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  Kommentar 
 

Hjertestarter 

 

Så er Hjertestarteren på plads ved indgangen til 
 
Svenstrup Forsamlingshus og vi takker vore 
sponsorer: 
 

Superhovedsponsor: LINAK 
 
Hovedsponsor+: Svenstrup Friskole 
                Nordals Skolen 
 
Hovedsponsor: Muremester Leo Franson, 
Als Tømrene Aps, Als el & vvs Aps, 
Centrum Taxi, 
Auto Jensen, CAMATEX, Nordferien.DK, 
Ronnie Jensen, KPH Byg. 
 
Sponsor:G.Johansen Skovgaard,Guderup Auto aps 
Tanken Nordborg aps,Jens Hansen Augustenhoff, 
SkorstenfejermesterJohn Clemmesen, Rema 1000, 
Nordborg Bio, Vognmand Verner Østergaard, 
Nordborg Apotek, Nordborg Bådbyggeri, 
Augustenhoff Auto og Maskinværksted, Kesses 
Malerforretning, Nord-Als Autoværksted Aps, 
El-Hjørnet i Centrum A/S,  
 

 
Redaktion 
 Lasse Andersen 74 45 62 73 

     Email: lasse@fyhn.dk 

 Gert Wonsyld 74 45 63 00 

     Email:gertw@bbsyd.dk 

   

Kontaktudvalg 
Brandværn 

 Anker Thy 74 45 62 99 
E’ Svenstruplaug 

 Agnes Nielsen 74 45 63 46 
  e-mail: nielsen@moisen.net 
„E -Si- Skå“ 

  Ole Rasmussen 74456193 
e-mail else.ole@bbsyd.dk 
Folkedansere 

Ib.Jensen 74456433 
e-mail i.jensen@post3.tele.dk 
Nørreskovskolen 

 Ejvind Bojsen 88726869 
  e-mail: ejvind@sonderborg.dk 
Stevning Børnehus og Nørreskovens 
Naturbørnehave 

 Mette Ringsgaard 74 45 86 37 
   e-mail:  mrin@sonderborg.dk 
Jagtforeningen 

 Hans Jakob Møller 74 45 63 01 
Lokalhistorisk Forening 

  Jørgen Valentin 74 45 61 65 
Menighedsrådet 

 Martha Thomsen.       21917675 
e-mail                        mmat@bbsyd.dk  
Riecks Arkæologiske samling 

 Anni Thy 74 45 61 23 
Ringriderforening 

 Dorthe Johansen 74 45 62 50 
  e-mail: Skovgaard@johansen.mail.dk 
Skolebestyrelsen 

  Henrik Christensen 23408434 

e-mail henrik@dreier-christensen.dk  
Skytteforeningen 

 Jonna Hansen 28464119 
Svenstrup Cykelklub 

 Else Marie  Ernst 29870525 
 e-mail: elseernst43@gmail.com 
Svenstrup Friskole  

 Jens Væggemose 64677681 
 e-mail kontakt@svenstrupfriskole.dk 
Svenstrup Vandværk 

 Gert Johansen 22 16 29 01 
 e-mail: Skovgaard@johansen.mail.dk 
“Trævlerne” 

 Jonny Mathiesen 74 45 63 71 
Ungdomsforeningen 

 Karin Frost Jensen 22531887 
  e-mail: karin_frostjensen@sport.dk 
   
Tekst & layout:  

 Dorthe Hoffland, Eva Tagesen   
 Gert Wonsyld 
Trykning 

 Lasse Andersen 
  John Dahl. 
  Distribution  

 Peter Møller 74 45 63 01 
Udbringning 

 Elever fra Svenstrup friskole og andre 

  

 

Svenstrup Hjemmeside 
www.svenstrup-als.dk 
 

mailto:nielsen@moisen.net
mailto:ejvind@sonderborg.dk
mailto:mrin@sonderborg.dk
mailto:mmat@bbsyd.dk
mailto:henrik@dreier-christensen.dk
mailto:karin_frostjensen@sport.dk
http://www.svenstrup-als.dk/
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GUDSTJENESTER I SVENSTRUP KIRKE 
 
