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Kommentar 

 

Kære læsere! 

Den første måned af året 2015 er allerede gået når i 

læser dette nummer af ESvenstruppe’ 

Indtil nu har det været en meget mild og regnfuld 

vinter, det er først i denne weekend det er blevet tid til 

at få vinterlegetøjet frem, børnene glæder sig sikkert 

til at stå på ski, eller en kælketur. Vi ser dog frem til et 

godt forår og en dejlig sommer. 

Vi havde i oktober måned indsamling af penge til 

driften af ESvenstruppe’. Bestyrelsen havde håbet på 

en god opbakning fra Svenstrup borgerne, men der 

blev vi dog meget skuffet over resultatet. Vi modtog 

meget mindre end de foregående år. Er det fordi der 

ikke er behov for et lokal blad, eller er det bare en 

forglemmelse, at bidraget ikke er nået frem til vores 

kasserer?  Kære Svenstruppere, hvis vi stadig skal 

have et lokal blad er det jer der skal give bladet 

støtte. 

Den årlige generalforsamling afholdes d. 17. marts 

2015 på Svenstrup forsamlingshus  kl. 1930 .         

Jeg vil hermed ønske alle et Godt nytår 

På bestyrelsens vegne 

Lasse Andersen. 

 

PS! 

Bidrag kan betales på følgende måder: 

Bank konto nr.: 8011 1028371 Sydbank. 

Blomsterbutikken Nordborgvej nr. 50 Svenstrup. 
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GUDSTJENESTER I SVENSTRUP KIRKE, Januar  2015 – marts 2015: 

 

Januar 2015: 

25.1.15 kl. 10.30 / Mai-Britt Josephsen Knudsen 

Februar 2015: 

1.2.15 kl. 10.30 / Mai-Britt Josephsen Knudsen 

8.2.15 kl. 10.30 / Menighedsgudstjeneste 

15.2.15 kl. 15.00 / Fastelavn/ Kirketeatret spiller. 

22.2.15 kl. 19.00 / Stillegudstjeneste / Mai-Britt Josephsen Knudsen/ Musik: Henrik 

Soelmark. 

Marts 2015: 

 1.3.15 kl. 10.30 /Egen Kirke/ Kitty Hovgaard 

8.3.15 kl. 10.30 / Mai-Britt Josephsen Knudsen 

15.3.15 kl. 10.30 / Mai-Britt Josephsen Knudsen 

22.3.15 kl. 19.00 / Menighedsgudstjeneste 

29.3.15 kl. 10.30 / KONFIRMATION/ Mai-Britt Josephsen Knudsen 

 

ÅRETS KONFIRMANDER 2015 

Konfirmeres i Svenstrup Kirke 

                den 29.3.2015 kl. 10.30: 

1) Anne Frost 

2) Claus Bonde 

3) Dennis Johansen 

4) Josefine P.Dyrvig  

5) Michael Bonnichsen 

NYT FRA KIRKEN 

6) Rikke Høeg 

7) Victor Josephsen Knudsen 

8) William Rivera Lund 

Hjertelig Tillykke!  

Hjælp med at gøre dagen ekstra festlig: 

 Hejs flaget for vores konfirmander! 

 



 

 

DET SKER I SVENSTRUP KIRKE: 

Fastelavnsgudstjeneste med teater, tøndeslagning og kakao & 

boller Den 15.2.2015 kl. 15.00-17.00: 

 

 

 

 

Tag din familie og dine venner med til en hyggelig eftermiddag hvor Jens Jødal 

fra ”Kirketeatret” fremfører forestillingen  

”Daniel, den skøre ku(g)le”. 

Det er en medrivende forestilling om tro og magt, hvor teater, rap, fortælling og 

forestillingens musik smelter sammen med humor og alvor på en måde, der i høj 

grad betager børn og voksne. 

 

 
 

  

Lørdag den 24.1.15 Kl. 9.30-13.30 . 

Lørdag den 21.2.15 Kl. 9.30-13.30 . 

