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Kommentar 
 
 
 
 
 
 
Som man kan se på forsidebilledet er sommeren på 
vej. En masse ringridere glæder sig til at komme til 
hest og dyste om kongetitlerne. I Svenstrup 
fortsætter man samarbejdet med E`Svenstrup Laug 
om Lørdagens arrangement  med Fællesspisning 
om aftenen. Om eftermiddagen indvies 6 Info tavler, 
et spændende initiativ for at profilere vor by og 
omegn. 
I Stevning er der i samme weekend  Musik festival 
så man må sige at der er mulighed for at komme af 
huse og feste i vort sogn i denne weekend. Jeg 
håber at der er deltagere nok til begge 
arrangementer men de har jo nok hvert deres 
klientel. 
SÅ weekenden 5 – 6 juni starter Svenstrup sogn 
sommeren med Info tavler, Fællesspisning, Musik-
Festival og Ringridning. 
Har i bedt om godt vejr i denne weekend?. 
 
Gert Wonsyld 
 

Redaktion 
 Lasse Andersen 74 45 62 73 
 Gert Wonsyld 74 45 63 00 
   
 
Kontaktudvalg 
Brandværn 
 Anker Thy 74456299 
E’ Svenstruplaug 
 Agnes Nielsen 74 45 6346 
  e-mail: nielsen@moisen.net 
„E -Si- Skå“ 
  Eva Tagesen 74 45 63 57 
  e-mail: tagesen21@bbsyd.dk 
Folkedansere 
 Per Zacho 74 45 62 79 
Nørreskovskolen, Svenstrup afdeling 
 Margit Wandahl 74 45 61 42 
  e-mail: mwan@sonderborg.dk 
Nørreskovskolen, Guderup afdeling 
 Ejvind Bojsen 74 45 82 06 
  e-mail: ejvind@sonderborg.dk 
Hjortspring Børnehus 
 Ulla Christensen 74 45 86 37 
 e-mail uchs@sonderborg.dk 
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 
 Thomas Damgaard 74 49 15 74 

   thomas_damgaard@anarki.dk 
Riecks Arkæologiske samling 
 Anni Thy 74 45 61 23 
Ringriderforening 
 Dorthe Johansen 74 45 62 50 
  e-mail: Skovgaard@johansen.mail.dk 
Skolebestyrelsen 
 Jørgen Frølund 74 45 85 40 
  e-mail: jjf@stevning.dk 
Skytteforeningen 
 Torsten Larsen 74 45 95 07 
Svenstrup Cykelklub 
  Ole Tagesen 2614 57 71 
  e-mail: tagesen21@bbsyd.dk 
Svenstrup Vandværk 
 Gert Johansen 22 16 29 01 
  e-mail: Skovgaard@johansen.mail.dk 
“Trævlerne” 
 Jonny Mathiesen 74 45 63 71 
Ungdomsforeningen 
 Bibi Andersen 74 45 17 62 
   e-mail: bibi@andersen.mail.dk 
   
Tekst & layout:  
 Dorthe Hoffland, Eva Tagesen   
 Gert Wonsyld 
Trykning 
 Lasse Andersen, John Dahl,  
 Peter  Meier, Hans Petersen 
Distribution  
 Peter Møller 74 45 63 01 
Udbringning 
 Elever fra Hjortspringskolen 
 
Svenstrup Hjemmeside 
www.svenstrup-als.dk 
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Nyt fra Kirken 
 
Særlige begivenheder i Svenstrup Kirke maj - juni 2010: 

 
Gospelgudstjenesten søndag den 9. maj 
bliver en MUSIKGUDSTJENESTE uden 
forudgående workshop: 
Søndag d. 9. maj kl. 16.00 skal vi således 
have MUSIKGUDSTJENESTE i Svenstrup 
Kirke. Vi får besøg af Annemette Hess 
(www.ahess.dk), som vil synge gospel m.m. 
for os. 
 