Maj 2016: 
1.5.16. kl. 10.30  MJK  Skovens dag *  
5.5.16 kl. 10.30   MJK   Kristi himmelfart 
8.5.16 kl. 10.30  MJK  Højmesse 
15.5.16  kl. 10.30 MJK   Pinsedag 
16.5.16  kl. 14.00 MJK                  Fælles i Havnbjerg* 
22.5.16  kl. 14.00 MJK                  Stevning Kulturhus* 
29.5.16  kl.10.30 MJK  Højmesse 
Juni 2016: 
5.6.16 Kl. 10.30 MJK Højmesse 
12.6.16 Kl.10.30 Menighedsgudstjeneste 
19.6.16 Kl. 10.30 MJK Højmesse 
26.6.16 kl.19.00 MJK Gudstjeneste 

 
* 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. 

 
 

 

DET SKER I SVENSTRUP KIRKE: 

Skovens dag 
- vandring i Torup Skov. 

 

Søndag d. 1. maj afholdes skovens dag, med arrangementer mere end 65 steder 
rundt om i landet. 
Svenstrup menighedsråd der ejer ca. 8 ha. skov ved Torup Skov, fordelt på 2-3 
parceller,   inviterer på en tur i området på denne dag efter kirketid. 
Bøgetræerne er nyudsprungne og jorden  dækket af blomstrende anemoner. 
Mødested: Nørreskovvej 37  kl.12.00 ,hvor vi før turstart sammen spiser 
madpakker, som hver enkelt selv har medbragt, ( service og øl/vand forefindes).  
Turens længde : ca. 3 km., som slutter kl. ca. 14.00. Husk at medbringe fornuftigt 
fodtøj. 
Turen ledes af menighedsrådsformand Leo Vindahl Olsen. 
 

Svenstrup menighedsråd. 
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2. Pinsedag, 16.maj 2016 kl. 14.00 
Friluftsgudstjeneste 

i haven ved Havnbjerg Sognehus. 
 

De fem sogne på Nordals samarbejder 
om den årlige friluftsgudstjeneste. 

Havnbjerg Sogn er vært denne gang, 
så hold øje med plakater og annoncer 

med nærmere information om arrangementet, 
når pinsen nærmer sig. 

 

 
 

Gudstjeneste i Stevning Kulturhus,  
22. maj kl. 14.00 

Vi fejrer gudstjeneste i Kulturhuset i Stevning og håber mange, - både børn og 
voksne vil møde op. 
Der er Kaffe og kage efter gudstjenesten til alle. 
 

 
 

MENIGHEDSRÅDSMØDER I KONFIRMANDLADEN KL. 19.00: 
 

Tirsdag den 17.5. 
    Tirsdag  den 14.6.  
 

******************************************************** 
Ny organist ved Svenstrup Kirke 

 
Svenstrup menighedsråd har ansat Stine Möglich Mathiasen som ny organist ved 
Svenstrup Kirke pr. 1.8. 2016. 
Stine skal, udover at spille til gudstjenester og kirkelige handlinger, 
også stå i spidsen for vores børne-ungekor. 
Hvis du har lyst til at synge med i koret, så er der optagelse kort tid 
efter Stines tiltræden. (Mere om det senere…)  
Stine arbejder som underviser ved Musikskolen i Sønderborg. 
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DØBTE I SVENSTRUP SOGN:  

 
Simona Brochner Schmidt 

 
VIEDE I SVENSTRUP KIRKE:  

 
 

DØDE / BEGRAVEDE VED SVENSTRUP 
KIRKE : 

 
Christian Christensen 

 
Henny Ursula Frida Petersen 

 
 

**************************************************** 
 

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  
 

 
 
  

http://www.svenstrupkirke.dk/


 

6 

Aktiviteter i Svenstrup 
 

Lørdag d. 4. juni kl 15 indbyder  

E’Svenstruplaug til kaffe bord kl 15 og  

Fællesspisning kl 18. 
 