Lørdag den 7.3.15. Kl. 9.30-13.30 . 

 

 

 

 MENIGHEDSRÅDSMØDER   I KONFIRMANDLADEN KL.19.00: 

             

                Onsdag den 18.2.15 

                Tirsdag den  17.3.15 

  

 

KONFIRMANDLØRDAGE: 



 

CAFÉ-EFTERMIDDAGE FOR ÆLDRE I KONFIRMAND-LADEN VED 

SVENSTRUP PRÆSTEGÅRD. 

 

Onsdag den 25.2.kl. 14.00-16.00 kommer Asta Broesby-Olsen, forbi og viser 

lysbilleder og fortæller om en spændende rejse til Nepal mens vi hygger os med 

kaffe og kager. 

 

 

Onsdag den 18.3. kl. 14.00-16.00 mødes vi til en hyggelig sangeftermiddag, 

hvor vi synger fra Højskolesangbogen ud fra princippet ”Vælg-en-sang-og-fortæl-

hvorfor”. Maja spiller og der er kaffe og hjemmebag. 

 

Så velkommen til et par hyggelig eftermiddage. Det er gratis at deltage. 

Vi glæder os til at se dig. Tilmelding til præsten senest mandagen inden café-

eftermiddagen på tlf. 21 67 72 05 eller på mail mbk@km.dk 

 
 

 

”FYRAFTENS MEDITATION” I SVENSTRUP KIRKE.  

              Tirsdag den 3.2. kl. 17.00-17.30 

           Tirsdag den 3.3. kl. 17.00-17.30 

Kom og vær med til en stille stund i kirken med meditation, lystænding og bøn.  

Få ny energi og frisk sjælen op. 

 

 

CARL NIELSENS 150-ÅRSJUBILÆUM  

                      1865-1931 

Egen Sogn og Svenstrup Sogn er gået sammen om at fejre Carl Nielsens 150 

års jubilæum i 2015. 

Det er der kommet en række arrangementer ud af, som både foregår i 

Konfirmandladen her i Svenstrup og i Egen Sognegård: 

Tirsdag den 27. januar kl. 19.00: 

”Carl Nielsens forunderlige liv”.   Konfirmandladen, Svenstrup  

Tirsdag den 24. februar kl. 19.00  
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”De danske sange” 

 Egen Sognegård  

Tirsdag den 24. marts kl. 19.00  

Filmen ”Min fynske Barndom”  

Kirkeladen, Svenstrup  

Tirsdag den 21. april kl. 19.00  

Orkester og kirkemusik  

Egen Sognegård  

Tirsdag den 9. juni kl. 19.00  

Koncert i anledning af komponistens  

fødselsdag i Egen Kirke  

Vi har desuden søgt om en pulje penge ved Sønderborg Provsti så alle 

arrangementerne er GRATIS at deltage i. 

HØJDEPUNKTET bliver en fælles udflugt Onsdag den 20. maj til Carl Nielsens 

barndomshjem på Fyn. Bemærk : Begrænsede antal  pladser. Tilmelding 

og mere info om turen senere. 

 

 

DØBTE I SVENSTRUP SOGN,  

NOVEMBER/DECEMBER  2014:  Ingen 

 

VIEDE I SVENSTRUP KIRKE, 

NOVEMBER/DECEMBER  2014: Ingen 

 

  

DØDE / BEGRAVEDE VED SVENSTRUP KIRKE, 

 NOVEMBER/DECEMBER 2014: 
 

 Niels Emil Grandholm, Havnbjerg 

 Regitze Grandholm, Havnbjerg 

 

  



 

  

  KONTAKTOPLYSNINGER:  

 

Præst: Mai-Britt Josephsen Knudsen 

Kalvehavevej 3, Svenstrup  

Træffetid: Hverdage (undtagen fredag) kl. 8-14 

tlf: 74 45 62 05 / mobil: 21 67 72 05 

Graver: Torben Nielsen 

Træffetid: Hverdage (undtagen mandag) kl. 8-14 på 

kirkegården. 

