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  Kommentar 
 

 

 

 

 

Så er vi nået til marts måned, og vi har endnu ikke 

haft rigtig vinter på Als. 

Får vi mon nogen? 

Marts måned er Generalforsamlingsmåned for de 

fleste foreninger, og det er  nu, du skal møde frem og 

give din mening tilkende, hvis du vil have indflydelse 

på, hvad der sker i de forskellige foreninger. 

Påsken falder jo også i marts i år og så er der 

konfirmation i Svenstrup kirke. Husk at fejre 

konfirmanderne ved at hejse flaget i byen. 

E`Svenstrupelaug opfordre til at gøre byen ren d. 12 

marts, så også det bør få folk af huse. 

Gymnasterne har også deres forårsopvisning hvor de 

viser hvad de har fået denne sæson til at gå med. 

Gert Wonsyld 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Redaktion 
 Lasse Andersen 74 45 62 73 

     Email: lasse@fyhn.dk 
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Ringriderforening 
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  e-mail: Skovgaard@johansen.mail.dk 
Skolebestyrelsen 
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Skytteforeningen 
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“Trævlerne” 

 Jonny Mathiesen 74 45 63 71 
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Tekst & layout:  
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  Distribution  
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GUDSTJENESTER I SVENSTRUP KIRKE 

 
 
Marts 2016: 
 6.3.16 kl. 10.30 MJK Højmesse 
13.3.16 Sogneindsamling.  Ingen gudstjeneste* 
20.3.16 kl. 10.30 MJK  Konfirmation* 
24.3.16 kl. 17.00 MJK  Skærtorsdag 
25.3.16 kl.10.30 MJK Langfredag 
27.3.16 kl. 10.30 MJK Påskedag 
28 .3.16 ingen gudstjeneste 
 
 
  April 2016: 
 3.4.16 kl. 10.30 MJK Guldkonfirmation 
10.4.16 kl. 10.30 MJK Højmesse 
17.4.16 kl. 10.30 MJK Højmesse 
22.4.16 Ingen gudstje. Henviser til Egen kl. 10.30 
24.4.16 kl. 10.30 Menighedsgudstjeneste 
 
* Se mere under ”Det sker i Svenstrup Kirke” 
 
   Husk: Kirkebilen kører: 

 

KIRKEBIL: Bestilles hos GF-Taxi på telefon  
74 45 95 45 senest dagen før gudstjenesten eller arrangementet. 

 
 

 
 

Støt verdens fattigste kvinder ved Sogneindsamlingen for  
Folkekirkens Nødhjælp den 13.3.16 
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Påsken i Svenstrup Kirke 

 

 

 

Vi fejrer Skærtorsdags gudstjeneste i Svenstrup Kirke den 24.3. 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, 25. marts 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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 CAFÉ-EFTERMIDDAGE FOR  
 ÆLDRE I KONFIRMAND-LADEN  

            VED SVENSTRUP PRÆSTEGÅRD. 
 
 
Onsdag den 30.3.16 kl. 14-16: 
Vi får besøg Børge Movild, Nordborg, som er pensioneret læge og som vil 
fortælle os om et projekt i Tanzania for fattige gadebørn, som han er meget 
engageret i og som støttes af en gruppe danskere. 

 
 

 
 
 
 
 

Onsdag den 13.4. kl. 14-16:  
mødes vi til en sang- og fortælle-eftermiddag i kærlighedens tegn. Sognepræsten 
fortæller om kærlighedens forskellige former og vi synger fællessange om 
kærlighed. 
 
Kom og vær med til nogle hyggelige timer. Tilmelding senest mandagen inden på 
 tlf: 2167 7205. (Gerne sms.) 

 
 

ÅRETS KONFIRMANDER 
 20. MARTS 2016 : 

 
Amalie Søllingvrå Matzon 
Sofie Katrine Hoffland 
Jacob Bonde Hansen 
Noelyn Baquilar Hess 
Jens Frank Voss 
Julie Følsgaard Maron 
Helene Kliver Anker 
Henriette Juul Nelsen 
Sebastian Leander Junk 
Nicolai Hess 
Melanie Patricia Rogengell 
Oliver Meeder 
Oliver Bagaslao Marcussen 
 

 

Hjertelig Tillykke!  
Hjælp med at gøre dagen ekstra 

festlig: 
 Hejs flaget for vores 

konfirmander! 
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  DØBTE I SVENSTRUP SOGN:  
   
  Konrad August Precht Møller 

  
          VIEDE I SVENSTRUP KIRKE: Ingen 

  
        DØDE / BEGRAVEDE VED SVENSTRUP 
        KIRKE : 
 

        
 

 
 

