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  Kommentar 

 

 

 

 

 

 

 

Med alle de skønne farver i naturen, er bare lige 

flotte hvert år, utrolige solnedgange med det 

skønneste lys, alt dette kan vi nyde, lige såvel som 

mange i Svenstrup har nydt godt af Svenstrup 

Laug`s  mange arrangementer i uge 42, med bl.a. 

en dejlig tilrettelagt cykeltur med afsluttende 

grillpølser, som kun cykelklubbens medlemmer fik 

glæde af, da der ikke mødte nogen gæster op. 

 Indvielse af den nye Krolf bane, som der var stor 

interesse for, det skal nok blive et hit til foråret.  

Ugen sluttede på forsamlingshuset med utrolig dejlig 

og hyggelig fællesspisning, samt udnævnelse af 

årets ildsjæl, læs mere herom inde i bladet.  

På skolen har der også rigtig været gang i den, det 

er spændende læsning, hvor der bliver fortalt om 

skolens undervisning, ud i naturen og lær. 

I min skoletid sad vi på vores plads og 

lyttede til læren, det skete da også, man 

faldt i søvn, uha-uha. 

 

Jo, vi har det godt i Svenstrup 

Eva Tagesen 
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GUDSTJENESTER I SVENSTRUP KIRKE 
 

 

November 2015: 

Søndag den 1.11.15: kl. 15.30 / MJK / Alle helgen 

Søndag den 8.11.15: kl. 10.30 /MJK 

Søndag den 15.11.15: kl. 9.00/ Annette Sloth 

Søndag den 22.11.15: kl. 14.00 / MJK /Familiegudstj. 

Søndag den 29.11.15: kl. 10.30 / MJK 

December 2015: 

Søndag den 6.12.15: kl. 19.00 / MJK / De 9 læsninger m. konfirmander og 

kor + Nordals koret 

Søndag den 13.12.15: kl. 10.30 / MJK 

Søndag den 20.12.15: kl. 10.30 / Menighedsgudstj. 

Juleaften, den 24.12.15: kl. 14.30 og 16.00 /MJK 

Juledag,  den 25.12.15: kl. 10.30 /MJK 

Anden juledag, den 26.12.15: Kl. 10.30 / MJK 

Søndag den 27.12.15: Henvisning til Egen Kirke 

Januar 2016: 

Nytårsdag den 01.01.16: kl. 16.00/ MJK/ ”Bobler & kransekage” 

Søndag den 03.01.16: kl. 10.30/MJK 

Søndag den 10.01.16: Kl. 10.30 / MJK 

Søndag den 17.01.16: Kl.19.00 / MJK 

 

MENIGHEDSRÅDSMØDER I KONFIRMANDLADEN KL. 19.00: 

           Mandag den 16.november 
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FYRAFTENSMEDITATION 

Velkommen til en stille stund i Svenstrup Kirke med stilhed og meditation. 

Tirsdag den 10.november kl. 17.00-17.30 

Tirsdag den 24.november kl. 17.00-17.30 

 

DET SKER I SVENSTRUP KIRKE: 

 

Vi holder Alle helgen i Svenstrup Kirke, Søndag den 1. november kl. 15.30 og 

tænder lys og læser navnene op på dem vi har mistet i det forgangne år. 

 

 

Familiegudstjeneste 

Vi indleder juletiden med en familiegudstjeneste søndag den 22.11. kl. 14.00. 

Dagens tema er ”Hjerter” og efter en kort gudstjeneste går vi ned i 

konfirmandladen og laver hjerter til at julepynte kirken med og vi hygger os og 

spiser æbleskiver og juleknas. 

Så tag din mor og far, bedsteforældre, søskende og naboer med til en hyggelig 

eftermiddag . 
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”De 9 læsninger” 

Søndag den 6.december kl. 19.00 synger vi julen ind sammen med 

Nordalskoret og organist Sebastien Clasen.Vi hører hele frelseshistorien 

gennem ”De 9 læsninger” som konfirmanderne læser op for os og efter 

gudstjenesten er der glögg og julesmåkager til alle. 