Tlf: 74 45 63 02 / mobil: 3145 84 00 

Formand: Leo Vindahl Olsen.  

Tlf. 74 45 82 11/ 26 74 62 11 

Kontaktperson: Martha Thomsen.  

                                  Tlf. 21 91 76 75 

Mere information: www.svenstrupkirke.dk 

 

 

MØD OGSÅ SVENSTRUP KIRKE PÅ FACEBOOK: 

Svenstrup Kirke er også på Facebook og her kan du bl.a. følge med i hvad der 

sker i din kirke, læse søndagens prædiken eller se billeder fra vores aktiviteter. 

 

    

KIRKEBIL 

Bestilles hos GF-Taxi på telefon 74 45 95 45 senest dagen før            

gudstjenesten eller arrangementet. 
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Stormøde på Svenstrup forsamlingshus  

 Tirsdag d. 24. februar kl. 19.00 til ca. 21,00 

 
Vil vi være på forkant med udviklingen 

Vil vi slippe energien løs i vores lokalområde  

Og ikke kun omkring Nordals naturpark. 

 

Vi stater aftenen med et  

Indlæg fra Visionsgruppen Nordals. 
De vil fortælle om hvor langt de er kommet med 

Nordals projektet 

Der blive mulighed for at stille spørgsmål.  

 

Kaffe  
Oplæg til debat fra Lauget omkring de tanker og ideer  

vi har til fremtiden i Himmark, Torup og Svenstrup 

 

Afrunding og opsamling af tanker og ideer 

 til det fremtidige arbejde i og omkring   

   E`Svenstruplaug  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

 

 
 Ret til ændringer forbeholdes  



 

 

          

 

  E`Svenstruplaug  
                  Referat fra FORENINGSFORUM 

         Tirsdag d. 13. januar kl. 19.30 på forsamlingshuset  

 
I år var der mange afbud fra foreningerne 

Deltagende foreninger Forsamlingshus, SUF, Cykelklub, Jagtforening  

med flere.  

For lauget betyder det meget for vores arbejde at så mange som mulig 

er med til at præge udviklingen i Svenstrup, Himmark og Torup  

Tak for opbakningen  

 

Kort orientering fra Lauget.  

Det forgangne år. Vi har haft mange gode aktiviteter Ølsmagning, 

sommerfest, badebro, efterårs middag ildsjæl, uge 42, sten ved 

Himmark krydset juletræ 

         Uge 42 her tager vi kontakt til de berørte parter for evt. ændringer, 

da alle vore aktører ikke var med valgte vi at indkalde i stedet for.  

  

 Vi har fået mange midler hjem i året der er gået til bl.a. PC til ældre 

kursus, infotavle på P pladsen, Lyddæmpning på forsamlingshuset. 

m.m.  

Vi har også en del arbejde som ikke er afsluttet så som velkomstpakke 

 til nyankomne i vores lokalområde, GENERATION X vil vi forsøge  

 at realisere i 2015   

Ud over vore faste arrangementer er der forslag til en svampetur 

Årets bommert, m.m.  

Bordet rundt fik vi en god snak Peter Møller fortalte lidt omkring 

 jagt og hvor mange dyr der måtte skydes i det forgangne år  

SUF mangler nogle ildsjæle til bestyrelsen så har du lyst så meld dig  

til Karin frost  

Der kom bl.a.  Forslag til en lysbilledaften.  

Men der er også mange andre aktiviteter: Her kun et lille udpluk. 

SUF har opvisning i Guderup hallen lørdag d. 14 marts kl. 10  

Ringridning d. 67 juni 

Der er byfest d. 26 september  

Tak for en god debat. 

                                                                  E`Svenstruplaug 

  

 

 



 

 

SUF:   Vinder af kagemand! 

 
I forbindelse med kontingent betaling havde gymnastik 
afdelingen i SUF udloddet en kagemand, blandt de 
gymnaster der betalte deres kontingent til tiden. Vinderen 
blev udtrukket blandt 54 gymnaster der har betalt 
rettidigt.  
Vinderen blev: Zoe Walsh, skoletoften 6.  