Mandag d. 24. maj 2. pinsedag kl. 10.30 
fejrer vi vores traditionsrige udflugts-
gudstjeneste til Nygård med det kendte 
jazzorkester SAXAPPEAL som lydtæppe 
og havet som altertavle 
 
 
Min yndlingssalme. 
- af Karin B. Stavski 
Salmestafetten har jeg modtaget fra Mona 
Boysen. 
Jeg har valgt salmen ”Du, som har tændt 
millioner af stjerner” skrevet af Johannes 
Johansen 1981-82. 
Det er en smuk og stemningsfyldt salme. 
Jeg kan godt live tanken om, at nogen 
passer på os, og stjernerne er et godt 
billede på, at noget er større end os. Salmen 
beskriver livet på godt og ondt. Den giver os 
en tro på, at selvom livet kan være svært og 
besværligt, så er der også meget at glæde 
sig over. 
 
    Karin B. Stavski 
Stafetten er givet videre til John Petersen 
 
 

Evangelisk 
kvarter 
Et evangelisk kvarter 
kan vare fra et 
splitsekund til en 
evighed. Det er både 
et sted og et tidsrum: 
et kvarter – et sted, 

hvor man kan bo - og en stund - et frikvarter. 
- et evangelisk kvarter: 
”Når du vil bede, så gå ind i det kammer 
og luk din dør og bed til din fader, som er 
i det skjulte. Og din fader, som ser i det 
skjulte, skal lønne dig.”  Matt. 6, 6 
 
 
 
 

 

Kirkebil 
Kirkebilen bestilles hos GF-Taxi på telefon 
74 45 95 45 senest dagen før 
gudstjenesten. "Kirkebil" er til rådighed for 
enhver, der ellers har svært ved at komme i 
kirke. 
 

Kirkegården 
Graver og kirketjener Torben Nielsen 
træffes i arbejdstiden 8-14 på kirkegården 
og på telefon 74 45 63 02 og mobil 29 36 04 
08. 
 
Kirkens hjemmeside 
På: www.svenstrupkirke.dk finder man alle 
relevante oplysninger om kirken, 
menighedsrådet, gudstjenestetider, møder 
osv. Her kan du tillige hente dig en relevant 
prædiken eller en lille meditativ bøn til 
inspiration.  
I øvrigt henvises til ”Nyt fra Kirken” i de 
lokale blade ”E’Svenstruppe´” og ”Rundt om 
Stevning” samt en ”Kirke-seddel”, der altid 
ligger fremme i våbenhuset. 
 
 
 
 
 
 

http://www.ahess.dk
http://www.svenstrupkirke.dk


Sognepræst 
Bo Scharff 
 
Der er altid mulighed for at træffe 
sognepræsten enten ved at henvende sig 
på præstegårdens kontor (den nye 
sydindgang) eller ved at træffe aftale over 
telefonen - dog undtagen mandag. Giv 
endelig sognepræsten besked, hvis der 
er viden om, at der på grund af sygdom 
eller lignende er brug for et ekstra besøg. 
Tlf.: 74 45 62 05 – e-mail: BOSC@km.dk 
 

Menighedsrådet 
Der afholdes møder 18. maj., 15. jun. 
Der er tale om den 3. tirsdag i hver måned  
Den 18. maj er der offentligt budgetmøde kl. 
1930. 
 
 
 
 

 
 
 
Møderne holdes kl. 19 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), Asta Broesby-Olsen 
(næstformand), Bente Purup (kasserer i 
rådet), Maja Jørgensen (kontaktperson), 
Ruth Good, Gert Sommerlund (kirkeværge), 
Bo Scharff (præst, født medlem). 
Uden for rådet: Torben Nielsen (medarb. 
repr.), Ole Rasmussen (kasserer).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dåb 

Ingen 

Døde og begravede 
Ingen 

Viede 
Ingen 
  

mailto:BOSC@km.dk
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MUSIKGUDSTJENESTE 
Svenstrup Kirke 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvornår:  Søndag 9. maj kl. 16.00 
 
Medvirkende: Sangerinden Annemette Hess 
 
Program:  Gospel m.m. 
 