Kl. 15 er der dækket op til stort kaffebord,  

hvor der vil blive rig mulighed for at smage,  

på alle de dejlige lagkager, til kun 15 kr. pr per. 

som er lavet af de lokale husmødre fra Svenstrup. 

 

 

 
Kom ned i teltet på ringriderpladsen og deltag i dette hyggelige arragement,  

her får du også mulighed for at hygge snakke med dine naboer,  

eller dem fra byen, som man ellers ikke får snakket med til dagligt. 
 

 

 

 

 

 

Kl 18: Er der dækket op i teltet til festlig fællesspisning. 
Vores super gode hus kok, vil frem trylle en lækker sommer menu. 

Kom og vær med til en dejligeftermiddag/aften i Svenstrup 

 

Husk at bestille madbilletter. 

Billetter koster 70 kr. for voksne og 30 kr. for børn 

Biletter kan købes og afhentes mellem den 15. – 31. maj hos: 

 

Mia Bendorff 

Ugebjergvej 26 

Tlf: 23839317 

Man kan også købe billetter 

over netbank på konto 8011 

0001026144 

Husk navn og telefon nr. 

Billetterne vil så ligge klar i 

teltet. 

 

Mvh. 

E`Svenstruplaug 
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Efterlysning; 

Åretsbommert 2016 

 
Hvem skal have prisen for årets bommert,  

Kender du en som har lavet en pinlig og sjov  

fejlhandling eller en udtalelse  

som var pinlig, med et lidt uheldigt udfald. 

Som på en sjov måde kan blive delt med os andre? 

 
 

 

 

 

 

 

. 

For ikke at an støde nogen  

gøres dette på en kærlig, men sjov måde. 

Forslag kan indgives til E’Svenstruplaug  

senest den 23 maj 2016 
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Info fra E’Svenstruplaug: 
 

I uge 18 bliver badebroen igen sat op ved Karlsminde. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas på vores blomster  

 

Super dejligt at se alle de smukke blomster, 

som blev sat i jorden rundt i Svenstrup i efteråret.  

En bøn til alle, vær med til at værne om dem  

og ikke træde på dem.  
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Velkomst folder 

 
Der er lavet en meget fin velkomst folder,  

Som skal gives til alle nye tilflyttere i Svenstrup. 

Ideen er, at vi på en god måde får integreret 

vore nye borgere i byen. 

Husk at melde ind til E’Svenstruplaug,  

når i ved, at der kommer nye tilflyttere. 
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Referat fra Topmøde den 5. april 2016 på Svenstrup Forsamlingshus. 
 

 

Antal fremmødte : 19 personer 

 

1. Velkommen v. Henrik 

2. Året 2015 v. Agnes: Borgermøde først på året med stor tilslutning og mange ideer kom 
op, som er påbegyndt eller brugt på anden vis. Hvad er der arbejdet med af nye 
projekter: Velkomstfolder, IT –undervisning, Krolf opstart, mountains bike ruter, 
Ricks stensamling og plantning af blomsterløg i byen. Derudover er der stadig 
fællesspisninger, kåring af årets ildsjæl og kåring af årets bommert. 

3. Connie Skovbjerg som er koordinator for landdistriksudvalget fra Sønderborg 
Kommunen. Hun fortalte, hvad hun kunne hjælpe laugene med bl.a. formidling til de 
rigtige kanaler og personer, administrationsopgaver og gode råd til udførelse af 
opgaverne samt også som ekstra hånd. Hjælper laugene med at få udviklingsplaner 
lavet da de er vigtige og danner grundlaget for ansøgning af midler. 

Sønderborg kommune er meget interesseret i at hjælpe med turisme aktiviteter bl.a. 
resort ved universe. Laugene er meget velkommen til at bruge hende. 

Fælles projekt som er i gang lige nu i kommunen: Der opsættes blomsterkasser med 
krydderurter i byerne som er til fri afbenyttelse. Der kommer 2 kasser til Svenstrup. 