 

CAFÉ-EFTERMIDDAGE FOR ÆLDRE I KONFIRMAND-LADEN  

VED SVENSTRUP PRÆSTEGÅRD. 

Tirsdag 24. november kl. 14.00-16.00: 

Vi afslutter årets café-eftermiddage med julehygge og julesange. Mai-Britt 

fortæller en julehistorie, vi spiller julelotto og vi synger julens sange. Der er kaffe 

og juleknas til alle. 

 

Onsdag den 13. januar kl. 14.00-16.00 

Sognepræst Sophie Juel, Nordborg og Oksbøl Kirker kommer og fortæller. Vi 

synger og hygger os med kaffe og kage. 

 

 
 

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 

 

 

 

mailto:mbk@km.dk
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DØBTE I SVENSTRUP SOGN:  

  

 

VIEDE I SVENSTRUP KIRKE:  

 

       

 

DØDE / BEGRAVEDE VED SVENSTRUP KIRKE: 

               Elly Fredsgaard 

 Asger Smedegaard Pedersen 

 

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 

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/
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Nyt fra Svenstrup Friskole. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efteråret har iklædt sig de skønne 
farver, på skolen har eleverne optil 
efterårsferien arbejdet med projektet 
”Vand”. 
Alle elever fra 0 klasse til 9 klasse 
deltog i projektet forløbet de sidste 
fire uger op til efterårsferien. De 
yngste elever på deres niveau, de 
ældste fik større krav stillet til deres 
opgave.  
Alle elever var en tur omkring 
Himmark vandværk, og en tur 
omkring rensningsanlægget. 
I de dage hvor eleverne arbejde 
med deres projekter, summede 
skolen og omegnen af liv og 
aktiviteter. Der blev undersøgt vand 
kvalitet, forurening, hvor meget vand 
forskellige grøntsager inder holder. 
Og så videre. 
Alle elever havde nogle skønne 
oplevelser. 
Til fremlæggelsen kunne vi lærer, 
på skolen se og opleve at eleverne 
har fået en stor og bred viden 
omkring vand. Eleverne viste sig fra 
deres kreative side, hvilket skolens 
gange for tiden bærer præg af. 
Elevernes værker står til udstilling, 

så har i tid, slå et slag forbi skolen 
og oplev elevernes værker. 
Nogle af 9 klasse eleverne havde 
valgt at deres projekt skulle være 
eksamensopgave. Med andre ord, 
de første elever har allerede været 
til eksamen. 
Sidste skoledag før ferien, havde 

eleverne den årlige motionsdag, i år 
blev der løbet og cyklet over 
1000km. Hvilket jeg synes er godt 
klaret. 
 
Skolens samlede elevtal nærmer sig 
kraftigt de 100 elever, i dag tæller 
elevtallet 99 elever, det kan vi alle 
være stolte af. 
Bestyrelsen som startede skolen for 
godt tre år siden. Lærerkræfterne 
som står for undervisningen, det er 
også deres fortjeneste, da eleverne 
er glade for skolen, spredes der et 
positivt rygte omkring skolen. 
Skolens elever og forældre. Så vel 
de elever som fortæller, som 
fortæller gode historier om skolen er 
alle med til at give skolen det gode 
ry og rygte, som den har fået i 
Sønderborg kommune. Tak for det 
alle sammen. 
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Når skolens elevtal runder de 100  
elever vil skolen afholde en mindre 
fest, en fredag eftermiddag fra kl. 
15-17. alle elever, forældre, men 
også alle de som har været med til 
at få skolen op at stå, kort sagt 
byens borgere. 
Skolen vil i den anledning være vært 
med en kop kaffe og kage. Samt en 
overraskelse for børn og voksne. 
Hold øje med skolens hjemmeside. 
www.svenstrpfriskole.dk 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skolens bestyrelse og personale ser 
gerne så mange som har tid og 
mulighed for at komme forbi skolen. 
Torsdag den 5. november kl. 16.00-
18.00 er der åben skole, hvor det vil 
være muligt at møde nogen fra 
skolebestyrelsen og personalet. 
Kik forbi, vi er vært med kaffe og 
kage, saftevand til børnene. 
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Årets Ildsjæl 2015 i Svenstrup blev: 
 

