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Kommentar 

 

 
Så er det blevet påske og årets konfirmander i 
Svenstrup er sprunget ud og har forhåbentligt haft 
en god Blå mandag hvor  de har hygget sig. 
 
Bladet byder denne gang på en del referater fra 

overståede generalforsamlinger, som er foregået i 
god ro og orden med en del nyvalg, så nye 
mennesker kan komme i gang med  at  deltage i 
bestyrelsesarbejdet i foreningslivet i Svenstrup. 
 
De fleste af vinterens aktiviteter er nu  afsluttet og  
man er ved at gøre haven klar til mange hyggetimer 
med en solrig sommer, andre er måske  ved at gøre 
campingvognen  klar  til nogle  gode ture ud i 
naturen i Danmark eller i Europa andre planlægger 
måske en rejse længere væk. --- Hvem ved ---    
Men fra  bladet skal der i hvert fald ønskes læserne 
en god sommer. 
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GUDSTJENESTER I SVENSTRUP KIRKE, April 2015: 

 

Marts 2015: 

29.3.15 kl. 10.30 / KONFIRMATION/ MBK  

April 2015: 

2.4.15 kl. 17.00 / Skærtorsdag m. spisning / MJK 

3.4.15 kl. 10.30 / Langfredag / liturgisk/ MJK m.fl. 

5.4.15 kl. 10.30 / Påskedag / MJK 

6.4.15:     Vi henviser til Havnbjerg Kirke kl. 10.30 

12.4.15 kl. 10.30 /Guldkonfirmation / MJK 

19.4.15 kl. 10.30 / MJK 

26.4.15 kl. 10.30 / MJK 

Maj 2015: 

1.5.15 :  Vi henviser til Nordborg Kirke kl. 10.30. 

3.5.15:  kl. 9.00 / Kitty Hovgaard 

10.5.15: kl. 10.30 / MJK 

14.5.15: kl. 9.00 / Kristi himmelfart/ MJK 

17.5.15: kl. 10.30 / MJK 

24.5.15: kl. 10.30 / Pinsedag / MJK 

25.5.15: kl. 14.00 / FRILUFTSGUDSTJENESTE i   Oksbøl Præstegårdshave. 

31.5.15: kl. 16.00 / MJK 

  

NYT FRA KIRKEN 
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 DET SKER I SVENSTRUP KIRKE: 

PÅSKEN 2015: 

 

 

 

Vi fejrer Skærtorsdags gudstjeneste i Svenstrup Kirke den 2. april kl. 

17.00-19.00 hvor vi spiser sammen i kirken. 

Pris for voksne: 50 kr.(Inkl. drikkevarer) Børn: gratis. Tilmelding til Martha 
Thomsen: 
 21 19 76 75 - gerne sms. 
 
 
 

Langfredag, 3. april kl. 10.30. 
Liturgisk gudstjeneste. 
Der er ingen prædiken denne dag, hvor Jesu lidelseshistorie læses op af 
præsten og af folk fra menigheden. 
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PÅSKEDAG den 5.april kl. 10.30: 
Påskedag er lys, liv og jubelskrig! Stenen er væltet fra graven! Jesus er 
opstået fra de døde.  
            Det er uforståeligt. Ufatteligt. Utroligt. 

Påsken handler om det største der findes, om det dybeste mørke og om den 
allerstørste kærlighed.  

Om lyset der vinder over mørket og om  
livet der vinder over døden.  

 
 

CAFÉ-EFTERMIDDAGE FOR ÆLDRE I KONFIRMAND-LADEN  

VED SVENSTRUP PRÆSTEGÅRD. 

Onsdag den 15.4. kl. 14.00-16.00 kommer det til at handle om engle. 

Mai-Britt fortæller om engle op gennem historien og om hvorfra de vingede 

væsner kommer. Vi synger og hygger os med hjemmebag og kaffe. 

Onsdag den 20.5. kl. 9.00-ca. 18.15: Udflugt til Carl Nielsens barndomshjem 
på Fyn. (Se mere information her under.) 

 

 
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 

 

 

 

Carl Nielsens  150 års jubilæum i 2015: 

Tirsdag den 21. april kl. 19.00 Orkester og kirkemusik  

Egen Sognegård 

Onsdag den 20. maj kl. 9.00- 18.15: Udflugt til Carl Nielsens 

barndomshjem på Fyn og frokost på kro. GRATIS deltagelse !  

Afgang fra Svenstrup Kirke præcis kl. 9.00. 

TILMELDING NØDVENDIG senest 15.5. tlf. 21 67 72 05 / 

mbk@km.dk  

  

mailto:mbk@km.dk
mailto:mbk@km.dk
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”FYRAFTENS MEDITATION” I SVENSTRUP KIRKE. 

Tirsdag den 28.4. kl. 17.00-17.30 

Tirsdag den 5.5. kl. 17.00-17.30 

Tirsdag den 26.5. 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. 