4. Kristian P. Nordstrøm , som er ansvarlig for offentlige arealer i Sønderborg kommune :  
Han oplyste også at de meget gerne vil hjælpe med alle mulige projekter. Opfordrede 
til at melde mangler og klager på APP ”GIVETPRAJ ” HUSK navn + telefonnummer. 
Oplyste der kommer blomsterløg igen i år. 

5. Kaffe og kage 

6. Den nye udviklingsplan 2016 – 2025 for Svenstrup lauget blev gennemgået, et par ting 
skulle tilføjes. Derefter almindelig snak og debat om , hvordan vi får flere med til at 
hjælpe med vores projekter og arrangementer. Alle var enige om at der er gang i 
mange gode ting på nuværende. Handlingsplanen kan ses på hjemmeside: 
http://svenstrupnordals.dk/om-esvenstrup-laug/aktivitestplan/ Eller hvis man vil 
have et papir eksemplar, kan man kontakte Henrik Elkrog på tlf: 26 27 63 81  eller 
mail: Svenstrup-laug@fri-tid.dk  

 

Ref. MB  
 
  

http://svenstrupnordals.dk/om-esvenstrup-laug/aktivitestplan/
mailto:Svenstrup-laug@fri-tid.dk
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Fugletur i Nørreskoven 
 

 
 

Hvornår:   Søndag 29. maj kl. 6.00 

 

Mødested:   Den gamle skovfogedbolig Nygård i Nørreskoven på Als 

 

Turledelse:   Gert Fahlberg, Dansk Ornitologisk Forening 

   

Deltagergebyr:  20 kr. 

 

Tilmelding:   Der vil ikke være  forhåndstilmelding, mød blot op 

       

Medbring:   Kikkert og terrængående fodtøj 

 

Traktement:  Efter turen, der varer ca. et par timer, kan der købes  

   morgenkaffe og rundstykker på Nygård 

 

 
 

Arrangør: 
Foreningen Nygård  
www.nygaard-als.dk  
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Generalforsamling I SUF 29-03-2016 

1. Valg af dirigent. 
Palle blev forslået og modtog valget. Han konstaterede at der var rettidigt 
indkaldt. 

2. Formands- og udvalgsformænds beretning 
 
Formanden  
Som har budt på udfordringer og nye spændende tiltag, det har været et år, 
hvor der er sket en hel del. Vi har i SUF, fået svømning med under vores 
vinger, det har været et super godt tilbud til vores unge mennesker og der har 
været fuldt hold, flot gået af vores ny op startet aktivitet. Stor ros til vores 
leder, hjælper, ja til alle som har lagt mange kræfter i det.  Så har vi fået 
vores hjemmeside i gang, resultater er blevet rigtig godt. Med stor hjælp fra 
John Hansen, som har lavet et kæmpe arbejde og gjort det muligt for os, han 
skal der lyde en kæmpe TAK til. Når vi kigger fremad, kommer der i år igen 
nye tiltag i SUF. Der skal prøves kræfter med krolf, som er i gang med deres 
spæde opstart. Hvordan det skal foregå og hvordan strukturen skal være, er 
ikke på plads. Jeg vil gerne slutte af med, at takke alle træner, leder, hjælper 
og hvem der ellers giver en hånd med i SUF. Tak for samarbejdet, I gør det 
hele værd  Tak til Ulla for den tid, du har været i bestyrelsen. Desværre 
ønsker hun ikke at, fortsætte men takker mange gange for det arbejde, du 
har gjort i bestyrelsen 

Fodbold formand 

Det er gået ganske udemærket og vi har været vidne til nogle tætte kampe. 
Der er dog 2 hold som har klaret sig ekstra godt i år. Senior damer som vandt 
deres pulje og senior Herre, som gjorde det så godt i serie 6, at de i næste 
sæson prøver kræfter med serie 5.Vi har selvfølgelig også haft de 
tilbagevendende julestævne og Sommerfodbold. Ved sommerfodbolden 
måtte vi lide under dårligt vejr, og det kunne vi desværre se på antallet af 
børn som var med. Der var ca. 15 børn mindre end de andre år,    men 
vihåber at vi næste år igen kommer op på de ca. 40 børn som plejer at være 
med til Sommerfodbold. 