 

 
 
 
 
Bemærk: Den tidligere annoncerede gospelworkshop samme dato er aflyst  
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FUGLETUR I NØRRESKOVEN 
 
 
Hvornår:  Søndag 30. maj kl. 6.00 – ca. 8.00 
 
Fugleguider: Ornitologer fra Ornitologisk forening for Als og Sundeved 
 
Tilmelding: Tilmelding foretages på e-mail: nygaard@gmail.com.  eller på mobil 

21917675  Sidste tilmeldingsdato 25. maj 
 På selve dagen bliver deltagerne på fugleturen inddelt i hold a 12 – 

18 personer med hver sin fugleguide. Der vil være samlet deltager- 
begrænsning ved ca. 6o tilmeldinger.  

 
Mødested: Mødested i Nørreskoven på Als bliver meddelt ved tilmelding, samt 

på Nygårds hjemmeside: www. Nygård Als    
 
Økonomi: Der opkræves ikke gebyr for deltagelse 
 
Traktement: Der vil være mulighed for at købe morgenkaffe med boller på det 

tidligere skovfogedsted Nygård efter fugleturen  
 
 

 
Fugleturen er et samarbejde mellem 

Ornitologisk Forening for Als og Sundeved samt Foreningen Nygård 
 
 
 

 

 

mailto:nygaard@gmail.com
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Svenstrup Forsamlingshus 
Generalforsamling på Svenstrup Forsamlingshus d. 23.03.10
 
Dagsorden i henhold til vedtægterne. 
Formanden C.C. Schink byder velkommen. 
 
Pkt. 1 valg af dirigent: Ole Rasmussen 
bliver valgt 
 
Pkt. 2 valg af referent: Anne Marie Duus 
 
Pkt. 3 Beretning ved formand: C.C. Schink:  
Der er afholdt generalforsamling d. 18. 
marts 2009, og derudover har der været 
afholdt 2 bestyrelsesmøder sammen med 
støtteforeningen og 1 som vi selv afholdt. 
Den årlige arbejdsdag i huset var d. 17. juni 
og der var mødt 21 personer op til den dag. 
Hvor der blev malet udvendig og gjort rent 
indvendig og forskellige mangler udbedret. 
Det var en travl dag, vi nåede det vi havde 
sat os for og der var god forplejning, så vi 
ikke skulle mangle vådt og tørt. Der har 
været afholdt høstfest i september som 
vores dygtige Støtteforening stod for. I 
efteråret var Lasse – Agnes – Gert – og 
undertegnede en tur i Skærbæk 
forsamlingshus hvor der blev talt om ”Nyt liv 
i forsamlingshusene”, en interessant aften. 
Vore vinduer trænger til at blive skiftet ud, 
så vi har søgt tilskud hos LAG Sønderborg, 
som får midler fra EU og vi har været så 
heldige at få 109.000 kr. u. moms til vinduer, 
nu skal vi have indhentet tilbud på dem. Der 
skal lyde en stor tak til alle dem der yder en 
frivillig indsats for huset. Carl Chr. Schink 
 
Pkt.4 Regnskab ved forretningsfører: Gert 
W. 
Lejeindtægter for 2009 - 88.440 kr., næsten 
det samme som for 2008 – 88.800 kr. 
Indtægter 110.788 kr. - udgifter 125.575 kr. 
= underskud på 14.787 kr. 
Det var ca. 14 færre udlejninger & udgifter til 
fryser og køleskab der gav underskuddet. 
Ingen Svenstrup Forsamlingshus uden 
Støtteforeningen, de har hjulpet os med et 
kontantbeløb på 60.00 kr. i 2009 
 

 
Alle udgifter er steget med 10 %. 
Udlejningerne for 2010 ser lovende ud, på 
nuværende tidspunkt mangler vi 17 
udlejninger for at være på samme niveau 
som sidst år 2009. 
 