 
MENIGHEDSRÅDSMØDER I KONFIRMANDLADEN KL. 19.00: 
 

                   Torsdag den 17.3. 
  Mandag den 18.4 
 

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  
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Svenstrup Forsamlingshus 

Ordinær Generalforsamling 

Onsdag d. 16. marts 2016 kl. 19.00 

På Svenstrup Forsamlingshus 

Dagsorden: 

1.  Valg af dirigent 

2.  Valg af referent 

3.  Formandens beretning ved Børge Nielsen 

4.  Regnskab ved Gert Wonsyld 

5.  Indkomne forslag 

6. Valg: 

 Valg til bestyrelsen 

 Valg af suppleant 

 Valg af revisor 

7.  Eventuelt 

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 

dage før. 

Med venlig hilsen bestyrelsen 

Umiddelbart derefter afholder Støtteforeningen deres ordinære 

generalforsamling 

 

 
 

Svenstrup forsamlingshus Støtteforening 

Støtteforeningen afholder ordinær generalforsamling 

onsdag d. 16. marts 2016 på Svenstrup Forsamlingshus. 

Med følgende dagsorden i henhold til vedtægterne: 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke. 

3. Regnskab. 

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

5. Valg af suppleant. 

6 Valg af revisor. 

7. Indkomne forslag. 

8. Eventuelt. 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i 

hænde  

Senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Med venlig hilsen bestyrelsen.   
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Oprydnings dag i Svenstrup ! 

Lørdag den 12 Marts 2016 kl 9.00 

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

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

en fortsættelse fra sidste år på at gøre vores by smuk og indbydende 

at være i, som rigtig mange af jer skrev på listen over de ting, vi kan 

gøre i Svenstrup til ”by forskønnelse”.  

 

  

 

Vi starter lørdag kl 9.00, med fælles morgenmad på Stolbroladen. 

Derefter bliver der udleveret plastik hansker, opsamlingsgriber, gule 

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

affald. 

Håber rigtig mange af jer vil komme og være med  Husk 

byen er vores alles ansvar. 

Tilmelding til Agnes på tlf: 40989289 senest den 10/3. 

Mvh 

E’Svenstruplaug 
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Rieck’s Arkæologiske stensamling 

Kommunen har besluttet at  

Rieck’s Arkæologiske stensamling bibeholdes  

i Svenstrup i de gamle lokaler.  

Dette har de gjort på grundlaget af at vi i Svenstrup selv tager os af 

åbningstiderne. Stensamlingen er en gave til Svenstrup sogn fra Jørgen 

Rieck’s familie. Stensamlingen har en af Danmarks største samling af lokale 

fund fra stenalderen, jernalderen og vikingetiden. På visse områder er 

samlingen mere unik end nationalmuseet egne samlinger.  

For at kunne bibeholde den her i Svenstrup Der skal etableres en 

støtte/arbejdsgruppe for samlingen, som kan stå for nøgler, åbningstider og 

være kontakten til museet. Samt indkalde til evt. årlig rengøring, hvor alle 

Svenstrup borger er mere end velkommen til bidrage til. Så har dette 

din/jeres interesse, så kontakt E’Svenstrup Laug.  

Der er på nuværende tidspunkt ved at blive udarbejdet en vagt plan. Har du/I 

tid og lyst til at tage en vagt eftermiddag, skal i kontakte Anneli Thy på 

61776106 eller på e-mail anneli@jubii.dk.  

Håber på jeres opbakning til at kunne genåbne samlingen. 

 

Åbningstiderne i 2016 vil være: 

Søndag kl 13-16 

Tirsdag kl 13-16 

  

mailto:anneli@jubii.dk
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Ny dato til Top Møde  

Den 5 April kl 19 på Svenstrup forsamlingshus. 

E’ Svenstruplaug afholder Topmøde tirsdag d. 5. april 2016 på 

forsamlingshuset, hvor vi i fællesskab, vil finde ud af hvor langt         vi 

er med vores udviklingsplaner for Svenstrup. 

 Hvad vil vi fremadrettet  

 Hvad kan kommunen hjælpe os med  

 Hvad kan vi selv gøre 

 Hvordan kommer vi derhen  

 

Vi havde i foråret 2015 et rigtig godt borgermøde. Hvor der var rigtig 

mange af jer der mødte op og deltog aktivt, med at komme med input 

og gode ideer til aktiviteter for og om Svenstrup, dette vil vi rigtig 

gerne følge op. 

 

 

 

 

 

Der kan købes kaffe med kage til 15 kr. 

Håber at se rigtig mange af jer  
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                   SUF Gymnastikopvisning i     
                   Guderuphallen 
 
 
 
Lørdag den 12. marts kl. 09.30 
 

Kom og se vore dygtige gymnaster. 
 