Hun er gymnast på Drengefræs og vilde piger. 

 

 
Turen går til Asgård!  

 
Kære alle 
Igen i år har Svenstrup Friskole teater opvisning.  
I år hedder stykket ”Turen går til Asgård”. Stykket tager ca. en time. 
Der er tale om ca. 60 skuespillere (elever) på scenen i alt. 
Stykket handler om en chartertur som går til Asgården, hvilke 
oplevelser turisterne får 
…………………………………………………… 
Skolen opfører stykket onsdag d. 4. februar og torsdag d. 5. 
februar. ALLE er velkommen til at opleve teater opsætning. Begge 
dage åbner dørene kl. 18.30 stykket opføres kl. 19.00. 
Efter optræden er der mulighed for at få kaffe og kage, der kan fås 
sodavand til børnene. 
Biletter kan købes i forsalg på skolen fra onsdag d. 28 januar eller 
ved salgsbordet i Svenstrup Forsamlingshus på selve dagen for 
optræden. 
Billetprisen voksne 40kr. Børn halvpris. 
PS: kom i god tid, sidste år var der ikke plads til alle. 
 
Med venlig hilsen 
Og på gensyn 
Svenstrup Friskole 

 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/SvenstrupFriskole/photos/a.711391408889542.1073741838.564844420210909/973797022648978/?type=1


 

 

Nyhedsbrev                                                                                                                               19.01.2015 

Siden sidst: 

Jubii  

Svenstrupfriskole har her til 1. januar overtaget Spejderhytten, det er ideen at 
bruge hytten, hovedsageligt til natur og teknik. Men den kan også bruges til andre 
ting, så som klasse overnatning m.m. 

Hyttens naturnære beliggenhed gør det let at tage, ting med ind fra naturen og 
undersøge deres opbygning, om det så er planter eller dyr. 

Her er også et overdækket areal med et langt bord til større fund som skal 
undersøges. 

Beliggenheden gør det også let, at cykle hertil for selv de mindste. 

Vi glæder os rigtig meget til at tage hytten i brug.  

Indskrivning: 

Der er stadig ledige pladser i kommende 1 og 0 klasse, samt i 5-6 klasse. 

Hvis i overvejer vores skole, er vores skoleleder åben over for spørgsmål og evt. 
fremvisning af skolen. I er velkommen til at tage kontakt til: 

Navn: Jens Væggemose 

Funktion: Skoleleder 

Telefon: 64677681 / 28306230 

E-mail: jv@svenstrupfriskole.dk  

 

Med Venlig Hilsen 

 Bestyrelsen 
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Nebraska familie havde problemer med at forlade Tyskland. 
 
En lille historie fra Carsten Emil Bonde cbo@easv.dk 

 
Historien jeg vil fortælle her begyndte for ca. 
145 år siden, og omhandler Jacob 
Dominicussen fra Himmark med familie. 
Danmark havde tabt Slesvig-Holsten i 1864 
til Østrig og Preussen. Den 24. december 
1866 vedtog det preussiske parlament en 
lov om Slesvigs og Holstens indlemmelse i 
Preussen som provinsen Slesvig-Holsten. 
Loven trådte i kraft den 24. januar 1867, og 
dermed ophørte hertugdømmet Slesvig med 
at eksistere som hertugdømme og som 
statsretlig enhed. Værnepligten i den 
Preussiske hær var 36 måneder, og det 
betød at mange unge mænd fra Slesvig tog 
til Danmark eller Amerika for at undgå 
militær tjeneste. Fra det nuværende 
Sønderjylland regner man med at ca. 
48.000 rejste til Amerika og ca. 12.000 til 
Danmark.  
De første jeg har fundet i Svenstrup sogn, 
der rejste til Amerika, i tidsrummet 1864-
1914, er Jørgen Kløv fra Stevning samt 
Peter Bonde fra Tårup. De rejste sammen 
ombord på S/S Cimbria, med afgang fra 
Hamburg d. 8 september 1869. De tager 
over og møder Peter’s bror, Lauritz Bonde, 
som rejste fra København d. 6 april 1869 
ombord på Ocean Queen 
I den spæde begyndelse, var der mange fra 
Als der tog til staten Illinois. Det gjorde 
Jørgen og Peter også, de tog til byen 
Bloomington i staten Illinois. Senere fulgte 
Jørgen Kløv’s familie i Stevning med til 
Bloomington. Det gjorde Peter’s brødre 
Johan og Rasmus også. Det rygtes i det lille 
samfund at det går dem godt og flere fra 
Svenstrup tager vejen forbi Bloomington. 
Den sidste som kommer den vej er, Jacob 
Dominicussen fra Himmark der tager afsted i 
November 1876. Jacob møder sin bror 
Jørgen Dominicussen, som kom derover i 
1872. Jørgen og Jacob ændrer nu deres 
efternavn fra Dominicussen til Domingo. 
Som så mange andre tager de vestpå. 
Jørgen og Jacob køber hver deres gaard i 
Nebraska. Rasmus køber en gaard i  
 