Pkt.5 Ingen indkomne forslag 
 
Pkt. 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
Best.medl. Anne Marie Duus på valg – 
genvalgt 
Best.medl. Arne Petersen på valg – genvalg 
Suppleant Jytte Schink på valg – ønsker 
ikke genvalg – valgt bliver Åse Henningsen 
2. Revisor Arne Buch på valg – genvalgt 
 
Pkt. 7 eventuelt:  
Gert W. har noget med om vinduer og tag 
projektet. 
Budgettet siger 272.500 kr. inkl. moms, 
209.000 kr. u. moms, bevilliget tilskud fra 
LAG er 109.000 kr., men man får kun 
midlerne hvis vi selv stiller med samme 
beløb. Midlerne vi selv skal skaffe  må deles 
i to rater, efter de nye regler. Vi har to år til 
afslutningen af projektet ellers forfalder 
pengene. 
Tagbelægning er sat til 45.000 kr. hvis vi 
selv fjerner gruset fra taget. 
Den 10.04.10 optræder Trio Tinus på 
forsamlingshuset, som er en del af det 
Sønderjyske Kultur Fokus, Svenstrup 
forsamlingshus er kommet med i. Det er en 
forening af forsamlingshuse som kommunen 
giver tilskud til, der giver mulighed for at 
arrangere koncerter og andet for at skabe 
nyt liv i forsamlingshusene. 
Olferts Venner havde et arrangement, en 
koncert der blev afholdt på 
forsamlingshuset, det blev en succes. De vil 
eventuelt holde op til 2 arrangementer om 
året på forsamlingshuset. 
Formanden afslutter og takker alle de 
fremmødte. 
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Svenstrup Forsamlingshus Støtteforening 
 
 
Generalforsamling afholdt d. 23. marts 
2010. 
Formanden bød de fremmødte velkommen. 
 
1. Første punkt på dagsordenen var valg af 
dirigent, Ole Rasmussen blev foreslået og 
valgt. 
 
2. Bestyrelsens beretning for år 2009 ved: 
Lasse Andersen  
Bestyrelsens beretning for år 2009. 
Foreningen er stiftet år 2000. 
 
For støtteforeningen har året 2009 igen 
været et meget aktivt år. 
Vi har i årets løb medvirket ved 13 
arrangementer. Alle disse arrangementer 
har givet et godt overskud, som er en 
nødvendighed for at kunne klare den 
løbende drift, og vedligeholde inventar.    
 
Årets høstfest blev afholdt sammen med 
Himmark Jagtforenings 75 års jubilæum. 
Der deltog 67 personer. Det var 11 personer 
mindre end året før, det er ikke besluttet om 
der bliver en høstfest i år. 
 
Støtteforeningen har i årets løb stået for 
forskellige vedligeholdelsesaktiviteter af 
forsamlingshuset. Jeg vil hermed sige jer tak 
for det arbejder i har udført, uden den støtte 
ville huset ikke have den standard som det 
har.      
Udendørs arealerne er rengjort og 
vedligeholdt løbende gennem året.  
 
Den årlige arbejdsdag med diverse 
vedligeholdelses opgaver og rengøring, blev 
afholdt onsdag d.17. juni, igen med stort 
fremmøde. Dagen startede traditionen tro 
med morgenkaffe og sluttede med 
aftensmad. 
 
Støtteforeningens indtægter er på 
114.496,11 kr. driftudgifterne er 58734,27 
kr. Årets driftoverskud er på 55761,84 kr. 
 

 
 
Forsamlingshuset har fået 30.000,00 kr. 
som rente og afdragsfrit lån. 
Årets overskud er herefter 25.761,84 kr. 
Vi har en bank og kassebeholdning på 
61.926,15 kr. 
Støtteforeningen har passiver for 
250.000,00 som rente og afdragsfrie lån i 
Svenstrup Forsamlingshus. 
 