 

Vores gæstehold. Sundeved Efterskole  
 
 
Vel mødt og med sportslig hilsen 
Gymnastik foreningen 
 
 
 
Entre 30 Kr.  
Børn under 12 år gratis ifølge med en voksen. 
 
 
Se vores opvisnings program på vores hjemmeside. www.suf-als.dk 

 

Stemningsbillede fra 

Gymnastik holdet 

Supermænds juleafslutning 

den 4. december 2015. 

Holdet var på Asien Wok 

House og spise, Senere var 

vi på tour i Nordborgs 

natteliv hvor vi fik lidt til 

ganen og spillede billiard. 
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ESvenstruppe’ afholder ordinær generalforsamling 
Tirsdag d. 15. marts 2016 kl.19.00 på Svenstrup Forsamlingshus 
Med dagsorden i henhold til vedtægterne: 
 
1. Valg af dirigent. 
2. Sidste års protokol. 
3. Beretning. 
4. Regnskab. 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
6. Indkomne forslag. 
7. Eventuelt. 
 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i 
hænde  
Senest 8 dage før generalforsamlingen. 
Med venlig hilsen bestyrelsen.   

 

 

Lokalhistorisk Arkiv 

 

Påmindelse 

Husk! 

Generalforsamling i Lokalhistorisk Forening 

Mandag den 14 marts kl. 19.00 

i Kulturhuset i Stevning. 

Bestyrelsen 
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Gargoilens gåde. 

 

Jeg er lige kommet hjem fra Svenstrup Forsamlingshus, hvor jeg har set Svenstrup 

Friskoles teaterstykke Gargoilens Gåde for tredje gang.  

Begge aftenener var der rigtig mange mennesker i forsamlingshuset. Dejligt at der er så 

stor opbakning fra elevernes familier og byens borgere, når skolen opfører teater.  

 

For første gang skulle jeg ikke selv være med. Det var jeg lidt træt af, men jeg kan jo godt 

se, at når vi nu er så mange elever på skolen, så kan vi ikke være med alle sammen 

mere. I år var det 4. – 7. klasse der skulle spille teater. 

 

De sidste par uge op til forestillingen, har der været en helt speciel stemning på skolen. 

Der er blevet øvet replikker i alle kroge, sange i musiklokalet og prøvet kostumer.  

 

Teaterstykket er en krimi, der er inspireret af Sir Arthur Conan Doyles ”Sherlock Holmes”. 

Stykket handler om en skole, der er ved at lave en teaterstykke om Sherlock Holmes. 

Samtidig bliver en diamant stjålet fra byens museum og drengen Sherlock og hans 

venner, prøver at løse mysteriet. Samtidig er det også en kærlighedshistorie om en 

dreng, der er forelsket i en pige, der er forelsket i en anden dreng, som synes alt det der 

med forelskelse er noget pjat. Det er ikke nemt.  

 

Lyder det forvirrende? Det er det faktisk ikke. Det er et meget velskrevet stykke og 

skuespillerne laver et fantastisk stykke arbejde. Man bliver meget hurtigt revet med. Og 

så er det jo lidt sjovt, at man kan genkende nogle af sine lærere i rollerne…eller kan 

man? ;) 

 

Jeg er meget imponeret af elevernes skuespil. Der er især et par stykker, jeg er 

overrasket over. Der er nogen der har haft det svært med at lave teater de foregående år 

og nu står de på scenen og tager os alle med storm, med fantastisk skuespil og sang… I 

ved selv, hvem I er.  Godt gået.  

 

Tak til alle skuespillerne for god underholdning. Tak til byens borgere for at støtte os.  

Nu vil jeg gå og glæde mig til næste år, hvor jeg igen skal over og se mine kammerater 

lave teater. 

 

 

Rikke Høeg, 8. klasse. 

Svenstrup Friskole 

 

Fakta om Gargoilens gåde. 

Forfatter: Sidsel Sander Mittet 

Sangtekster: Tilde Sander Rødsten 
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Svenstrup Frivillige Brandværn 

 
 
 
Sidste måneds udkald 
31-01-2016 Bygn.brand-Mindre brand – Ild i pillefyr var slået tilbage i tank. 
 
Andre opgaver vi har hjulpet med 
Ingen 
 
Øvelser 
29-02-2016 kl.18:45 Øvelsen afholdes af Svenstrup  
21-03-2016 kl.18:45 Øvelsen afholdes på Danfoss 
 
Ny brandmand M/K? 
Svenstrup frivillige brandværn har brug for et par nye brandmænd / kvinder i 
brandværnet. 
Hvis du kan svare ja til dette, så er det lige dig vi har brug for: 
- Er du mellem 18 og 40 år.  
- Har du lyst til at gøre en forskel når uheldet er ude.  
- Har du et fornuftigt helbred.  
- Har du lyst til at tage en uddannelse som brandmand – Gratis.  
- Er du bosiddende i / omkring Svenstrup.  
 