Agnes Rigmor Nielsen 
 
Agnes indvandrede fra Jylland til Als, sin første tid på øen boede hun i 
Brandsbøl, men i 1967 slog hun og Viggo sig ned i Svenstrup. Siden da har 
hun været et kendt ansigt og en ildsjæl, ved at være aktiv i rigtig mange 
foreninger, bestyrelser og klubber. Senest og af flere omgange Formand i 
E’Svenstruplaug, aktiv i skovens dag, cykelklubben, frivillig hjælper på 
plejehjem, Ældre IT ja der kan nævnes mange ting. Men det som kender 
tegner hende mest er, at hun er en initiativtager til fælles arrangementer, som 
er med til at holde vores lokalsamfund sammen. Hun er den som lige ved 
hvordan og hvor, når der skal skaffes midler og materialer til div. foreninger, 
klubber, by forskønnelse og nye tiltag i og om Svenstrup
. 

Agnes du fortjener denne pris et stort Tillykke  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En siger tak. 

  

Tak for den dejlige titel jeg fik til fællesspisningen i uge 42 
Det varmer så utrolig meget at blive tildelt 
titlen som årets Ildsjæl. 
Derfor vil jeg gerne ad denne vej sige tak. 
Lasse skal også have en stor tak for den flotte 
overlevering han gav. 
Så nu har jeg noget at leve op til når jeg i 2016 

afleverer stafetten videre. 
Agnes. 
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Krolf nyt: 
 
Den 16. oktober blev afholdt et lille 
Krolf arrangement i Svenstrup  
ved Stolbroladen, der kunne man 
komme og se og høre om hvad krolf 
er. 
Trods regnvejr var der 30 som 
fremmødte, hvilket tegner godt  
Der var lavet 6 baner, hvor man 
kunne prøve spillet og se hvad det 
er for noget. 
Alle gik op i det med liv og sjæl, der 
blev dystet og der var 5 personer 
som kom igennem banerne med 
mindst slag til bolden for at få den i 
hullet.  
Det var Allan Kock, Torben (SUF), 
Anker Thy, Nick (Brandværn) og 
Tove Rasmussen som alle fik en lille 
præmier. 
Da der skal graves jordvarme ned i 
området ved Stolbroladen. Bliver 
banen lukket indtil foråret. Men Krolf 

gruppen arbejder videre hen over 
vinteren, de regner med at der til 
foråret er der en sprit ny bane klar 
med 12 udfordrende huller. 
Krolf gruppen består af Kirsten 
Kock, Peder Holme, Christian 
Esbensen, Preben Wind, Karl Arne 
Jeppesen og Ejvind Volf. 
E’Svenstruplaug støtter op omkring 
projektet, tovholder er Mia Bendorff. 
 
Håber rigtig mange vil være med til 
at gøre krolf til en stor succes i 
Svenstrup, spillet er for alle i 
Svenstrup. 
Tak til alle for arbejdet i krolf 
gruppen indtil nu og til alle 
fremmødte til indvielsen. 
 
På E’Svenstruplaugs vegne 
 
Mia Bendorff 
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Fællesspisning i 42 

 
Fællesspisningen var igen en succes, rigtig dejligt at se så mange 
Svenstrupper bakke op om vores arrangement, Alle som har lyst til 
at nyde hinandens selskab en fredag aften. Maden var en super 
oplevelse og lidt underholdning i form af en lille frisk quiz var der 
også, alt noget som er arrangeret på frivillighed, vi siger mange tak. 
 

Vinderen af quizzen blev: Andreas Bendorff  
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Den søde juletid står snart byporten 

Kom og vær med, når vi  

Tænder Juletræet  
som står foran Nord-Als Autoværksted  

Lørdag den 28.november kl. 15.00 

 

 

Kom og syng og dans om juletræet sammen med Julemanden 

Der er julegodter til alle børn 

Og lidt godt til ganen til de voksne 

Håber mange vil komme og være med til at sprede  

jule glæde over Svenstrup, alle er velkommen. 