 

 

  

DAGS-RETRÆTER I SVENSTRUP KIRKE: 

Lørdag den 9. maj og lørdag den 30.maj kl.10.00- 15.30 har du mulighed for 

at deltage i 2 uafhængige dags-retræter. 

På den første retræte, den 9. maj, vil vi med udgangspunkt i udvalgte tekster 

og ved hjælp af kristen meditation og åndelige øvelser, arbejde med temaet 

”Skabelse & Vækst”. På den anden dagsretræte, den 30. maj er temaet: 

”Kærligheden”.  Noget af tiden vil vi arbejde i stilhed. Det er gratis at deltage i 

retræterne, men man skal selv medbringe mad og drikke til hele dagen. 

  Husk: Praktisk tøj og fodtøj og evt. et tæppe.  
Jeg gør opmærksom på, at antallet af pladser er begrænset, og tilmelding 
sker efter ”Først til mølle”-princippet. 
 
Tilmelding til Mai-Britt på 2167 7205 eller på mbk@km.dk senest den 27.4.15. 
 
 
 
 
 
 

 

   MENIGHEDSRÅDSMØDER I 
   KONFIRMANDLADEN 

   Tirsdag den 21.4. kl. 19.00  

                     Tirsdag den 19.5. kl. 19.00  

  

mailto:mbk@km.dk


 7 

 

 

DØBTE I SVENSTRUP SOGN:  

Maria Louise Elkiær Lindgren 

            Monica Tenna Lindgren Jørgensen 

            Gry Elkiær Lindgren  

 

DØDE / BEGRAVEDE VED SVENSTRUP KIRKE : 

         Jytte Møller 

 

 

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/  

mobil: 26 74 62 11 

Kontaktperson: Martha Thomsen.  

                                  Tlf. 21 91 76 75 

Mere information: www.svenstrupkirke.dk  

KIRKEBIL:  

 

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

eller arrangementet. 

  

http://www.svenstrupkirke.dk/


 8 

 
 
Svenstrup Forsamlingshus Støtteforening. 
 
Fra bestyrelsens side vil vi takke alle for den støtte og velvilje vi har mødt i 
året 2014 , 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 2015. 

 

Uge 15, april måned  familien  Ole Tagesen   tlf. 26145771 

Uge 17, april måned  familien Lasse Andersen   tlf. 21746273 

Uge 19, maj måned  familien Willy Olesen   tlf. 74456292 

Uge 21, maj måned   familien Tina Olsen   tlf. 29847123 

Uge 23, juni måned   familien Ole Rasmussen   tlf. 74456193 

Uge 27, juli måned  familien Bent Asmussen   tlf. 74456407 

Uge 30, juli måned  familien Peter Møller Himmark tlf. 74456301 

Uge 33, august måned  familien Børge Nielsen    tlf. 30873837  

Uge 36, august måned   familien Viggo Brodersen  tlf. 61780217 

Uge 39, september måned  familien Bent Rasmussen   tlf. 74456526 

Uge 41, oktober  måned  Hans Henrik Bay   tlf. 74456444 

Uge 44, oktober måned  familien Helmuth Buss   tlf. 74456284 

Uge 48, november måned   familien Arne Buch   tlf. 74456150 

 

På  forhånd tak og god fornøjelse med årets oprydningsdage 
 
Den årlige vedligeholdelses- og rengøringsdag, afholdes onsdag d.17. juni 
2015.   

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. 21746273.    
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Påskeudstilling på Als 
 
I dagene 2.- 6.april april står hele påsken i kunstens tegn på Als. Også i år 
har vi fået nogle spændende kunstnere hertil, mere end 100 kunstnere fra 
Danmark og Tyskland. 
Charlotte Riis Engelbrecht (formand for kultur og fritid) står for den officielle 
åbning i Nordals Idrætscenter Skærtorsdag kl. 12.00. 
 
Kl.13.20 afgår en bus fra centeret til flere udstillingssteder og endnu en bus 
fra Kunstpunkt Augustenborg kl.12.30 samme rute men modsat. 
Billetter kan købes ved indgangene til en pris 40 kr. 
 
Der er fernisering på Alsingergården/Stolbroladen kl. 14 -16.  Men der er 
åben fra kl. 13-17 
 Følgende udstiller på Alsingergården:  Optimisterne som tidligere har 
udstillet på Nordborg Slot viser smykker, pileflet, keramik og malerier.  
Gæsteudstiller Helen Dalvig akvarel, Didde Christine Asmussen malerier. 
Derud over udstiller Alvaro Abreu malerier. 
 