 
Oklahoma. Johan, Peter samt Lauritz tager 
til Californien. 
 
Jacob har været på besøg et par gange i 
Himmark, førstegang i 1881 og senere i 
1908. I 1914 kommer Jacob igen på besøg,  
og har sin Kone Maria, og datteren Alice 
med.  
I Lincoln Daily News, Friday, February 26, 
1915. Finder jeg denne artikel som jeg har 
oversat. 
Hilsen, Carsten Bonde 
 

TILBAGE FRA KRIGSZONEN 
 Nebraska familie havde problemer med at 
forlade Tyskland.  
WEEPING WATER, Nebraska, Feb. 26, 
1915 
 
Hr. og fru Jacob Domingo og datter, Alice, 
der netop er vendt tilbage til deres hjem 
(Nebraska) her fra øen Als, Tyskland, 
rapporterer om svære tider i at komme ud af 
landet. De ankom der i maj sidste år, for at 
besøge slægtninge, og ved krigens udbrud 
fandt de det vanskeligt at komme væk, og 
de følte også et behov for at passe 
anliggender for slægtninge, der skulle til 
fronten. 
Da de i begyndelsen af januar er ved at 
gøre klar  til at vende tilbage til Amerika, 
oplevede de det nødvendigt at tage til den 
nærmeste amerikanske konsul i Kiel, og 
sikre sig et nødpas ved  Ambassardør, 
James Gerard, i Berlin. Forsøget på at 
forlade Tyskland igennem Danmark, 
oplevede de deres pas blev afvist af de 
tyske vagter ved grænsen. De fik  ikke lov til 
at fortsætte rejsen. Blandt de elementer i 
deres pas var de enkelte fotografier af hver 
af de tre amerikanere, klistret til dokumentet. 
Et yderligere krav, fik de at vide, var, at hver 
af deres underskrifter skal sættes ved 
fotografierne, i overværelse af den 
amerikanske konsul i Kiel, og at disse 
underskrifter skal overværes af konsulen, og 
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hans underskrift vedlagt. Der var ikke andet 
for dem at gøre, end at vende tilbage til Kiel. 
Det ville kræve mindst flere dages rejse med 
tog, hvis alt gik godt. 
Deres pas blev dateret den 11. januar,  og 
var nu gyldig en måned frem fra denne dato. 
Det er nu den 4 februar, da de ankommer til 
Kiel. Her finder de konsulen ude af byen. 
Heldigvis vendte han samme aften tilbage.  
Deres pas revideres med de foreslået 
underskrifter, og de er begunstiget med god 
togforbindelse tilbage. De dukkede igen op 
foran vagterne ved grænsen d. 7. februar, 

fire dage før deres pas udløber. De blev 
godkendt denne gang, efter en meget 
omhyggelig undersøgelse af deres personer 
og bagage.  
De købte billetter på den danske damper 
Frederik VIII. i København, og efter en rejse, 
hvor de første dage var fyldt med fare, 
ankommer de til New York d. 20 Feb. På 
den anden dag efter afrejse fra København 
blev deres fartøj  stoppet og visiteret af et 
britisk krigsskib. Der var konstant fare for 
miner, indtil de nåede åbent hav. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturvandring i Nørreskoven 