Det er E’ SI-skå’s 8. sæson,  de  kan samle 
40- 50 personer hver torsdag i vinterhalvåret 
til mange forskellige arrangementer. Igen i 
år har der været afholdt en række foredrag i 
samarbejde med Menighedsrådet og 
Lokalhistorisk Forening. Regnskabet bliver 
revideret af klubmedlemmerne.   
 
Vi har modtaget et tilskud fra LAG  
Sønderborg (Den Lokale Aktionsgruppe i 
Sønderborg Kommune) Beløbet skal bruges 
til nye vinduer og døre. Beløbet er på 
109.000 kr. for at få tilskudet skal vi selv 
skaffe 109.000 kr. i form af penge og frivillig 
arbejdskraft.  
Jeg vil rette en tak til de foreninger og 
brugere af forsamlingshuset som har 
tilkendegivet deres støtte til 
forsamlingshuset.  
  
Jeg vil hermed rette en tak til 
støtteforeningens medlemmer for de mange 
frivillige timer i har brugt, for at vi her i 
Svenstrup har et forsamlingshus der er 
indbydende og brugbart. 
Jeg vil takke vores leverandører, tak til 
forsamlingshusets bestyrelse og 
bestyrelseskollegaer for et godt samarbejde 
i det forløbende år.  
Jeg vil slutte beretningen med ønske om en 
god fremtid for Svenstrup Forsamlingshus. 
 
 
3. Regnskabsberetning ved: Arne Buch. 
 Støtteforeningens indtægter er på 
114.496,11 kr. udgifter er 88734,27kr.  
Forsamlingshuset har fået 30.000,00 kr. 
som rente og afdragsfrit lån. 
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Årets overskud er herefter på 25.761,84 kr. 
 
Saldo bank 15-03-2009 37.894,33 kr. 
Saldo bank 11-03-2010 61.325,17 kr. 
Kassebeholdning     600,98 kr. 
Regnskabet er revideret og godkendt 
 
4. Ingen forslag. 
 
5. Valg  
På valg til bestyrelsen var: 
Lasse Andersen, genvalgt.  
John Jacobsen, genvalgt. 
 
6. Valg af suppleant: 
Laurids Pedersen, genvalgt 
 
7. Valg af revisor: 
Helmuth Buus, genvalgt. 
 
8. Eventuelt: 
Dato for den årlige arbejdsdag blev drøftet, 
datoen blev fastlagt til tirsdag d. 15. juni 
2010. 
Som nævnt i beretningen har LAG givet 
tilsagn om en støtte på 109.000,00 kr. til 
renoveringsopgaver på forsamlingshuset. 
Der vil i den kommende tid blive brug for 
extra hjælp, i form af frivillig arbejdskraf til at 
opfylde vores del af aftalen.  
 
Formanden havde følgende indlæg: 
For at forsamlingshuset stadig kan blive 
vedligeholdt og funktionsbart er det 
nødvendigt at der kommer nye og yngre 
personer der kan føre arbejdet videre i 
fremtiden. De personer der har lagt 
mange timer på forsamlingshuset, siden 
det blev et nøglehus, er blevet ældre og 

vil sandsynligvis nedtrappe. Uden den 
indtægt støtteforeningen frembringer er 
det ikke økonomisk muligt at drive 
forsamlingshuset. I de sidste 8 år har 
forsamlingshuset modtaget 250.000,00 
kr. som lån. 
Dette indlæg er myntet på medborgere i 
Svenstrup der vil være med til at holde 
så mange aktiviteter igang i Svenstrup 
som muligt. 
I skal ikke holde jer tilbage, vi har brug 
for hver en hånd, til små og store 
opgaver. I kan henvende jer til 
bestyrelsesmedlemmerne med jeres 
tilsagn. 
 