I Stolbroladen har Stenklubben åben med udstilling af samling af egne fund 
og selvlysende mineraler samt salg af  smykkesten ,kort, dekorationer m.m . 
 Farveladens medlemmer viser malerier. Desuden viser  gæsteudstiller  Eva 
Steffensen Rødekro, glaskunst m.m 
 
Som sædvanlig har butikkerne i Nordborg og Guderup stillet deres vinduer til 
rådighed for bl.a lokale kunstnere 
 
Kunstkataloget kan afhentes i butikkerne i Nordborg, bibliotekerne, 
udstillingsstederne samt hos Lissie 
 
Venlig hilsen Anna Weber Flintevænget 37 Guderup 
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Andelsselskabet  E SvenstruPPe’   
 
Generalforsamling afholdt 
d.17.marts 2015. 
 
 Dagsorden: 

1. Valg af dirigent: 
John Dahl blev valgt. 

2. Sidste års protokol v Peter 
Møller. 
Protokollen blev godkendt. 

      3.  Bestyrelsens beretning for 
året 2014. v/ Lasse Andersen 
 
Beretning for året 2014. 
ESvenstruPPe’s 38.årgang, bladet 
er udkommet planmæssigt 10 
gange i årets løb. 
Samarbejdet med Svenstrup 
Friskole omkring den leaset 
kopimaskine er forløbet godt 
gennem året.  
Maskinen er en Ricoh Aficio MP 
C3001.   
Der har ikke været nogen problemer 
med maskinen. 
 
Serviceaftalen, er ved at nå det 
aftalte antal kopier der betalt for, og 
der skal laves en ny aftale. 
 
Vi har afholdt et bestyrelsesmøde i 
2014. 
Den årlige indsamling af bidrag fra 
læserkredsen blev på 9585,00kr, 
det er 2758,00 kr. mindre end året 
før. Årets resultat er 4303,90 kr. 
Indtægter og udgifter fremgår af 
regnskabet. 
Svenstrup Friskole har søgt om 
fritagelse for, og fået bevilliget 
fritagelse af betaling af den aftalte 
leasing afgift gældende fra d. 1. 
januar 2014.   

 

Udbringningen af bladet har 
igennem året været meget stabilt. 
Der er 3 elever fra Friskolen, og 3 
elever fra Nørreskovskolen.   
 
Vi har en lovpligtig arbejdsskade 
forsikring. 
    
Vores hjemmeside på Internettet er 
stadig aktiv, og ESvenstruppe’ kan 
læses der.  
 
   
Jeg vil hermed takke alle som i 
årets løb har bidraget med stof, 
redigering, trykning, samling og 
udbringning af bladet. 
 
Tak til bestyrelseskolleger for et 
godt samarbejde. 
 
Til slut vil jeg ønske en god fremtid 
for E SvenstruPPe’.   
 
 
4.Regnskabs aflæggelse ved Lissie 
Wonsyld. 
Indtægter        33071,67 kr. 
Udgifter          28767,77 kr. 
Årets resultat  4303,90 kr. 
Beholdning pr.31.dec.2014. 
Obligationer    20.282,91 kr. 
Bankkonto    21.438,81 kr. 
Kontant                              0,00 kr. 
 
5. Ingen indkomne forslag. 
 
6. Valg til bestyrelsen: 
Lasse Andersen genvalg 
Hans Chr. Christiansen genvalg 
Peter Møller genvalg 
 
Suppleanter: 
Eva Tagesen genvalg  

John Dahl genvalg 
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Revisorer: 
Arne Paulsen genvalg 
Helmuth Buus genvalg 
 
7. Eventuelt: 
Der blev foreslået, at bidraget fra 
Menighedsrådet skulle hæves. 
Friskolen har modtaget et tilbud fra 
Hansen Print på en kopimaskine og 
serviceaftale, vi vil gennemgå 
materialet. 
Formanden takkede John for god 
mødeledelse og afsluttede 
generalforsamlingen. 
 
 
 

Efter generalforsamlingen ser 
bestyrelsen således ud: 
Formand   Lasse 
Andersen 
Kasserer   Lissie 
Wonsyld 
Sekretær   Peter Møller 
Bestyrelses medlemmer:
 Hans Chr. Christiansen 

Inge Good 
 
Suppleanter: Eva Tagesen, 
John Dahl 
 
Revisorer: Arne Paulsen, Helmuth 
Buus. 

 
På bestyrelsens vegne 
Lasse Andersen. 

 

 
 

Svenstrup Forsamlingshus 
Støtteforening. 
Generalforsamling afholdt d.11. 
marts 2015. 
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 
2014 ved Lasse Andersen 
 
Bestyrelsens beretning for år 2014. 
For støtteforeningen har året 2014 
været et rimeligt år.  
Vi har medvirket ved 8 
arrangementer, der hver især har 
givet et godt udbytte. 
Udendørs arealerne er rengjort og 
vedligeholdt løbende gennem året.  
Der blev startet et projekt der havde 
til opgave at forbedre lydforholdene 

i den store sal. Efter et års forløb er 
opgaven løst, og med et godt 
resultat, de akustiske forhold er 
markant bedre. Vi har fået bevilliget 
39.320,00 kr. excl. Moms fra 
Landdistrikterne i Sønderborg 

Kommune. Loftet i salen er ca. 10 
cm. skævt, så det  blev nødvendigt 
at dele flåderne i mindre stykker, 
det betød en merudgift på 
10.000,00 kr. incl. moms. 
 