Hvornår:  Lørdag 21. februar kl. 13.00 - kl. 15.00 

Mødested:  Det gamle skovfogedsted Nygård i Nørreskoven på Als:  

  Tilmelding ikke nødvendig, mød blot op 

Turleder:  Skovfoged Leo Vindal Olsen 

Deltagergebyr: Deltagergebyr vil være 20 kr.  

Traktement: Efter naturvandringen kan man købe kaffe, te og kage på Nygård 

Arrangør:  Foreningen Nygård. (www:nygaard-als.dk)  



 

Havnbjerg amatørscene  
Opfører  

 Karma Kamma - kvaksalveren og kontanthjælpen 

Af: Knud Erik Meyer Ibsen 

Lørdag d.21 februar kl. 19,00 .  -  Søndag d.22 februar kl. 15,00. 
   
Medvirkende:  Torben Brodersen, Conny Borup, Jytte Schink, Bodil Rasmussen, 
Flemming Petersen, Børge Olsen, Gunnar Pustal og Anne Leidensdorff.  

Instruktør: Ida Wind  

Regi: Birte Pustal og Kurt Knudsen 

Sufflør: Solveig Skov 

Sminke: Dorte Nissen 

Drikkevarer, samt kaffe med lagkage kan købes på stedet  
 

Begge forestillinger finder sted i Svenstrup forsamlingshus 
Alle er velkommen  

Kamma har sygemeldt sig fra 

kommunens beskæftigelses projekt 

for at slå sig ned som alternativ 

behandler. Kommunens socialchef 

og sagsbehandler har en stærk 

mistanke om snyd med 

kontanthjælpen og indfinder sig 

flere gange på Kammas adresse for 

at afsløre hende i socialbedrageri. 

Men da postbuddet Titte er alle 

vegne og ved meget om alle, 

formår hun at lave rod i alt, hvad 

hun blandes ind i. Og helt styr på 

sammenhængene  har hun ikke, 

hvilket ikke kommer Kamma og 

hendes klienter Bimse og Kaj Owe 

til gode. Kamma sætter sin lid til 

guruen Gunner, som skal oplære 

hende i det alternative univers, men 

hun reddes i stedet af en helt 

anden person frøken Julie.    

En realistisk fase med galskab i 

højsæde.

Mød op og få rørt lattermusklerne. 

Havnbjerg Lokalforening

   



 

 
 

 

udgivelser i år 2015  

 

 
 

Nummer Sidste frist 
for indlæg 

Trykning af 
bladet 

 E SvenstruPPe’ 
udgives 

Internet 
(pdf – format) 

1 
(februar) 

Tirsdag den 
20. januar 

Ons dag den 
28. januar 

 Fredag den 
30. januar 2015 

 

 
 

2 
(marts) 

 

Fredag den 
20. februar 

Onsdag den 
25. februar 

 Fredag den 
27. februar 2015 

 
 

3 
(april) 

 

Fredag den 
20. marts 

Mandag den 
30. marts 

 Onsdag den 
1. april 2015 

 
 

4 
(maj) 

 

Mandag den 
20. april 

Tirsdag den 
28. april 

 Torsdag den 
30. april 2015 

 
 

5 
(juni) 

 

Onsdag den 
20. maj 

Onsdag den 
27. maj 

 Fredag den 
29. maj 2015 

 
 

6 
(juli / aug.) 