Formanden takkede Ole Rasmussen for god 
ledelse af generalforsamlingen. 
Aftenen sluttede med kaffebord og hyggeligt 
samvær. 
 
 
Efter generalforsamlingen ser bestyrelsen 
således ud: 
Formand  Lasse Andersen 
Kasserer  Arne Buch 
Bestyrelses medlemmer:  Sonja Esbensen 
  John Jacobsen 
  Viggo Brodersen 

 
Suppleanter:  Ejvind Volf 
  Laurids Pedersen 
Revisorer:  Helmuth Buss 
  Else Rasmussen 
 
På bestyrelsens vegne 
Lasse Andersen.    
 

 
Koncert med TRIO TINUS 

Da blev  I snydt: 
Vi var 32 personer der var mødt op på forsamlingshuset lørdag d. 10 april til koncert. Og sikke en oplevelse 
vi fik, Trio Tinus, der består af 3 spillemænd, lagde alt i hvad de kunne. De spillede dansk spillemandsmusik 
så det var en fornøjelse. De var kørt en lang vej fra henholdsvis Sjælland og Fyn for at give koncert for os. 
Der blev spillet på klaver, harmonika og trækbasun, de fortalte små historier og spillede deres musik 
inspireret af Tinus brødrene, 3 afdøde spillemænd fra det vestjyske. 
Forsamlingshuset er blevet udvalgt af en ny samarbejdsgruppe, der vil bringe liv i de gamle forsamlingshuse. 
Det betyder at der vil blive arrangeret flere koncerter, som jeg hermed vil opfordre svenstrupperne til at 
støtte. Forsamlingshuset kan kun overleve hvis der støttes op om de forskellige arrangementer.  
Jeg håber virkelig at der vil komme flere til de næste koncerter, det er både fornøjeligt og det giver byen et 
sammenhold der er nødvendigt hvis forsamlingshuset skal overleve. 
Anne Marie Duus, Nordborgvej 129 
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Svenstrup Forsamlingshus Støtteforening 
 
Fra bestyrelsens side vil vi takke alle for den støtte og velvilje vi har mødt i året 2009, 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 med ugenumre, arbejdet bedes udført i den planlagte uge. 
Jeg håber  I vil afse tid.  
Hvis I ikke ønsker at medvirke vil jeg gerne have besked.  
 
Arbejdskalender for året 2009. 
 
Uge 17, april måned  familien  Ole Tagesen   tlf. 74456357 
Uge 19, maj  måned  familien Lorens Brodersen  tlf. 74456176 
Uge 21, maj måned  familien Willy Olesen   tlf. 74456292 
Uge 24, juni måned   familien Laurids Pedersen   tlf. 74456022 
Uge 26, juni måned   familien Ole Rasmussen   tlf. 74456193 
Uge 28,  juli måned  familien Bent Asmussen   tlf. 74456407 
Uge 30,  juli måned  familien Peter Møller Himmark tlf. 74456301 
Uge 32, august måned  familien Per Jacobsen    tlf. 74456483  
Uge 34, august måned  familien Frede Rasmussen   tlf. 74456141  
Uge 36, september måned   familien Henrik Schmidt  tlf. 74456057 
Uge 38, september måned  familien Bent Rasmussen   tlf. 74456526 
Uge 40, oktober  måned  Hans Henrik Bay   tlf. 74456444 
Uge 42, oktober måned  familien Helmuth Buss   tlf. 74456284 
Uge 44, november måned  familien Lasse Andersen   tlf. 74456273 
Uge 48, november måned   (julepynte) familien Arne Buch  tlf. 74456150 
 
På  forhånd tak og god fornøjelse med årets oprydningsdage 
 
Tirsdag den 15. 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. 74456273.    
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E`Svenstrup Laug 
 
 
 
Indvielse af infotavler og fællesspisning lørdag d. 5. juni 
 
Program: 
 