Jule hilsen fra  

E`Svenstruplaug 
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GrossGym i Svenstrup! 

 
Garanteret effektiv forbrænding, højt humør, sjov varieret træning, hvor styrke 
og puls bliver udfordret. 
 

Max power – max styrke – få krop og humør op i gear  
CrossGym gør dig stærk. Det er effektiv, funktionel styrke- og 
konditionstræning. Vi laver simple, men udfordrende og varierede øvelser. 
Man ser og mærker hurtigt resultat af træningen. Får øget muskeltilvækst og 
bedre kondition med ”risiko” for vægttab  
 CrossGym er for udøvere, der ønsker at komme i form, på den mest effektive 
måde, hvor det samtidig er sjovt, giver godt socialt samvær med god musik, 
der skaber super motivation for ALLE, uanset alder, køn, fysik og baggrund. 
 
Det foregår på i gymnastiksalen på Svenstrup Friskole 4 gange før jul og 
5 gange efter jul hver tirsdag kl. 19.15 – 20.15.  
Start: 10. november   
Pris: 450 kr. for 9 gange. Betaling sker på første aften. Enten kontant eller 
mobile Pay. 
Der kan max være 25 og min. 10 deltager. Først til mølle princip. 
Sms, mail eller ring til mig for tilmelding (navn og adresse.) 
Steimle.schmidt@gmail.com eller tlf. 30 26 60 87. 
Se mere på www.morswellness.dk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Steimle.schmidt@gmail.com
http://www.morswellness.dk/
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Mobil Diskotek Power spiller musik for alle både ælder og unge og få en sikker 
fest hjem hver gang 

Du er altid velkommen til at få en snak om din fest, om hvordan kan skal køres 
osv. 
eller gå ind på vores hjemmeside www.disko-power.dk 

Vi spiller til:  
Fødselsdag / By fester /Modeopvisning / Firma fester/  Skolefester / Unge 
fester 
Bryllupper / Gadefester /Åben Hus / Jubilæum/ Julefrokoster / Børnefester/ 
Halfester 
Hvis det er noget helt andet så ring. 

 Vi spiller lige fra det helt gode gammel til det helt nye musik. 

Vi laver lige din fest som du vil ha´ den.:)  

Fest hilsner  

Dennis Pedersen 
Tlf. 51 37 19 46  

Web: www.disko-power.dk

 
 
UHA - UHA - UHA 
 
Det er dog blevet et forfærdeligt 
svineri for mennesker der skal 
færdes på stien fra Skoletoften til 
Nordborg vejen. 
Der ligger hundelorte over det hele, 
særlig om aftenen er der stor 
chance for at få disse 
efterladenskaber under skoene, og  
eventuelt få dem slæbt ind på 
gulvtæppet. 
 

 
 
 
Det er nok kun 
nogle ganske få 
hundeejere der blot 
gør som ingenting 
og lader lortet 
ligge? Tag jer dog 
sammen og put det 
i hundeposen. 
Det ender med vi 
må have et kamera sat på.  
 Arne Buch. 

 

http://www.disko-power.dk/
http://www.disko-power.dk/
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 Nord - Als Y`s Men`s Club 
Så nærmer  juletiden sig atter med hastige skridt. Derfor har vi julemarked 
Lørdag den 14 november . Fra kl. 10 - 16.00  i Schinks værksted , 
Nordborgvej 163. Der kan købes hjemme lavede  æbleskiver , kage , kaffe , 
gløgg. Til børnene vil der være saft. 
Salget går igen i år ubeskåret til Julemærkehjemmet Fjordmark Kollund. 
Så kom og støt op om en god sag. 
 

 
Søges: 
 
Hej, jeg søger garnrester, da jeg strikker til 
Hjemløse for Kirkens Korshær. 
Det er vanter + tæpper, så alt kan bruges. 
Men jeg kan kun modtage det med tusind tak .  
Med venlig hilsen 
Mary Kjær 
Kløvertoften 23, Svenstrup 
6430 Nordborg 
Tlf. 74456381 
Mobil 40543230 

 

”Lortestien” 

   

 Før   Efter, ”lorten” er blevet trådt på. 
 
