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Kommentar 
 
 
Trængsel … 
… bliver der forhåbentlig den 17. maj 2008 i Nørreskoven, 
når Nygård officielt indvies som et nyt samlingssted på 
Nordals med fokus på Natur, Kultur og Fordybelse. 
 
Efter en lang og stor indsats fra nogle ildsjæle, er den gamle 
skovfogedbolig, tæt ved Nygård strand og midt i den 
skønneste natur, klar til at blive taget i brug af 
interessenterne. 
 
Rammerne er der, og de venter blot på at blive fyldt ud. 
 
Trængsel … 
… bliver der sikkert også den 1. juni 2008, når 
Ringriderforeningen, Cykelklubben og Ungdomsforeningen 
indbyder til den årlige Ringriderfest, som udover ryttere til 
hest, der jagter ringe, også byder på mange andre festlige 
og fornøjelige oplevelser for både børn, barnlige sjæle og 
voksen. 
 
Som et specielt indslag i år er der teltindvielse med gratis 
kaffebord til alle. 
 
Også her er rammerne sat af en flok ivrige ildsjæle, så de 
fortjener vel opbakning? 
 
Trængsel … 
… var der til gengæld ikke i E SvenstruPPe’ mailboks, efter 
at jeg i april udgaven af bladet efterlyste afløsere, som ville 
påtage sig opgaven at ”sætte” E SvenstruPPe’ i fremtiden, 
når jeg takker af efter 18 år på posten senest til april 2009. 
 
Du har jo sikkert seriøst overvejet dette enestående tilbud 
om en ny månedlig fritidsaktivitet, men ikke lige fået dig taget 
sammen til at skrive den e-mail til E SvenstruPPe’, der 
kunne give dig kandidatur til posten. Men du kan nå det 
endnu! 
 
Efterlysning – nr. 2 
… ja den ligner faktisk fuldstændig ”Efterlysning – nr. 1”, som 
blev bragt i kommentaren på side 2 i april udgaven af E 
SvenstruPPe’ 
 

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 
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 
 Gert Johansen 74 45 62 50 
“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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Officiel indvielse på 
Nygård 

 
Lørdag d. 17. maj 2008 

kl. 16 – 17.30 
 
Den tidligere skovfogedbolig Nygård i Nørreskoven på Als 
er nu tilgængelig for offentligheden som folkeligt mødested 
 
Med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen og flere donatorer, 
samt ikke mindst en gruppe frivillige er projektet lykkedes 
 

Det nyrenoverede Nygård åbner dørene d. 1. maj 2008 
 

Begivenheden fejres officielt lørdag. d. 17. maj 2008 
med taler af bl.a. 

 
Skovrider Inge Gillesberg 

og 
Arkitekt Martin Trier Mørk 

 
Musik ved Muta-in-Bras. 

 
Alle er velkomne.  

Der er rundvisning på Nygård kl. 15-16. 
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Nyt fra Kirken 
 
Udflugtsgudstjeneste 
ved Nygård 2. pinsedag 
 
Vi har for år tilbage haft udflugtsgudstjene-
ste forskellige steder i sognet på 2. pinse-
dag. Vi startede på festpladsen ved 
Nygård. Vi har været ved Sandvig og ved 
spejderhytten ved Bærens Mølle. Og så 
har vi i de seneste år holdt pause, fordi vi 
fornemmede, at den form for gudstjeneste 
måske havde haft sin tid. 
 
Og så havde vi ikke et rigtig egnet sted, hvor 
vi kunne trække indendørs, hvis det var 
dårligt vejr. 
 
Nu er Nygård imidlertid blevet en mulig 
ramme. Dels kan vi næppe finde smukkere 
omgivelser, dels er der mulighed for at få 
husly, hvis det regner, så Menighedsrådet 
har besluttet at invitere til 
udflugtsgudstjeneste 2. pinsedag den 12. 
maj kl. 10:30 på Nygård 
 

Vi har endnu ikke noget færdigt program 
klar. Men vi forhandler med Jazz-orkesteret 
”Sax-apeal ”(!!), hvor organist Ole Andersen 
er en hovedkraft – og vil i øvrigt søge at 
gøre gudstjenesten så festlig, som 
fuglesangen, den grønne skov og det blå 
hav indbyder til. 
 
Efter gudstjenesten er der frokost med egen 
madkurv. 
  