Den årlige arbejdsdag med diverse 
vedligeholdelses opgaver og 
rengøring, blev afholdt onsdag 
d.18. juni, igen med stort 
fremmøde. Dagen startede 
traditionen tro med morgenkaffe og 
sluttede med aftensmad. 
Det er E’ SI-skå’s 13. sæson, de 
kan samle 40- 55 personer hver 
torsdag i vinterhalvåret til mange 
forskellige arrangementer. Igen i år 
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har der været afholdt en række 
foredrag i samarbejde med 
Menighedsrådet og Lokalhistorisk 
Forening. Regnskabet bliver 
revideret af klubmedlemmerne.  
Udflugten d 22. maj, gik til Sylt, 
middagen blev indtaget på færgen 
mellem Rømø og Sylt, lokal guid 
førte os rundt på øen, en god 
tilrettelagt tur. 
  
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: 
Ragnhild Knudsen. 
Støtteforeningens indtægter er på 
98.436,23 kr. driftsudgifter er 
59.101,81 kr. Årets driftsoverskud 
er på 39.334,52 kr. 
Vi har en bank og kassebeholdning 
på 44.438,49 kr. 
Vi har overført 20.000 kr. til 
forsamlingshuset i 2014.  
 
Støtteforeningen har passiver for 
470.000,00 som rente og 
afdragsfrie lån i Svenstrup 
Forsamlingshus. 
Regnskabet er revideret og 
godkendt 
 
4. Ingen forslag. 

 

5. Valg  
På valg til bestyrelsen var: 
Ranghild Knudsen, genvalg. 
Arne Buch modtog ikke valg. 
Aase Henningsen nyvalgt. 
6. Valg af suppleant: 
Ejvind Volf, genvalg. 
7. Valg af revisor: 
Jytte Brock, genvalg. 
 
8. Eventuelt: 
Dato for den årlige arbejdsdag blev 
drøftet, datoen blev fastlagt til 
onsdag d. 17. juni 2015. 
Formanden takkede Arne for hans 
arbejde i bestyrelsen, og bød 
velkommen i bestyrelsen til Aase 
Henningsen.  
Vi vil søge tilskud til lyddæmpning 
af den lille sal og skænken.  
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  Ranghild 
Knudsen 
Bestyrelses medlemmer: 
 John Jacobsen 
  Viggo 
Brodersen 
  Aase 
Henningsen 
Suppleanter: 
 Ejvind Volf 
  Laurids 
Pedersen 
Revisorer:  Helmuth Buss 
  Jytte Brock 
På bestyrelsens vegne 

Lasse Andersen.    
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Svenstrup vandværk informerer. 
 
D. 4 marts blev der afholdt 
generalforsamling i Svenstrup 
vandværk.  

Formandens beretning: 

Vi har i årets løb afholdt 2 
bestyrelsesmøder, og et 
revisionsmøde.  

Vi har arbejdet meget med 
indsatsplanerne, og har sammen 
med de andre Nordalsiske 
vandværker lavet en alternativ 
indsatsplan til kommunen. Den 
alternative plan er lavet fordi den 
kommunale plan er meget kostbar, 
og ville betyde en væsentlig 
forhøjelse af prisen på vand. Den 
alternative plan præsenteres for 
kommunen i løbet af foråret. 

Der er sat 12 nye målebrønde i 
forbindelse med diverse 
gravearbejder. På de kommunale 
bygninger er der monteret 
elektroniske vandmålere. 

Der har været 2 vandbrud. I 
december havde vi kamera i 
kloakken på Skoletoften, da vi 
frygtede vandbrud, men der blev 
ingen vandbrud fundet. 

I forbindelse med halmbrand i 
Stolbro blev der hentet vand ved en 
af brandhanerne, og det bevirkede 
at vi fik meget lavt tryk på vandet, 
og enkelte huse ingen vand havde.  

Der er taget de obligatoriske 
vandprøver, og en enkelt gang er 
der fundet en coliform bakterie. Der 
er efterfølgende taget prøver hvor 
alle kravværdier har været 
overholdt. 

Der er installeret ny computer og 
styring på vandværket. Det andet 
udstyr fik lynskade. 

I 2014 er der udpumpet 52327 m3 
vand, og der er faktureret 51050 
m3. Det svarer til et spild på 2,4 % 

På sidste bestyrelsesmøde er der 
besluttet at alle tre boringer skal 
renoveres. Der vil blive installeret 
pejlingsudstyr, som er et forventet 
krav i forbindelse med 
indsatsplanerne. Pejlingsudstyr 
bruges til at aflæse vandhøjde i 
boring i drift og i ro. 