 

Gymnastik formand  

Så er endnu en sæson med gymnastik gået med masser af gode oplevelser 
og en del udfordringer. Det årlige ringridning deltog vi selvfølgelig igen i år 
med cykelringridning for børn og voksne, som er godt besøgt. Vores 
gymnastik sæson startede op i uge 37 for børneholdene og de voksne i uge 
40 
Vi var heldige at finde nogle nye ledere Marie Louise, Maria og Loana. Der 
har været rigtig mange børn og voksne på de forskellige hold i år. Lige inden 
vi startede sæsonen op, var vi heldige, at få en ny rullemadras sponseret af 
Idrætsfonden og senere på sæsonen fik vi sponseret en mere at Hørup  
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genbrugs butik Til sidst vil jeg sige en stor tak til alle lederne, som gør en 
kæmpe frivilligt indsats i hele gymnastiksæsonen. Til udvalget vil jeg også 
sige stor tak for det frivillige arbejde i gør og for et godt samarbejde.  

Svømning:   
Janni kom ind i bestyrelsen som suppleant men blev ”ansat” som 
svømmeudvalgsformand, Svømming har haft fuldt op på holdet, rigtig flot 
start. Der er kommet en ny instruktør og et udvalgsmedlem. Der vil være 
mere struktur i udvalget næste sæson.  
 

3. Regnskab. 
Jeg overtog regnskabet efter Lotte Kümpel, som ikke længere kunne finde 
tiden til at føre dette i foråret 2015. Det har været et turbulent år omkring 
regnskabet, der er kommet lidt svømning med på programmet og de har 
virkelig styr på deres ting også omkring inddrivelse af kontingent kroner. 
Dette bringer mig automatisk videre til en af de største hurdler i SUF regi og 
det er vores kontingenter. Slutteligt må jeg sige, jeg har virkelig brugt meget 
tid på at følge op på betalte kontingenter  og det er vist ikke mit job. Jeg vil 
også takke vores revisorer for deres gennemgang af regnskabet og ikke 
mindst for deres kommentarer i forbindelse med samme gennemgang. 
Regnskabet blev godkendt. 
Der blev spurgt til om man i SUF kunne lave et fælles kontingent, så man 
som forældre ikke skulle holde styr på om man havde betalt til både 
gymnastik og fodbold for sit barn.  Bestyrelsen lovede at tage det op på et 
bestyrelsesmøde.  
 

4. forslag. 
Ingen. 

 
5. Valg. 

På valg er: 
Formanden: Karin modtag genvalg 
Sekretær: Ulla ønskede ikke genvalg og Louise Skov Johansen blev valgt 
som ny sekretær 
Fodbold.: Torsten modtog genvalg. 
Svømning: Janni blev valgt ind. Hun skulle vælges da hun sad som suppleant 
i bestyrelsen 
Revisor: Alice Søgård modtog genvalg 
Suppleant: Mette Bladt blev valgt.  

6. Årets fidus. 
Lisbeth fik den iår. Hun gør et stort stykke arbejde både som træner og i 
udvalget. Hun var desværre forhindret men Karin ville overrække den til 
hende.  

7. Evt.  
Kan der laves et fælles ”regelsæt” i SUF om hvad der forventes af en 
hjælpetræner? Gerne noget med at der er 1 kontaktperson man kan rette 
henvendelse til.  
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Svenstrup Frivillige Brandværn 

 
Sidste måneds udkald 
13-04-2016 Min. forurening-v/FærdselsUheld – Vej blev rengjort for 
kølervæske/olie så den ikke var glat mere 
 
Andre opgaver vi har hjulpet med 
Ingen 
 
Kommende Øvelse 
09-05-2016 kl.18:45 Øvelsen arrangeres af Svenstrup, og afholdes sammen med 
Egen.  
 