Meditativ gudstjenesteforberedelse 
Vi har tidligere ved kirken haft en periode, 
hvor interesserede mødtes til fælles 
forberedelse af gudstjenesten fra kl. 9-10 
søndag morgen inden gudstjenesten kl. 
10:30. 
 
Der har været en del interesse for at 
genoptage denne måde at starte 
gudstjenesten på, så der er åbent for 
meditativ gudstjenesteforberedelse 
pinsedag i mødelokalet ved 
Præstegården kl. 9:00 
 
Formålet er at læse prædikenteksten i 
fællesskab og overveje, hvordan den kan 
udlægges og fortolkes. Det meditative i 
forberedelsen ligger i, at vi ikke blot 
diskuterer og taler, men søger hver for sig – 
og i fællesskab - at lytte os ind i, hvad 
Bibelen med denne fortælling netop denne 
søndag har på hjerte. 
 
Overvejelser samles i en fælles form og 
indgår i prædikenen. 
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Barnedåb 
Julie Stefansen, Lorenzen,  Tårup 
Viede 
Peter og Gitte Petersen,  Stevning 
 
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 8-14 på kirkegården 
og på telefon 74 45 63 02. 
 
Kirkens hjemmeside 
Kirkens hjemmeside findes på :  
www.svenstrupkirke.dk. 
Her finder man alle relevante oplysninger 
om kirken, menighedsrådet, om 
gudstjenestetider møder osv. 
 

Menighedsrådet 
Der er menighedsrådsmøde 20. maj kl. 
19:00 i mødelokalet ved Præstegården. På 
mødet fremlægges budget for 2009. 
 
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 (medarb. repr.), 
Peter Ruge (sognepræst). 

 

Svenstrup Ungdomsforening 
 

 
 

 

 
 
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 

http://www.svenstrupkirke.dk
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Søndag den 1. juni 2008 arrangerer S.U.F. 
Cykelringridning for børn 

 
Der er mulighed for at deltage i Ringrideroptoget. Mødestedet er kl. 11:45 ved 
Reese´s gård, Voldgade 26, Himmark. 
 
Selve Cykelringridningen begynder når optoget ankommer på Ringriderpladsen. 
 
Der er præmie til de 3, der tager flest ringe i hver aldersgruppe. Ligeledes er der 
præmie til den flottest pyntede cykel. 
 
Der vil være mulighed for at låne en lanse til Cykelringridningen. 
 
Prisen for at deltage er 25 kr. i prisen er inkluderet en forfriskning. 
 
Tilmelding og betaling lægges i en kuvert og afleveres senest d. 25. maj, til 
nedenstående fra Gymnastikudvalget: 
 

Lis Andersen, Ugebjergtoften 6, Svenstrup 
 
 
Vi håber at mange børn har lyst til at deltage i Årets Cykelringridning! 
 
 
 
%- ---------------%- ---------------%- ---------------%- ---------------%- ---------------%- -------------- 

Bindende tilmelding og betaling til cykelringridning: 
 
Navn: _____________________________ 
 
Alder: ___________ 
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Rytteroptoget starter i Himmark klokken 1145. Optoget følger den sædvanlige rute 
med ledsagelse af Muta in Brass. 
 
De børn som deltager i Cykelringridningen, er velkommen til at cykle med i 
optoget. 
 
Musikunderholdning i teltet ved det lokale drengeband: Rock the flames og DJ 
Brian og Kim fra Ungbo. 

 
Vi opfordrer til at du hejser flaget og er med til at gøre dagen 
ekstra festlig. 
 
 
 

Vi glæder os, til at se Jer på festpladsen.  
 
Med festlig hilsen: Ringriderforeningen, Cykelklubben og 
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Sammen med 6 andre Ringriderforeninger har vi købt et stort telt som skal 
bruges ved Ringridningerne. Vi har søgt forskellige fonde, og været så heldige 
at få 55.000,-kr. fra kommunen, 35.000,-kr fra Tuborg fonden, 10.000,-kr 
fra Sydbank og 10.000,-kr fra Mads Clausen fonden. – Mange tak for det! 
 
Hver forening har betalt 2000,-kr, så nu håber vi på at have telt i mange år. 
Teltet kan ikke udlejes til private fester, men andre foreninger kan leje det. 
 
Det skal selvfølgelig FEJRES, derfor vil vi gerne invitere til gratis kaffebord 
om eftermiddagen til Ringridningen. 
 