Kasseren kunne berette om et 
overskud på 141.000kr. 
Egenkapitalen udgør nu 942.000kr. 

På valg var Gert Johansen, som 
blev genvalgt.  

Ole Rasmussen ønskede ikke 
genvalg som revisor, her blev Jan 
Petersen valgt. Tak til Ole for de 
mange år han har revideret 
regnskabet. 

På bestyrelses vegne 

Gert Johansen 

 
 

 

Havnbjerg Lokalforenings amatørteater. 

      
Der er opført 2 forestillinger på forsamlingshuset. Vi vil gerne takke for den 
store opbakning. Vi er enige om at spille komedie igen til næste år, det bliver i 

uge 9 d.26 og 27 februar 2016. 
Skulle der være nogen med en lille skuespiller i maven, og som har lyst til at 
ofre en vinter, kan de henvende sig hos mig Kurt Knudsen på Telf.29907566 
eller mail ragnhildkurt@live.dk 

  
Med venlig hilsen Havnbjerg Lokalforening. 

mailto:ragnhildkurt@live.dk
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Referat fra Generalforsamlingen på Svenstrup forsamlingshus  2015. 

1. Valg af dirigent: Ole 

Rasmussen blev forslået, og 

valgt. 

Han erklærede GF for lovlig 

varslet, og derved 

stemmeberettiget. 

2. Valg af referent: Henrik J. 

Nielsen blev forslået, og valgt. 

3. Formandens beretning: Der 

har været mange aktiviteter 

siden sidste GF. Bland andet 

har der været afholdt 5 

ordinære bestyrelsesmøder, 

sammen med 

støtteforeningen, og der har 

været 2 ekstra møder ang. 

renovering af huset, her 

tænkes på lyddæmpning i 

den storsal. 

D. 18. juni blev den årlig 

rengøringsdag afholdt, hvor 

de fleste punkter blev klaret, 

her kan nævnes at vinduer 

har fået repareret pudset 

indvendigt, samt blevet malet, 

indgangen er også malet, og 

det har virkelig pyntet på 

huset. 

22 personer har deltaget, og 

de har brugt ca. 2600 kr. på 

div. Materialer til arbejdet, og 

her takkede formanden for 

det gode arbejde der er gjort. 

 

Der har siden sidste GF 

været problemer med vand i 

kælder, dette er nu løst ved at 

der er lavet nogle ændringer 

så vandet nu i stedet for løber 

i afløbet. 

D. 20/9 2014. blev den årlige 

sommerfest afviklet, som 

forløb efter plan, højt humør 

og mange glade gæster. 

Her forsikrer formand at den 

kommer igen. 

Lasse har sammen med 

Danfoss arbejdsmiljøafdeling 

fået udarbejdet en plan for 

akustikken i den storesal, for 

at få klarelagt de muligheder 

der er for lyd forbedringer der 

burde laves. Resultatet ses i 

dag på loftet og i toppen af 

væggen, lyden i salen er nu 

markant forbedret, så prisen 

på ca. 40.000,- kr. er givet 

rigtig godt ud. 

Der er blevet afholdt div. 

Arrangementer i 

forsamlingshuset, både fra 

Svenstrup, men også udefra, 

her kan nævnes det store 

arrangement der blev afholdt 

af Ésvenstruplaug, hvor de 

havde inviteret Vision 

gruppen Nordals, til at 

demonstrer deres store 
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planer for området, med turist 

planen. 

Til slut takkede formanden 

alle de frivillige for deres store 

arbejde. 

Beretningen blev godkendt. 

4. Regnskab: Dette blev 

gennemgået af Kasserer. Og 

der kan nævnes at der er 

brugt 1200,- kr. på konsulent 

bistand, men at de er givet 

rigtigt godt ud, da 

Andelsselskabet har sparet 

næsten 10.000kr. I forsikring i 

år alene. 

I alt er omsætningen på 

132.804,00kr. men udgifter på 

137.491,27, hvilket giver et 

lille minus på = 4.687,27. 

Regnskabet blev godkendt. 

5. Indkommende forslag: Ingen. 

6. Valg til bestyrelsen: 

Tina Hell Olsen på valg 

(Ønsker ikke genvalg) forslag: 

Kurt Knudsen: Valgt. 

Henrik Juul Nielsen på valg 

(Ønsker genvalg) Valgt. 

Valg til Suppleant til 

bestyrelsen: 

Åse Henningsen på valg 

(Ønsker Genvalg) Valgt. 

Kurt Knudsen (ønsker ikke 

genvalg) Forslag: Helga 

Nielsen: Valgt. 

Revisor: 

Ingolf Henningsen (Ønsker 

Genvalg) Valgt. 