 

Lørdag den 
20. juni 

Onsdag den 
24. juni 

 Fredag den 
26. juni 2015 

 
 

 

7 
(september) 

 

Torsdag den 
20. august 

Onsdag den 
26. august 

 Fredag den 
28. august 2015 

 
 

8 
(oktober) 

 

Søndag den 
20. 

september 

Onsdag den 
30. 

september 

 Fredag den 
2. oktober 2015 

 
 

9 
(november) 

 

Tirsdag den 
20.oktober 

Onsdag den 
28. oktober 

 Fredag den 
30. oktober 2015 

 
 

10 
(dec./ jan.) 

Fredag den 
20. 

november 

Mandag den 
30. 

november 

 Onsdag den 
2. december 2015  

 

 
 

 
 

 

 



 

Svenstrup Forsamlingshus og 

Svenstrup Forsamlingshus`s støtteforening 

Indkalder hermed til Generalforsamling på 

Svenstrup Forsamlingshus 

 Onsdag d. 11 marts kl. 19,00 

Dagsorden følger i marts nr. af E`Svenstruppe.  

 
 

Lokalhistorisk indkalder herved til 

 generalforsamling mandag d. 16. marts kl 19.00  

i Cafeen i Stevning Kulturhus, Skolevænget 14 i Stevning.  

 

Generalforsamling i Svenstrup vandværk 2015 

Onsdag d. 4 marts, klokken 19.30 på Svenstrup forsamlingshus 

  
Dagsorden: 

  
1.     Valg af ordstyrer 

2.     Valg af protokolfører 

3.     Formandens beretning ved Gert Johansen 

4.     Fremlæggelse af regnskab ved Jørgen Jørgensen 

5.     Valg af bestyrelsesmedlem og revisor 

·        På valg til bestyrelsen er Gert Johansen 

·        På valg til revisor er Ole Rasmussen 

6.     Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før 

generalforsamlingen) 

7.     Eventuelt 

 



 

 

Søger: Reserve bedsteforældre til min dejlige hund Nova. 

Er der nogen der kunne tænke sig at passe min hund når 
jeg er ude ? 

Hun er en skøn dansk svensk gårdhund på 10 år som er 
velopdragen og ualmindelig rar. 

Jeg forestiller mig at i er glad for dyr og er bosiddende i 
Svenstrup eller omegn.  

Kunne dette være jeres interesse så ville jeg glæde mig at 
høre fra Dig / jer 

Jeg kan kontaktes på 41 57 08 60 

Cornelia M. N.  

 

 

Annoncer 

  Massage - behandlinger - i Torup/ Svenstrup  

 

 

 

Massage 1: For velvær, ro , afslappethed og fornyet energi til kroppen  

Massage 2: En dybere gående massage, slip af gamle mønstre, uro i 
kroppen, angst, spændings hovedpine, angst, ensomhed mm.  

Tidsbestilling for massage på: 41570860 

For Male hold, meditations hold og yoga hold - kontakt mig på 
41570860 

 
Cornelia Marija Nahni 
Ramsel 5, Torup 
6430 Nordborg 
 

Vælg mellem to massagetyper for beh.: 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestyrelsen          Navne:        Mailadr:       Tlf.:            
  
Formand :                 Karin Frost Jensen   karin_frostjensen@sport.dk  2253 1887 
Næstformand :         Eline Brandt              eline_brandt@hotmail.com         2344 8603 
Kasserer:                  Lotte Kümpel          kumpel@live.dk                          2221 2489 
Fodbold formand :    Thorleif Petersen      thorleifpetersen@bbsyd.dk  2283 2890 
Gymnastik formand  Dorith Spenger         dorith@bbsyd.dk                      2096 6505 
Sekretær :                 Ulla Schmidt            steimle.schmidt@gmail.com       3026 6087 
  
Revisor : Flemmning Vejlin og Alice Søgaard  

 
 
  

Tid til at skifte til vinterdæk 

 

 
Hjulskifte  inkl. 

udmåling af styretøj. 
 

Kr.   895,- 

Inkl. moms 
 

 
Hvorfor udmåling 

af styretøj? 
Trækker din bil skævt eller 

har ujævnt slitage af dækkene  
trænger  dens  styretøj til  en 
udmåling – en såkaldt 4 hjuls 

udmåling. 
Vi hat lavet et godt tilbud til dig når 

du alligevel skal have   skiftet  til 
vinterhjul. 