For mere info, tag kontakt til en brandmand du evt. kender, eller kontakt en fra 
brandværnets bestyrelse.  
Kaptajn: Anker Thy – 20629133  
Vicekaptajn: Michael Enggaarg  – 51718663  
Sekretær: Torben Petersen – 24805461  
Kasserer: Jens Johansen – 40240476 
Best.medlem: Henrik J. Nielsen – 21210240  
www.svenstrupbrand.dk 

http://www.svenstrupbrand.dk/
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Generalforsamling ved Svenstrup Frivillige Brandværn 
 

Den 27. februar 2016 afholdt Svenstrup Frivillige Brandværn generalforsamling på 
stationen hvor 17 brandmænd og 3 æresmedlemmer var fremmødt. 
 
Kaptajnen berettede om at vi i løbet af 2015 var kaldt ud 15 gange. Heraf har ét udkald 
været til en brand, hvor et bål var forladt ved stranden. Derudover har der været 9 udkald 
til mindre forureninger samt 6 udkald til klima relaterede opgaver i forbindelse med 
oversvømmelser. 
Årets sidste opgave var til oversvømmelse i Vollerup hvor vi var i indsats i 3 døgn. Der 
var så meget vand at vi fik hjælp af Rinkenæs, Egernsund, Ullerup og siden hen af 
Beredskabsstyrelsen. Det var en lang weekend med lidt søvn, men godt sammenarbejdet 
på tværs af værnene gjorde det til en god oplevelse. Vi har efterfølgende fået ros, af både 
indsatslederen samt af Sønderborg Brand & Redning, for veludført arbejde. 
 
I forbindelse med at vi får flere klima og miljø opgaver at køre til, så har vi opgraderet 
vores tankvogn med et RoadBio anlæg med tilhørende spulebom og arbejdslys, så vi 
f.eks. kan rengøre en vej for spildt olie.  
 
På mandskabssiden er vi 19 mand. Vi er 5 holdledere, 13 røgdykkere, 4 grunduddannet, 
samt 2 mand der ikke er røgdykkere. Vi har 9 mand med stort kørekort. Det er en ok 
bemanding, men vi kan sagtens bruge nogle flere brandmænd M/K 
 
Vi har alle i årets løb afholdt de 12 øvelser som vi skal. I den forbindelse skal der lyde et 
tak til alle der har stillet objekter til rådighed. 
 
I år har vi fået en nyere autosprøjte, som skal afløse den gamle. Inden den kan tages i 
brug skal den klargøres. Noget skal laves på værksted, og andet skal vi selv lave. 
 
Vi har 5 mand med i redningsbådsberedskabet, men da den gamle båd er beskadiget er 
den taget ud af drift. En ny båd er bestilt. Den vil blive levet i første halvdel af 2016.  
 
Efter valg ser bestyrelsen således ud 
Kaptajn: Anker Thy 
Vicekaptajn: Michael Enggaard 
Kasserer: Jens J. Johansen 
Bestyrelsesmedlem: Henrik J. Nielsen 
Sekretær: Torben Petersen 
 
Materiel og Station  
Redskabsmester: Gert Marek 

Redskabsmesterassistent: Walter 
Christiansen 
 
Der var i år 2 brandmænd der skulle have 
årstegn. 
40 år: Hans Egon Bendorff 
10 år: Tom Marek  
5 år: Nick Pedersen 
 
Årets brandmand blev: Torben Petersen 

 
Under punktet Eventuelt rejste æresmedlem Poul Sørensen sig op og meddelte at han 
gerne ville melde sig som aktiv brandmand igen. Han blev budt velkommen med 
klapsalve. 
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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:                  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  
 

 

 

 
 

Bestilt tid til hjulskifte i god tid på tlf. 74456306 , så finder vi et 
tidspunkt, der passer dig bedst.  
Har du behov for nye sommerdæk, har vi har et bredt udvalg af 
kvalitetssommerdæk på vores værksted. Du er meget velkommen til 
at kigge forbi, eller kontakte os på telefon 74456306, for at få et godt 
tilbud til din bil. 

Nord-Als Autoværksted Aps. 
Nordborgvej 54 

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:dorith@bbsyd.dk
mailto:steimle.schmidt@gmail.com
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Nord-ls 4456 – www.nord-als-auto.dk 

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  

 
 

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 

http://www.henriettesdagpleje.dk/
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