7.  Eventuelt: 

Der er lavet et nyt 

Andelsbevis, og her købte 

formanden den første, hvor 

han samtidig opfordrede 

resten til at følge trop. Pris: 

100,-kr. 

Der blev forslået at der 

etableres en net-Café i huset. 

Men der mangler internet. 

Dette vil blive drøftet på et af 

de kommende 

bestyrelsesmøder, også hvad 

dette ville koste. 

 

Dermed var General              

Forsamlingen slut, og         

Ole Rasmussen nedlage sit 

erhverv som dirigent. 

 

Med venlig hilsen 

Andelsselskabet Svenstrup 

Sogns Forsamlingshus 

Formand 

Poul Børge Juul Nielsen 
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Referat af BORGERMØDE DEN 24. FEBRUAR I SVENSTRUP FORSAMLINGSHUS...... 
 
Må siges at det var en kæmpe succes, fremmødet var stort ca. 100 
deltagere.  
 
Første punkt på dagsorden har helt sikkert gjort sin del til dette. 
 
” Nordals Naturpark ” visionsgruppen var og vise deres præsentation og 
fortælle om hvor langt de er og hvad de arbejder på lige nu. I præsentationen 
blev der gjort rede for udviklingen fra starten, samarbejdet med Sønderborg 
kommune, samarbejde med laugene og foreningerne og  økonomien til  dette 
” Resort ” Man kan ikke undgå at blive revet med af alle de gode ting som de 
vil skabe i området. Vi i laugene skal støtte op omkring ideerne. 
Visionsgruppen arbejder lige nu på ” Hvidbogen ” som er planlagt til at 
udkomme medio april 2015 . Den vil blive lagt forskellige steder her på 
Nordals. Det vil blive informeret. 
Visionsgruppen venter spændt på om Sønderborg bliver en af de 10 
dispensations kommuner i Danmark. Afgørelsen er maj 2015.  
 
Har nogle gode ideer til visionsgruppen du vil af med så kan du skrive dem 
ind på nettet her : 
WWW.FINGERAFTRYK.NU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svenstrup lauget takker for at visionsgruppen ville komme og vise deres 
præsentation ved borgermødet. 
 
Efter kaffe og kage så skulle der arbejdet lidt.  
Blyant og papir blev delt ud og nu skulle ideerne til hvad vi skal arbejde med i 
den næste tid skrives ned. Samt navne på dem der gerne vil hjælpe til . 
Derefter bearbejdes ideerne , grupperes og prioriteres og de vil blive skrevet i 
udviklingsplanen for Svenstrup området. Det er vigtigt at Lauget har mange 
der gerne vil hjælpe til, jo flere jo bedre og jo mere får vi lavet. Er der flere 
ideer og flere som vil hjælpe til så kan i kontakte eller skrive til en af os i 
lauget.     
 
ALLE er velkommen ! 
TAK for god opbakning til borgermødet  
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Efter mødet: 
 
Efter følgende har vi behandlet alle de indkomne forslag, ved at gruppere 
dem for at skabe os et overblik. Der kom 79 super gode ideer/forslag, mange 
forslag gik igen, så der er enighed om hvad der skal arbejdes med i 
Svenstrup: 
 

 Hjemmeside, ide bank, fælles kalender, velkomst folder, mm 

 By forskønnelse, oprydning, fælles områder, skilte, stier cykel stier, mm 

 Fælles aktiviteter, cykelbaner, agility baner, mm 

 Tårn ved Egebjergvej 

 Bygninger, fælles samlingssted, museum, mm 

 Cykel udlejning 

 Diverse, bla. ting som er specifikke, områdebestemt, erhverv, mm 
                   
 
Det første punkt er vi godt i gang med, via vores hjemme side på Infoland. 
Velkomstfolder er også i gang.  
Til vores årlige fællesspisning i juni, vil vi give en fremvisning af Infoland og vi 
giver en status på andre punkter, samt vi skal lave opstart til hvordan kommer 
vi i gang og hvem vil være med. Der skal nedsættes nogle arbejdsgrupper, 
hvor vi selvfølgelig med opbakning og sammen med jer, finder nogen fælles 
emner, der skal arbejdes videre med i disse grupper. Hvis I allerede nu ved at 
her kunne I godt tænke jer at få indflydelse og være en aktiv del i, så tag 
endelig kontakt til os. Vi kan ikke love at vi kan arbejde med alle punkter på 
en gang, men de vil blive gemt i idebanken. 
 
E`Svenstrup Laug   
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Oprydnings dag i Svenstrup ! 

Lørdag den 18 April 2015 kl 9.00 
 

E’Svenstruplaug indbyder til ”Ren og smuk by” dag, hvor vi i 

fællesskab vil samle affald og skrald som flyder rundt i byen. 