Hundehømhøm mig her, hundehømhøm 
mig der, det bliver da værre og værre. Så 
nu har stien mellem Skoletoften 24 og 26 
fået navnet ”Lortestien” efter at flere er 
kommet gående og trådt i de mange 
rimelig store ”lorte” der ligger på stien. 
Det grønne område ”Grønningen” er også 
blevet ramt, og efterladenskaberne ser 
ens ud, så noget tyder på at være fra 
samme store hund.  
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    Eva Tagesen. 
 
 
 
 

                                                                                                                                                               

 
 

 
Bestyrelsen          Navne:        Mailadr:       Tlf.:            
  
Formand :                 Karin Frost Jensen   karin_frostjensen@sport.dk  2253 1887 
Næstformand :         Eline Brandt              eline_brandt@hotmail.com         2344 8603 
Kasserer:                  Michael   Stærkær    asfaltrod@bbsyd.dk                   2089 6000 
Fodbold formand :    Torsten Junk             torsten.suf@gmail.com 4182 9065 
Gymnastik formand  Dorith Spenger         dorith@bbsyd.dk                      2096 6505 
Sekretær :                 Ulla Schmidt            steimle.schmidt@gmail.com       3026 6087 
Supplanter: Marrianne  Jessen,  Janni Petersen og Julia Findstrup Røhrchen. 
Revisor : Flemmning Vejlin og Alice Søgaard  
 

 

 Nord-ls Autoværksted 

f. 74456 – www.nord-als-auto.dk 

 

     

 

Nord - Als Autoværksted 

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

mailto:karin_frostjensen@sport.dk
mailto:eline_brandt@hotmail.com
mailto:dorith@bbsyd.dk
mailto:steimle.schmidt@gmail.com
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HENRIETTES PRIVATE DAGPLEJE 

 Et godt alternativ til den kommunale.  
 
 

Efteråret er nu kommet og det betyder bl.a. Modne frugter fra træerne. 

Vi har i år høstet blommer for derefter at lave blommemarmelade. 

 Hvert barn fik med stor stolthed sit eget glas marmelade med hjem. 

 

Snart vil vi en tur i skoven og finde materialer til vores årlige juledekorationer. 

 

I legestuen har vi i forår/sommerperioden opholdt os ude i haverne. Nu er det så tid 

til, at komme indenfor og som vi plejer, vil det foregå i Guderup aktivitetscenter en 

gang i ugen.  

Jeg passer nu 4 friske drenge i alderen 1-2 år. 

 

Nu har jeg så lige en enkelt ledig plads tilbage, så hvis i er interesserede da ring til mig 

og vi kan aftale et besøg, så i kan se og høre om hvem jeg er. 

 

Hvad koster en plads i min dagpleje? 

En plads koster forældrene 1760,- pr. måned. 

Kommunen giver et tilskud på 5280,- pr. måned. 

Det samlede beløb er derfor 7040,- pr. måned. 

I er også velkommen til; at kigge ind på min hjemmeside: www.henriettesdagpleje.dk 

Venlig hilsen Henriette  
 
 

  
 

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 

http://www.henriettesdagpleje.dk/
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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
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Skal du holde fest, eller er der andre lejligheder, hvor du gerne vil have, 

at dine gæster overnatter, tæt på hvor du bor, til rimelige priser, så kan 

vi tilbyde overnatning til 10 personer med mulighed for 4 ekstra 

opredninger. 

Pris:  250 kr. pr. person pr. nat uden morgenmad (inkl. linned) 

            300 kr. pr. person pr. nat med morgenmad (inkl. linned) 

            900 kr. pr. nat pr. lejlighed (sommerhus koncept) 

Der er adgang til et fuldt udstyret køkken, TV-stue, bad og toilet. 

Kontakt os: 

E-mail: linda@maron1.dk  

Tlf.:  20491918 

www.maron1.dk 

Eller kig forbi og se lejlighederne. 

Der afregnes kontant eller pr. Mobilepay ved ankomsten 

mailto:linda@maron1.dk