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  
Kasserer: Jens Johansen – 40240476 
Sekretær: Torben Petersen – 24805461  
Best.medlem: Henrik J. Nielsen – 21210240  
www.svenstrupbrand.dk 
Facebook 
 

Er dine vinduer rene? 
Hvis ikke så lad da mig, komme og tage tjansen. 

Det er billigere end du tror. 
Kommer gerne og gir et uforpligtende tilbud.  

Kontakt Henrik Clausen  på 22 75 01 77 eller 

ugebjerg@gmail.com  
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Cykelklubben har været på  ARBEJDE                                                                                                                                                                                               

 

Jeg tog fusen på 14 glade mandagscyklister                                                                                                       

Sidste sommer havde Naturværkstedet brug for 

flere interessenter til deres ansøgning                                

om midler til 2 shelters og en bålplads.                                                                                                                                            

 

Nu her i 2016 var det endelig vejr til at få noget af 

arbejdet lavet, så det gjorde disse dejlige 

cykelkammerater.  

Selv om man er langt over 80 år. Råber Harald til 

arbejde.                                                                                  

vi er kommet for at arbejde og ikke for                                                                                                              

at nyde kaffe og kage. 

Vi fik et par gode og sjove timer sammen med nogle af de dejlige drenge der holder 

Naturværkstedet i gang. 

Cykelklubben glæder sig til at bruge jeres hytter. Vi ses en mandag  

På cykelklubbens vegne  

           Agnes                   

  

 
 

IT-kursets afslutning på Svenstrup 
forsamlingshus. 
Den 6.4.2016 havde vi afslutning i vores IT-
kursus.Arbejdede ihærdigt til det sidste, for 
nu havde vi jo ingen til at hjælpe hen over 
sommeren, men vi er nu også blevet godt 
hjulpet i de sæsoner kurset har kørt. Håber 
virkelig der er flere der melder sig til efteråret, 
I går glip af en masse spændende og sjove 
oplevelser, og alle kan sagtens være med. 
Tak for endnu en hyggelig og spændende 
sæson.         Poul, Bjørn, Agnes og Eva.  
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Referat til Generalforsamling i Svenstrup Forsamlingshus. 

d.16/03-2016 kl. 19:00 til 19:45 

1. Valg af Dirigent: Ole Rasmussen Valgt. 

 Ole erklærede GF for lovlig indvarslet, og dermed beslutningsdygtig. 

2. Valg af Referent: Henrik J. Nielsen valgt. 

3. Formandens Beretning. Godkendt. 

 Der er blevet afholdt 5 bestyrelsesmøder i 2015. 

 Der er blevet afholdt ekstra møder grundet hærværk. 

 Arbejdet med at forbedre Akustikken i den store sal er afsluttet, med 
fremragende resultat.  

 Børge og Gert deltog ve3d Generalforsamlingen i Landsforeningen 
Danske Forsamlingshuse, Det gav en god middag, men ellers ikke 
noget at nævne af betydning. 

 D. 17/7-15 blev den årlige rengøringsdag afholdt, Her takkede 
formanden for det gode resultat, og de var mere end velkommen i 
2016. 

 Sommerfesten, måtte aflyses efter forringe opbakning, bestyrelses 
nedsætter et festudvalg, ved det første kommende møde. 

 Der er blevet ændret følgende i lejekontrakten: Manglende rengøring af 
ovn, vil blive fratrukket depositum. 

 Uge 42, kåring af ildsjæl: Agnes Rigmor Nielsen fik prisen overdraget af 
Lasse Andersen. 

 D.29/11 2015 Blev der igen afholdt slatgilde, med storfremmøde af dem 
som har hjulpet til i løbet af året. 

 Opsætning af lyddæmpende materiale i de sidste små rum, er også 
afsluttet, med samme gode resultat som den store sal. 