Derfor mangler vi nogle som vil bage lagkager (vi 
dækker udgifterne). Skulle du have lyst til at bage 
en eller flere lagkager så send en mail til 
skovgaard@johansen.mail.dk eller ring til Dorthe 
Johansen, tlf.: 74 45 62 50 

 
 

mailto:skovgaard@johansen.mail.dk


Maj 2008 Side 9 af 14 E SvenstruPPe’ 

E’Svenstruplaug 
 

Ingen dagligvarebutik i Svenstrup? 
 
Hvad gør vi borgere i Svenstrup når LISSIE´S butik 
lukker? 
 
Vi ved, at bygningerne bliver overtaget af Nord-Als 
Auto, som gerne vil afse noget af butikslokalet til en 
kiosk. 
 
Hvor stor er interessen for, at vi fortsat kan købe det 
nødvendigste i lokalsamfundet? 
 
Findes der en eller nogen, som har lyst til at køre en kiosk? 
 
Svenstruplauget vil gerne være behjælpelig med råd og vejledning. 
Kontaktperson Agnes Nielsen Mølletoften 22, tlf. 40 98 92 89 
E mail agnes_nielsen@mail.dk 

E’Svenstruplaug 
 

STRANDRENSNING ved HIMMARK STRAND 
 

Mandag den 2. juni 2008,kl. 18:00 
 

Du og din familie er hermed inviteret til 
strandrensning på Himmark strand. 
 

Samtidig er det mulighed for at 
se Fyret indefra. 
 
Svenstruplauget giver som 
sædvanlig Grillpølser efter 
oprydningen.  

Vi ses på stranden … …? 
 
 
 

mailto:agnes_nielsen@mail.dk
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Svenstrup Forsamlingshus, Støtteforening 
 

Fra bestyrelsens side vil vi 
takke alle, for den støtte og 
velvilje vi har mødt i året 2007, 
således at forsamlingshuset 
kan præsentere sig som et 
indbydende og brugbart 
samlingssted, et godt aktiv for 
Svenstrup. 
 
Som tidligere år vil vi bede om 
hjælp til vedligeholdelse af 
arealerne omkring 
forsamlingshuset, arbejdet 

består af: Fortov og fliser fejes, bed foran huset luges og rives, areal ved bagindgang renholdes 
og rives. 
 
Jeg har lavet en turnusliste og håber, I vil afse tid. Hvis I ikke ønsker at medvirke, vil jeg gerne 
have besked.  
 

Arbejdskalender for året 2008 
 
Uge 18,  Lørdag den 3. maj   familien  Ole Tagesen   tlf. 74456357 
Uge 20,  Lørdag den 17. maj   familien Lorens Brodersen   tlf. 74456176 
Uge 22, Lørdag den 31. maj   familien Willy Olesen   tlf. 74456292 
Uge 24,  Lørdag den 14. juni   familien Laurids Pedersen   tlf. 74456022 
Uge 26,  Lørdag den 28. juni   familien Ole Rasmussen   tlf. 74456193 
Uge 28,  Lørdag den 12. juli   familien Bent Asmussen   tlf. 74456407 
Uge 30,  Lørdag den 26. juli   familien Peter Møller Himmark tlf. 74456301 
Uge 32,  Lørdag den 9. august  familien Per Jacobsen    tlf. 74456483  
Uge 34, Lørdag den 23. august familien Frede Rasmussen  tlf. 74456141  
Uge 36,  Lørdag den 6. sept.   familien Henrik Schmidt  tlf. 74456057 
Uge 38,  Lørdag den 20. sept.  familien Bent Rasmussen   tlf. 74456526 
Uge 40,  Lørdag den 4. oktober   Hans Henrik Bay    tlf. 74456444 
Uge 42,  Lørdag den 18. oktober  familien Helmuth Buss   tlf. 74456284 
Uge 44,  Lørdag den 1. nov.  familien Lasse Andersen   tlf. 74456273 
Uge 46, Lørdag den 15. nov.   familien  Flemming Thomsen  tlf. 74456503 
Uge 48,  Lørdag den 29. nov.  
    (julepynte) familien Arne Buch    tlf. 74456150 
 
På forhånd tak og god fornøjelse med årets oprydningsdage. 
 
Søndag den 29. juni har vi planlagt den årlige vedligeholdelses- og rengøringsdag. Vi starter kl. 
8:00 med morgenkaffe og slutter dagen med spisning. 
 
Vi hører gerne fra jer hvis I har lyst til at give en hånd med både den dag og i årets løb, der er 
altid plads til en til i støttekredsen.  
 