14.00             Indvielse af info-tavle ved Fyrtårnet ved Tranerodde ved Himmark strand. Derefter  

går turen til Karlsminde, hvor endnu en tavle indvies.  
14.40 Indvielse af info-tavle i Torup. 
15.00 Gratis kaffebord i teltet på ringriderpladsen.  
16.30 Indvielse af info-tavle ved kirken, derefter ved Himmark, og til sidst indvielse af  

tavlen ved forsamlingshuset. En rask lille gåtur rundt i Svenstrup.  
17.30– ca.21 Fællesspisning. Køb din billet ved en af nedenstående. Billetten skal betales og  

afhentes senest d. 2. juni. Pris: 50kr for voksne og 25kr for børn under 13 år. 
Menu: ringriderpølse, kyllingebryst, pastasalat, kartoffelsalat, mixed salat og is til  
dessert. 

 
 
Er du en af dem som vil hjælpe, hører vi meget gerne fra dig – vi mangler hjælp til følgende: 
 

• Arrangere underholdning til kaffen eller til spisningen 
• Bage lagkage til ringridning om søndagen 
• Bage pladekage til lørdagens kaffebord eller til om søndagen 
• Sælge øl/vin, vand, is og slik – lørdag eller søndag 
• Oprydning efter spisningen lørdag 

 
Henvendelse til 
Dorthe Johansen, mail: skovgaard@johansen.mail.dk, 74456250 
Bente Purup, mail: bpurup@mail.dk, 74456568 
Agnes Nielsen, mail: Nielsen@moisen.net.dk, 40989289 
 
 
Husk der er ringridning i byen søndag d. 6. juni – program følger i næste nr. af E’ Svenstrupper 
 
  
 

 

Budbringer 
 
Græsslåning tilbydes i Svenstrup  Ring til Hans på tlf. 20621090 

 
Vi har nedlagt vor fastnet tlf. så nu er det mobilnr. der gælder Eva og Ole. 
 
  

mailto:skovgaard@johansen.mail.dk
mailto:bpurup@mail.dk
mailto:Nielsen@moisen.net.dk
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Brandværnet 
 

UDKALD SIDEN SIDST:  
19 Februar Nordborgvej Vand i kælder 
30 marts Nordborgvej bygningsbrand 
18 april Naldmose  drukneulykke (redningsbåden) 
 
Øvelser i den kommende måned: 
27/4 Fællesøvelse med Egen fr. brandværn 
3/5   Øvelse på Danfoss 
 
Har du lyst til at være med kan du kontakte en 
brandmand eller vores kaptajn  
Anker Thy  Tlf.: 74456299 / 20629133 
Der har den seneste tid været en del skriverier i 
aviser m.m og omtale på radio om at vi er for 
langsomme ved udrykning ( dette beror efter 

vores mening på misforståelser ).Der er også snak om nedlæggelse af brandværn i 
Sønderborg kommune, det er dog ikke umiddelbart os der står for skud og vi kæmper 
selvfølgelig for at blive.Vi mener borgerne i Svenstrup kan føle sig helt trygge ved at vi er 
der når det gælder, med både hurtig og effektiv hjælp. 

 
 

Svenstrup Ungdomsforening 
 

Trænings tider for udendørs sæsonen SUF/BIF  
 
 
Herre senior   Tirs og - torsdag   KL. 18.30 - 20.30 
U-12 drenge   Tirs og - torsdag   KL 17.30 - 18.30 
U-15 piger   Mand og –torsdag   Kl. 17.00 - 18.30 
U-11 drenge   Tirs og – torsdag   KL. 17.00 - 18.00 
U-11 piger   Tirs og – torsdag   KL. 16.30  - 17.30  
U-8 dr. og piger   Tirsdag    KL. 17.00 - 18.00 
Poder dr. og piger  Tirsdag    KL 16.30 - 17.00 
Senior damer   Man og –onsdag   KL. 18.30 - 20.00 
 