 Pga. nedgang i udlejning skal der ske nye tiltag: Internet etableres, (Er 
gjort). Der skal i gang sættes en opdatering af hjemmeside, her 
mangler vi en webmaster. Der skal prøves med videnskabelig foredrag,   

 Lørdag d. 13/12 2015, er den lørdag byen sent vil glemme, her brød en 
frustreret ung mand ind, og igangsatte en omfattende ødelæggelse af 
forsamlingshuset, politiet blev tilkaldt, af den tidligere formand Anne 
Marie, som er blevet takket med en buket blomster. 
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Gerningsmanden blev pågrebet af først Gert, som kunne overdrage 
ham til politiet, derefter blev formand kaldt derned. 

Et stort arbejde er nu næsten fuldendt, meget er udskiftet, og fornyet, 
der er ført mange seje forhandlinger med leverandøre og 
forsikringsselskab, og vi kan ikke takke de involverede parter nok for 
deres store arbejde. 

Det er besluttet at når huset er helt færdigt, vil der blive afholdt en form 
for åbenhus, eller ligende. 

 Havnbjerg amatørteater, har opført deres forestilling ”Hvem har 
bukserne på” i dage. 

 Og til slut, takkede formanden endnu en gang for den kæmpe 
indsats igennem året. 

4. Økonomi.  Godkendt. 

 Lejeindtægt: 81.110 kr. hvilket er 35.000 kr. Mindre end sidste år. I alt  
varesalg 88.275 kr. 

Indtægt på rengøring= 9.270 kr. I alt indtægt: 97.545 kr. 

 Udgifter: i alt 117.404,72 kr.  

 Resultat: -19859,72 kr. 

 Når alt er gjort op, har huset en egenkapital på 1.134.280,76 kr., og i 
banken står der 42.373,82 kr. samt en kassebeholdning på 3.844,25 
kr. 

 Lånet til Sønderborg kommune er nu tilbagebetalt. 

5. Indkommende forslag: Ingen. 

6. Valg til bestyrelsen: 

 Formand Poul Børge Juul Nielsen. (ønsker genvalg) Valgt. 

 Kasserer Gert Wonsyld (ønsker genvalg) Valgt. 

 Suppleant: Helga Nielsen (ønsker genvalg) Valgt. 

7. Eventuelt. 

 Gert fik ordet: Status på hærværk  der mangler stadig at få monteret 
lys i den store sal, samt foldedør bliver erstattet med en ny, som bliver i 
lysegrå, levering ca. uge 15. Gardiner i hele den store sal, samt scene 
kommer fra Botex færdig syet, ultimo april.  
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Kræmmer se her 

Skal du gøre en god handel til årets ringridning, søndag d. 5 juni ? Så er 

chancen der i år. 

Der vil i år være muligt at få en standplads, hvis du har nogle effekter du 

gerne vil sælge. Børn må også gerne få en standplads. 

                                       

Standpladsen er gratis, dog skal voksne betale 10 kr for at komme ind på 

pladsen. Børn gratis adgang. 

Pladsen er åben fra kl. 11.30 – 18.00 

Et område på ringriderpladsen vil være afmærket til køb og salg. Du skal selv 

medbringe et tæppe eller et bord til dine effekter. Det vil ikke være muligt at 

komme ind på pladsen med bil mellem kl. 11.30 – 18.00 

(Det er ikke tilladt at sælge fødevarer eller lave tombola.) 

Spørgsmål rettes til Dorthe Johansen, tlf: 22916250 
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Lokalhistorisk forening Svenstrup Sogn  

 

 afholdt generalforsamling den 14 marts 2016 i kulturhuset i Stevning. 

Mathias blev valgt som ordstyrer, det klarede han flot. Tak til Mathias. 

Efter formandens beretning og kassererens  gennemgang af regnskab 

var der valg af bestyrelse . Alle der var på valg blev genvalgt + to nye suppleanter. 