Dette er en start på at gøre vores by smuk og indbydende, som 

rigtig mange af jer skrev på listen over de ting, vi kan gøre i 

Svenstrup til ”by forskønnelse”.  

På P-pladsen over for forsamlingshuset bliver der sat en 

container op, som kommunen har sponsoreret, hvor i vi kan 

samle alt affaldet. 
 
 

 

 

 

 

Vi starter lørdag kl 9.00, med fælles ”stående” morgenmad i 

skolegården, derefter bliver der udleveret plastik hansker og 

affaldssække, og så fordeler vi os rundt i byen og samler 

affald. 

Håber rigtig mange af jer vil komme og være med  

Tilmelding til Agnes på tlf: 40989289 senest den 15/4. 

 
 

Mvh 

E`Svenstruplaug 
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Generalforsamling på Svenstrup Friskole 

Dato & tid: d. 21/4-15, kl. 19.00 

Sted: Gymnastiksalen på Svenstrup Friskole 
 

Dagsorden: 
 

1. Valg af ordstyrer 
a. Valg af referent 

2. Bestyrelsen aflægger beretning 
a. Formandens beretning 
b. Tilsynsførendes beretning 
c. Kasserens beretning & forelæggelse af revideret årsregnskab for 

2014 
3. Friskolens spejderhytte 
4. Valg til bestyrelsen 

a. Valg af stemmetællere 
b. Valg af medlemmer i forældrekredsen 

i. Morten Carstensen (Modtager genvalg) 
ii. Lene Christiansen (Modtager genvalg) 
iii. Tanja Andersen (Modtager genvalg) 

c. Valg af medlemmer i skolekredsen 
i. Sandra Pedersen (Modtager genvalg) 

5. Valg af suppleanter 
a. Valg af suppleant i forældrekredsen 

i. Finn Lehmann (Modtager IKKE genvalg) 
b. Valg af suppleant i skolekredsen 

i. Nina Frederiksen (Modtager genvalg) 
6. Indkomne forslag 
7. Evt. 

 
Evt. yderligere indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 
7/4-15. 

 
Friskole er vært ved kaffe/the & kage. 
Der kan købes øl & vand. 
 
På bestyrelsens vegne 
Morten Carstensen 
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SVENSTRUP FRISKOLE marts 2015 

Foråret er begyndt at vise sig fra sin dejlige side, så børnene nyder at være 

ude på tur og ude at lege i frikvartererne. 

Der har været indskrivning til det nye skoleår. Så planlægningen er allerede i 

gang. Vi laver i år på FORSØGS BASIS et Før Skole SFO tilbud hvor den 

kommende 0. klasse får deres gang på skolen allerede fra 4.maj. 

Årets skole teater ”Turen går til Midgård” var en succes med fulde huse på 

Svenstrup Forsamlingshus begge dage. Kanon godt klaret med 60 elever 

som deltog. 

Skolen har købt spejderhytten ved Bærensmølle. Det er et sted hvor både 

lærerne og eleverne glæder sig til at bruge masser af tid. Der er et stort 

undervisningslokale, en pejse/hygge stue, lille køkken, 2 mindre rum, 

overdækket terrasse med borde/bænke samt stor bålhytte og MASSER AF 

NATUR.  

Den første årgang på Svenstrup Friskole er ved at gøre klar til 

afgangseksamen, de har tests, og projektopgaver så de kan være godt 

forberedte. 

Der er generalforsamling på Friskolen tirsdag den 21. april 2015 kl 19.00 i 

gymnastiksalen. Alle er meget velkomne – skolen er vært for kaffe og kage. 

 

Dagsorden til generalforsamling i Støtteforeningen for Svenstrup 
Friskole 

D. 21. april 2015 
I gymnastiksalen på Svenstrup Friskole 

 
umiddelbart efter Friskolens generalforsamling 

 

1. Valg af ordstyrer 
a. valg af referent 
 
2. Gennemgang af året 
a. ved formanden 
b. ved kasseren 
 
3. Valg af stemmetæller 
 

4. Valg 
på valg er: 
Berit Stefansen (modtager genvalg) 
Lone Leander Pedersen (modtager 
genvalg) 
Helle Jørgensen (modtager 
genvalg) 
 
5. Evt. 
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Lokalhistorisk Arkiv 
 

Mindehøjtidelighed / Karlsminde 

 
 
 
 
 
Torsdag den 23. april kl. 
10.00 ved Mindestenen på 
stranden ved Karlsminde. 
Mød op, så vi sammen kan 
vise respekt og 
taknemmelighed over for de 
unge flyvere, som gav det 
dyreste offer – deres liv – i 
kampen mod nazismen. 
 