Fodbold formand Palle Søgaard 5074 5120 Mail : pallesufbif@mail.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pallesufbif@mail.dk


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 
Tlf.: 74 45 64 58 
Og bestil en tid… 
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Bestyrelsen:            Navne:       Tlf.:            Mailadr: 
 

Formand:   Bibi Andersen        30207483 bib@andersen.mail.dk 
Næstformand: Karsten Abrahamsen     25632711 kab@sdbg-fornikling.dk 
Kasserer:  Inge-Marie Lyhne       74425283 imlyhne@stofanet.dk 
Sekretær:  Louise Andersen       20763407 lize@mail.dk 
Fodbold:  Karin Frost Jensen       22531887 karin_frostjensen@sport.dk 
Gymnastik:  Dorith Sprenger       20966505 dorith@bbs.dk 
Badminton:  Jan Jørgensen       61602238     

 
 

          
 

  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 godt 
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. 

Jeg har Aloe varmecreme til muskler, gelly, propoliscreme til tør hud, tandpasta, deo stik, aloe 
lips, og vores enestående drikke gel i 3 smags varianter og mange flere produkter. 
       

 
 
 

Forever kvalitets Aloe Vera: 
Nordborgvej 113 Svenstrup 

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

  Hjemmeside: www.myaloevera.dk/ove  
 

 

 

mailto:bib@andersen.mail.dk
mailto:kab@sdbg-fornikling.dk
mailto:imlyhne@stofanet.dk
mailto:lize@mail.dk
mailto:karin_frostjensen@sport.dk
mailto:dorith@bbs.dk
mailto:agove@mail.tele.dk
http://www.myaloevera.dk/ove


Aktivitetskalender 
  

 

 

Tidspunk                      Aktivitet                                                           Mødested 

 
 
Fredag  d. 30 april Kl. 19.30 Store Bededag Stillegudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Søndag d. 2. maj Kl. 10.30 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Mandag d.3. maj Kl. 15.00 -  18.00 Lokalhistorisk forening åbent Stevning Kulturhus 
 
Tirsdag d. 4. maj Kl. 09.30 Petanque sæson starter Stevning kulturhus 
 
Søndag d. 9. maj Kl. 16.00 Musikgudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Tirsdag d.11. maj Kl. 18.00 Madklubben fællesspisning Stevning kulturhus 
 
Torsdag d.13. maj Kl. 10.30 Kristi Himmelfarts dag Svenstrup Kirke 
 
Søndag d. 16 maj Kl. 10.30 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Mandag d. 17. maj Kl. 15.00 -  18.00 Lokalhistorisk forening åbent Stevning Kulturhus 
 
..… D. 20. maj… Sidste frist for indlæg til E`SvenstruPPe`s  Juni  nummer.  
 
Søndag d. 23 maj Kl. 10.30 Pinsegudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Mandag d. 24 maj Kl. 10.30 Udflugtsgudstjeneste til Nygård 
 
Tirsdag d. 25. maj Kl. 14.00 Gadeambassadørerne i Svenstrup Stevning Kulturhus 
 
Søndag d. 30. maj Kl. 6.00 – 8.00 Fugletur i Nørreskoven Nørreskoven 
 
Søndag d. 30 maj Kl. 19.30 Stillegudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
.…………..Onsdag d. 2.juni… … Udkommer næste nr. af E`SvenstruPPe … …  
   
Lørdag d. 5. juni Kl. 14.00 – 21.00 Indvielse af Info tavler og Fællesspisning Himmark Strand 
 
Lørdag d. 5. juni Kl. 12.00 – 24.00 Stevning Musik – Festival Stevning Kulturhus 
 
Søndag d. 6. juni Kl. 12.00 Ringrideroptoget starter Svenstrup 
 
Søndag d. 6 juni Kl. 10.30 Menighedsgudstjeneste Svenstrup Kirke 
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