Se tilbudet til venstre 

Nord-Als  Autoværksted 

Tlf. 74456306 – www.nord-als-auto.dk 

Vi forhandler alle førende dækmærker 
-ring og få et  godt tilbud til netop din bil!   

mailto:karin_frostjensen@sport.dk
mailto:eline_brandt@hotmail.com
mailto:kumpel@live.dk
mailto:thorleifpetersen@bbsyd.dk
mailto:dorith@bbsyd.dk
mailto:steimle.schmidt@gmail.com


 

 
 
 

  
HENRIETTES PRIVATE DAGPLEJE 

 
 

Et godt alternativ til den kommunale. 

Lige lidt nyt fra Henriettes private dagpleje. 

Efteråret er nu godt i gang og ligeledes er vi med det mere kreative indendørs. 

Vi har fået lavet nogle søde små pindsvin og snart går vi i gang med bla. julegaver. 

I uge 43, afholdte privatdagplejen 6430 førstehjælpskursus for vores forældre. Vi havde allieret 

os med 

Michael Plambeck, som til dagligt arbejder ved Danfoss beredskab, som førstehjælpsbehandler. 

Det var meget lærerigt og der var stor tilslutning af forældre. 

Min mand og jeg har købt nabogrunden, så her i dagplejen vil vi få endnu mere plads i haven, f.eks. 

egen 

urtehave. Vi har fået høns, som børnene også er med til at passe. 

I træhytten bagved huset, laver vi et motorikrum, som giver os flere muligheder for, at træne og 

udvikle alle 

vores motoriske færdigheder. 

Hvad koster en plads i min dagpleje? 

En plads koster forældrene 1730,- pr. måned. 

Kommunen giver et tilskud på 5190,- pr. måned. 

Det samlede beløb er derfor 6920,- pr. måned. 

Har i lyst til, at vide mere om min dagpleje og se de mange fine billeder, så kig ind på hjemmesiden: 

www.henriettesdagpleje.dk 

Jeg passer i øjeblikket 4 børn. Sofi, Bruno, Lucas og Riley. 
Pt. Har jeg en ledig plads. 

 

  
 
Goods gårdbutik Stevning Midtvej 1 
  

Gårdens grisekød 
Der kan købes både hele og halve grise. En hel gris vejer ca. 80 kg. 
Velhængt og færdigpakket lige til at lægge i fryseboksen. 
Tilbuds pris kun 35 kr./kg. 
Bestilling i butik eller mobil 21 93 43 88 - Johannes. 
Vi slagter grise hver anden mdr. derfor bestilling i god tid. 
Desuden i butikken: et stort udvalg i kyllinger og andet kød samt diverse 
slagterpølser. 
Alt indenfor pærer, æbler og diverse grøntsager. Æg, honning og hjemmelavet is. 
Vi lægger stor vægt på at alt er lokalt produceret så vi kan stå 100 % inde for 
kvaliteten. 
Derfor også sæsonpræget udvalg 
 
Åbningstider: 
Mandag - Torsdag   10.00-12.00  og 14.00-16.30 
Fredag - Lørdag   9.00-16.30  
Søndag    Lukket 



 

Nyhed – Nyhed – Nyhed 
Vi har fået en fantastisk solbeskytter spray faktor 30, som indeholder Aloe Vera 
og vitamin E for at beskytte huden mod ældning og solskader.  
Den er ekstra vandfast og selvfølgelig rigtig go til børn. 

Beskytter med UVA og UVB 
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/ov 

 
  
  
 

1. Zoneterapi 
2. Laserterapi og øreakupunktur uden nåle, god til aktuelle skader, forstuvninger, 

fibersprængninger, knæproblemer, led og muskler, sår, uren hud m.m. 

3. Ben-, nakke-, skulder- og rygmassage. 
4. Ansigtsmassage og akupressur. 

5. 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… 

 

 

http://www.myaloevera.dk/ov

