til, at vi kaldes for 
”STATION 1” J 

 
Har du mod og lyst, så kontakt 
undertegnede eller en anden brandmand du 
kender, så finder vi stille og roligt ud af, om 
det er noget for dig. Du får et par 
”prøveøvelser”, som vi kalder det, og så er 
beslutningen helt din egen!  Tør du tage 
udfordringen?? 
 

Med venlig hilsen 
Kenneth Gram Svendsen 

Brandkaptajn 
Svenstrup frivillige Brandværn 

 
 

Tak til sponsorer 
Svenstrup frivillige Brandværn siger mange 
tak til byens borgere, samt deres børn for 
den gode opbakning vi havde i forbindelse 
med vores årlige juletræsfest. 
 
En særlig tak skal lyde til vores sponsorer 
for de tilskud de gav til vores årets 
juletræsfest. 

 
 

Vores Sponsorer er som følgende: 
• Lissies Butik Svenstrup 
• Super Brugsen  Guderup 
• Rema 1000   Guderup 
• Guldbager   Nordborg 
• Gillbro Grill  Elsmark 
• Hans Henning Hess, Himmark 
• Keld Maron   Svenstrup 
• Ronnie Jensen Svenstrup 
• PLP Byg  Svenstrup 
• Nordals auto Aps. Svenstrup 
• Fam. Bendorff Svenstrup 
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• Fam. Petersen Holm 
 

Husk at følge med på 
www.svenstrupbrand.dk 

Svenstrup Forsamlingshus 
 

Ordinær Generalforsamling 
Torsdag den 27. marts 2008, kl. 19:00 

på Svenstrup Forsamlingshus 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Formandsberetning ved C. C. Schink 
4. Regnskabsberetning ved Gert Wonsyld 
5. Indkomne forslag 
6. Valg til bestyrelsen 

• Der skal vælges 2 nye medlemmer 
• Valg af suppleant 
• Valg af revisor 

7. Eventuelt 
 
Forslag til Generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før 
Generalforsamlingen. 
 

Med venlig hilsen Bestyrelsen 
 

 

Umiddelbart derefter afholder støtteforeningen deres ordinære Generalforsamling 
 

Støtteforeningen afholder Ordinær Generalforsamling 
Torsdag den 27. marts 2008 på Svenstrup Forsamlingshus 

 
Med følgende dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke 
3. Regnskab 
4. Indkomne forslag 
5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 
6. Valg af suppleant 
7. Valg af revisor 
8. Eventuelt 

 
Med venlig hilsen Bestyrelsen 

 

 

http://www.svenstrupbrand.dk
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Annoncer: 
 

 
 
 
 
 

• 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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Forever kvalitets Aloe Vera: 
Nordborgvej 113 Svenstrup 
 
Her i den mørke og kolde tid har vi brug for vitaminer, 
mineraler og en masse antioxidanter, for at holde energien 
oppe. Vi leverer Forever Original Aloe drik som gir kroppen 
disse. 
Vi anbefaler at drikke Forever Original Aloe drik i op til 3 
måneder. 

 
Hvis du/I ikke er tilfreds får I pengene tilbage. Det er da værd at prøve. 
 
Mange lider af tør hud i denne kolde og tørre tid. Her kan vi anbefale 
Forever Propolis, som er fantastisk til hænder, albuer, ben, ansigt 
ja faktisk overalt på kroppen. Da den ikke indeholder vand er den 
velegnet i denne kolde tid. 
 

Der er en gave til de 10 første ordre. 
 

Ring til 61 67 09 50. eller Skriv Sms. 61 67 09 50  
Skriv en E. mail: agove@mail.tele.dk 

 
P.S. Skulle der være nogen, der er interesseret i at høre om denne 
super økonomisk risikofri forretning, så ring eller skriv. 
 
 

 

mailto:agove@mail.tele.dk
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Du ønskes hermed 
en rigtig god Påske 
fra E SvenstruPPe’ 
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Aktivitetskalender 
… … marts 2008 

Tidspunkt  Aktivitet Mødested 
 
Søndag d.  2. marts Kl. 19:30 Gudstjeneste (Haderslevartiklerne) Svenstrup Kirke 
  Sogneindsamling – Folkekirkens Nødhjælp Svenstrup 
   
Søndag d.  9. marts Kl. 10:30 Konfirmandgudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Mandag d. 10. marts Kl. 19:30 Generalforsamling – Lokalhistorisk Forening Stevning Kulturhus 
 
Tirsdag d. 11. marts Kl. 19:00 Menighedsrådsmøde Præstegården 
 Kl. 19:30 Generalforsamling – Svenstrup Vandværk Forsamlingshuset 
 
Lørdag d. 15. marts Kl. 14-16 Store Lokalhistoriske dag - Åbent hus Arkiver i Sdg. Kommune 
 
Søndag d.  16. marts Kl.   9:30 Konfirmation Svenstrup Kirke 
 Kl. 11:00 Konfirmation Svenstrup Kirke 
 
Torsdag d.  20. marts Kl. 13-17 Påskeudstilling Stolbroladen & Alsingergården/ Svenstrup 
 Kl. 19:30 Gudstjeneste - Skærtorsdag Svenstrup Kirke 
 … … sidste frist for indlæg til E SvenstruPPe’ april udgave 
 
Fredag  d.  21. marts  Kl. 13-17 Påskeudstilling Stolbroladen & Alsingergården/ Svenstrup 
 Kl. 10:30 Gudstjeneste - Langfredag Svenstrup Kirke 
 
Lørdag d. 22. marts  Kl. 13-17 Påskeudstilling Stolbroladen & Alsingergården/ Svenstrup 
 
Søndag d.  23. marts  Kl. 13-17 Påskeudstilling Stolbroladen & Alsingergården/ Svenstrup 
 Kl. 10:30 Gudstjeneste - Påskedag Svenstrup Kirke 
 
Mandag d.  24. marts  Kl. 13-17 Påskeudstilling Stolbroladen & Alsingergården/ Svenstrup 
 Kl. 19:30 Gudstjeneste – 2. Påskedag Svenstrup Kirke 
 
Onsdag d. 26. marts Kl. 19:30 SUF Generalforsamling Klubhuset 
 
Torsdag d. 27. marts Kl. 19:00 Forsamlingshuset - Generalforsamling Forsamlingshuset 
 derefter Støtteforeningen - Generalforsamling Forsamlingshuset 
 … … sidste frist for billetter til ølsmagning næste fredag 
 
Søndag d.  30. marts Kl. 16:00 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Fredag d.  4. april Kl. 19:00 Ølsmagning – fællesarrangement Forsamlingshuset 
 
Onsdag d. 2. april … … udkommer E SvenstruPPe’ april nummer 
 
Søndag d.   6. april Kl. 10:30 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Søndag d.  13. april Kl. 10:30 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Fredag d.   18. april Kl. 10:30 Menighedsgudstjeneste – Store Bededag Svenstrup Kirke 

 (......uden ansvar) 

 