På bestyrelsens vegne, Lasse Andersen, Tlf. 74 45 62 73 
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Budbringer 
 

Tanker I forbindelse med lukning af LISSIE´S BUTIK 
   

Nu kan vi gå eller tage vores cykel og lige smutte 
ned til Lissie, når der er noget, vi har glemt. 
 
Mangler jeg en lille opmærksomhed, når vi skal i 
byen, henter vi den hos Lissie. Kommer vi i tanken 
om, at vi vil grille, henter vi det bare hos Lissie. Ups - 
min mælk er bleven sur - gør ikke noget - vi har 
Lissie 

 
Og sådan kan jeg blive ved.    
 
Fremover skal vi cykle langt eller tage bilen for at handle, og vi 
kan ikke i hast få en blomsterhilsen med i byen fra DET billigste 
og flotte blomsterhjørne på Nordals. 
 

Vi håber, at der er nogen, der vil tage over. 
Agnes og Viggo 

 
 
 
 
 
 

Sælges - KANON TILBUD TIL SEJLERFOLKET!!!! 
 
Vi nærmer os hastigt den gode og 
dejlige tid!! 
 
• 2 stk. meget velholdte flydedragter, 

model Mustang Survival str. M. 
• 2 stk. redningsveste, model XM 

Quickfit (170 N) Både selv- og 
manuel udløselig 

• 1 stk. baby redningsvest, model 
Compass (50 N) 

• 1 stk. hunde-redningsvest (Ca. 20 
kg.) 

• 1 stk. UFO-antenne (Aldrig brugt) 
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Alt er i meget fin stand, og sælges 
samlet til en uhørt pris af: Dkr. 1000,- 
 
SKYND DIG NU!! --- Først til mølle….. 

 
Kenneth Svendsen 

Skoletoften 5, Svenstrup 
Tlf. 74 45 63 73 / 20761216

 
Annoncer: 

Fantastisk – Fantastisk – Fantastisk 
Hvad forever kvalitets Aloe Vera kan gøre for os mennesker og dyr 

Hvorfor ik` prøve, jeg er sikker på det Aloe kunne gøre noget god 
for jer også 

 
Med 90 dages fuld retur ret kan du kun være tilfreds, hvis det mod alt forventning ikke skulle 

leve op til jeres forventninger. 
Der er produkter til a drikke og til at smøre på. (husk forårssolen nemt kan overraske os) 

 
Der er en gave til de 10 første ordre 

 

Forever kvalitets Aloe Vera: 
Nordborgvej 113 Svenstrup 

 
Ring til 61 67 09 50.  

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

Hjemmeside: www.myaloevera.dk/ove  
 

 
 
 
 • 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… 

 

 

mailto:agove@mail.tele.dk
http://www.myaloevera.dk/ove
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Aktivitetskalender 
… … maj 2008 

Tidspunkt  Aktivitet Mødested 
 
Torsdag d.  1. maj Kl. 10:30 Gudstjeneste (Kr. Himmelfartsdag) Svenstrup Kirke 
 Kl. ”Nygård” åbner dørene Nørreskoven 
 
Søndag d.   4. maj Kl. 10:30 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Søndag d.  11. maj Kl. 9 -10 Meditativ gudstjenesteforberedelse Præstegården 
 Kl. 10:30 Gudstjeneste - Pinsedag Svenstrup Kirke 
 
Mandag d. 12. maj Kl. 10:30 Udflugtsgudstjeneste – 2. Pinsedag Nygård, Nørreskoven 
 
Lørdag  d.  17. maj Kl. 15:00 Rundvisning på ”Nygård” Nørreskoven 
 Kl. 16:00 Officiel indvielse af ”Nygård” Nørreskoven 
 
Søndag d. 18. maj Kl. 10:30 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Tirsdag d. 20. maj Kl. 19:00 Menighedsrådsmøde Præstegården 
 … … sidste frist for indlæg til E SvenstruPPe’ juni udgave 
 
Søndag d. 25. maj Kl. 10:30 Menighedsgudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Fredag d. 30. maj … … udkommer E SvenstruPPe’ juni nummer 
 
Søndag d. 1. juni Kl. 10:30 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 Kl. 11:45 Ringridning – Rytteroptog starter Himmark 
 Kl. 14:00 Ringridning – Indvielse af telt Festpladsen 
 
Mandag d. 2. juni Kl. 18:00 Strandrensning  Himmark Strand 
 

 (......uden ansvar) 

 

 