 
 
 
 
 
Kopi af hjortspringbåden, bygget af spejderne i Svenstrup/Stevning til 

korpslejren ”Solskinslejren” på Bornholm 1955. Alle skulle medbringe noget 
fra deres hjemegn, herfra byggede de så en kopi af Hjortspringbåden, men 
hvem byggede den??? 
Det er der ingen der kan huske, så hvis der er nogen der ved noget om hvem 
der byggede eller var med til at bygge båden, hører vi gerne fra jer! 
Gunnar Poulsen har restaureret båden og den er nu på Lindeværftet i Holm. 
 
                                        Henvendelse til Sine Møller   tlf. 74458463 
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                                 Afslutning på IT kursus forår 2015 i Svenstrup 

                                    Hans Jørgen Bladt 

 

 

Jeg har været på IT kursus på Svenstrup skole og jeg har fået opfrisket 
mine kundskaber i forskellige fag.                                                                                               
Vi har fået indblik i budgetføring og Kraks vejnet med vejruter og billed-
overføring.                                                                                                                                Det har været et 
opfriskende kursus. 

 

 
Hvad fik jeg ud af at gå på kursus. 

Ja det er et godt spørgsmål, det er selvfølgelig om hvor meget 

jeg er gået op idet.                                                                                                                                                

Så det er godt at der er nogen der gider bruge tid, på at bøvle med os, her i 

Svenstrup. Det er jo om at huske det hele.                                                                                      

Men øvelse gør mester, jeg får det nok omsider lært. Det at sidde ved 

sådan et apparat er nyt for mig og sådant som systemet er sat sammen i 

dag er vi som borger i Danmark nød til at rette os ind efter lovgivningen, så 

godt vi kan.      

                                                      Med venlig hilsen Anni. 

  

 

 

 

Hej Tove er nybegynder og glad for at IT kurset starter op igen i 

efteråret. Hun siger Jeg er bedre til at bruge mine hænder end åbne en 

PC så jeg er glad for at alle kan være med på kurset. 

                                                                      Tove  
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Jeg har deltaget i E.D.B. undervisning på skolen ! Kom 

sent i gang. Men med gode instruktører har jeg dog lært 

en del. 

                                                      Edith Buch                 

 

      Ja hvad fik jeg ud af kurset. 

Jeg fik lært at skrive en besked og sende den til andre, hente et billede og 

sætte det ind på et stykke papir og mange andre ting. Computeren kan     

bruges til bl.a. spil, finde oplysninger, sende og modtage besked, oprette 

budget og gemme billede.                                                                                                

Jeg kan anbefale uanset vor gammel du er tag 

med.  

             Viggo  

 

     E`Svenstruplaug 

Ja så er endnu en sæson forbi og vi siger tak for nu, men 4 kløveret                   

kommer igen til efteråret                                                                                                    

Hvornår onsdag d. 9 september  kl 9.30                                                             

Har du PC problemer, er du velkommen.                                                                                            

Er der noget der bør friskes op, så bare kom.                                                                                         

Har du aldrig rørt sådan et dyr, så kom og se hvad det er der foregår 

sådan en onsdag.                            Vi ses   

Vi er 3 der er delvis autodidakt og en proft, så alle kan være med.   

                                                    Bjørn, Eva, Poul og Agnes 

  

 
Tak til  hjælperne 
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Annoncer 
 

 
  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Vælg mellem to massagetyper for beh.: 

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.  
 

Massage - behandlinger – i Torup/ Svenstrup 

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 
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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  

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nord-Als Autoværksted 

Nordborgvej 54 Svenstrup 

Tlf. 74456306 - www.nord-als-auto.dk 

  

 

 

Montering af sommerhjul inkl. 

14 punkters forårstjek kr. 390,- 

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
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Svenstrup  Forsamlingshus 

  Informerer; 

 

Som de fleste er bekendt med, er Svenstrup 

Forsamlingshus et andelshus, og dermed er 

det andelshaverne, der i forbindelse med  

den årlige generalforsamling vælger en 

bestyrelse til at varetage deres interesser og 

overholde vedtægterne. 

Vi har nu fået trykt  nogle nye andelsbeviser 

som man for 100,00kr. kan købe hos 

undertegnede eller bestille hos bestyrelsen 

for  forsamlingshuset. Dermed støtter man 

huset og hjælper med at sørge for, at byen 

har et velholdt forsamlingshus i mange år 

endnu. 

P.B.V. 

Gert Wonsyld 

 

Formand  Børge Nielsen  Kløvertoften 14 Svenstrup tlf. 74453837 

B.medlem Lene Christiansen  Nørreskovvej 11 Torup  tlf. 20153555 

B.medlem  Kurt Knudsen  Voldgade 22 Himmark tlf. 74456203 

B.medlem Ulla   Herbst Kløvertoften 27 Svenstrup tlf. 30421895 

B.medlem   Henrik Juul  Nielsen  Apotekergade 13 Svenstrup  tlf.74491977 

Forretningsfører Gert Wonsyld Nordborgvej  50 Svenstrup tlf. 51222363 
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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 
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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