Bestyrelsen består af: 

Formand :  Vagn Hesselager 

Næstformand: Inger Marie Christiansen 

Arkivleder:  Sine Møller 

Kasserer:  Elsebeth Breede 

Bestyrelsesmedlem :  Kirsten Jørgensen 

             ”                         Connie Vogt 

            ”                          Karin Brodersen 

Suppleant : Jørgen Valentin 

Nyvalgt  Suppl.: Helge Mathiesen 

Revisor : Ingolf Henningsen 

Nyvalgt suppl. : Poul Børge J. Nielsen. 

Aftenen sluttede med Jørgen Valentin fortalte og viste billeder 

fra JFs begyndelse og til lukning. Interessant foredrag. Tak Jørgen. 

Arkivet har åbent første og tredje mandag i hver måned fra Kl. 14 – 17. 

Sommerferie i juli og august måned. 
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Årets Landsby 2016 udnævnt på Landsbyforums årlige topmøde                                                        

Svenstrup 

 

Her lidt fra Claus Klaris tale i forbindelse med udnævnelsen.   

 

Vi blev blandt andet valgt for vores mange aktive borgere og det samarbejde vi har 

i foreningerne.          Vores engagement for at vedligeholde og fremme vores lokale 

historie. Vores evner til a se fremad              og skabe projekter ikke kun for os selv 

men også for turister her er Mountainbikeruterne med udgangspunkt fra Himmark, 

et godt eksempel. Der blev også lagt vægt på det gode samarbejde vi har med 

andre uden for vores dejlige by.  

Dette skal fejres så i vil høre meget mere fra os  

Agnes    
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Projekt MTB ruter Nord Als 

På Topmødet i 2015, fremkom en del idéer med forskellige tiltag for at gøre Svenstrup 

mere attraktiv, smukkere osv.. Der fremkom herunder b.la. forslag om etablering/skiltning 

af MTB (mountain bike) rute i Nørreskoven. Projektet linker ind i Sønderborg kommunes 

cykelhandlingsplan om, at Sønderborg vil være Danmarks mest cyklende kommune i 

2020. 

Som opfølgning herpå en status på vinterens strabadser. I de mørke vintertimer har 

arbejdsgruppen bestående af Agnes Nielsen, Børge Jørgensen, Peder Holme og 

undertegnede arbejdet med, at kortlægge nogle dels smukke men, også lidt udfordrende 

ruter i Nørreskoven og Bittenlunden bag ved Danfoss.  Ruterne er udarbejdet i samråd 

med los ejere, kommunen (Sti-gruppen og vej og park) samt Skov,- og Naturstyrelsen. 

Det har været en lang proces med en del udfordringen, mange møder og nogle cykelture. 

For slet ikke at nævne arbejdsweekenderne hvor vi har fået lidt hjælp fra Bygma Gruppen 

Guderup (lån af motordrevet pælebor) fra Ronni Jensen og Torben Nielsen. Men det har 

båret frugt og dermed været hele besværet og de mange møder værd.  

        

Kom til indvielse af Nord Als´ første officielle MTB ruter.  

Der er plads til alle.  
Dette sker  Søndag den 22. maj kl 10.00 ved Himmark strand (Skærveagervej). 
Sønderborgs borgmester Erik Lorenzen vil klippe snoren til indvielsen af ruterne. 
Der er mulighed for at prøve kræfter med forskellige ruter på del 8 og 22 km samt en 

down hill bane for de hårde negle. 

8 km ruten er i udfordrende terræn for let øvede.  

22 km ruten er for alle ad stier og veje i skoven. 

Down hill ved Grønnebro er for de trænede som vil have luft under hjulene. Hvis man vil 

prøve kræfter med denne skal man tilmelde sig MTB Sønderborg facebook gruppe 

https://www.facebook.com/groups/256285291167300/  

Vel mødt,   Tanja Herum 

  

https://www.facebook.com/groups/256285291167300/
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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 
 

 

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 

Montering  af sommerhjul inkl. 

14 punkters forårstjek kr.390,- 

http://www.myaloevera.dk/ov
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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  
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24 

 

 

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

