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  Kommentar 

 

. 

Så er det endelig blevet sommer og vejret varmere 

– vi håber det holder til fællesspisning og 

ringridning samt de andre udendørs aktiviteter, der 

er i Svenstrup. Der er flere muligheder for at få 

motion udendørs: nye MTB ruter, cykelløb og 

Cross Gym samt masser af muligheder for at 

møde naboen til hyggeligt samvær´- også efter 

ringridningsweekenden: Skt. Hans i Nørreskoven  

grill i præstegården. 

 

God sommer 

Dorthe 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 
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 
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GUDSTJENESTER I SVENSTRUP KIRKE 

Juni 2016: 

5.6.16 Kl.10.30 MJK Højmesse 

12.6.16 Kl.19.00 Menighedsgudstjeneste 

19.6.16 Gudstjeneste i Havnbjerg Kirke kl. 10.30* 

26.6.16 kl.17.00 MJK ”Gud og Grillpølser”* 

 

Juli 2016: 

3.7.16 Kl. 10.30 MJK Højmesse 

10.7.16 Kl. 10.30 MJK Højmesse 

17.7.16 Kl. 10.30 MJK Højmesse 

24.7.16 Ingen gudstj. Henv. Havnbjerg kl. 10.30 

31.7.16 Ingen gudstj. Henv. Egen kl. 10.30 

 

 
DET SKER I SVENSTRUP KIRKE: 

Den 19.6.kl. 10.30 er gudstjenesten flyttet til Havnbjerg Kirke, hvor 
Sognepræst Annette Sloth (midt i billedet) holder sin 

afskedsgudstjeneste. Alle er velkomne i Havnbjerg Kirke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Billedet er fra pinsens friluftsgudstjeneste med de 5 sogne fra Nordals. Tak for 
en dejlig dag  
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”Gud og Grillpølser” 
(Menighedsmøde vol.I) 

 
Den 26.6.16 kl. 17.00 holder vi en kort gudstjeneste i Svenstrup Kirke og 

derefter går vi ned i præstegårdshaven/ konfirmandladen og spiser grillpølser 

sammen. 

Medlemmer fra Svenstrup Menighedsråd fortæller lidt om deres arbejde ved 

kirken, og om planerne for fremtiden. Bl.a. hører vi om menighedsråds valget 

til efteråret, hvor vi har brug for nye kandidater.  

Alle er meget velkomne til en hyggelig eftermiddags gudstjeneste med 

efterfølgende spisning   Vi ses. 

 

 
 

Ny organist ved Svenstrup Kirke 
Søndag den 14.8.16  kl. 10.30 

byder vi vores nye organist Stine Möglich Mathiasen velkommen. Hun er 
blevet ansat 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. 
Kom og vær med til en dejlig gudstjeneste og mød Stine.  
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KONFIRMANDINDSKRIVNING 

 DEN 21. 8.16 KL 10.30 
Alle kommende konfirmander ved Svenstrup Kirke inviteres til 
konfirmandindskrivning og gudstjeneste den 21. august kl. 10.30. 

 
 

       Psssssst!!!! 
(Menighedsmøde vol.II) 

Sæt X i kalenderen den 26.august 
Dér holder vi Sommerfest i Præstegårdshaven med Zerox band, grillmad og 

hygge. 
Hør mere senere… 

 

 
 
 
 

Hold dig opdateret om Svenstrup kirkes arrangementer: 
Se vores hjemmeside:  www.svenstrupkirke.dk 
 

Eller Find din kirke på facebook:  
under: Svenstrup Kirke. 
 
DØDE / BEGRAVEDE VED SVENSTRUP KIRKE : 
 

Christian Christensen 
 

Henny Ursula Frida Petersen 
 

 
 

**************************************************** 
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MENIGHEDSRÅDSMØDER I KONFIRMANDLADEN KL. 19.00: 
 
Tirsdag den 14.6. 

         Mandag den 15.8. 
 
Husk: Kirkebilen kører: 

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

 
 

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/
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CROSS GYM rykker 
UD 

    

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

8 gange - ude i den friske luft 
 

Vi møder og afslutter i Nørreskoven ”Festpladsen” ved Melvedhus   
 

 

 

Alle kan være med 
 ONSDAGE kl. 17 til kl. 18 
  Start 11. maj 2016 - Slut 29. juni 2016 
  Pris pr. gang 50 kr.  

 
Tilmeld dig alle 8 gange og få tilbudsprisen 380kr 

Tilmelding bindende og træning på eget ansvar 
RING SMS eller MAIL Instruktør: Nadja, 2480 1057 - 

morswellness@gmail.com 
  

mailto:morswellness@gmail.com
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Cykelsponsorløb 
 

Så cykles der i Svenstrup igen fredag d. 3. juni fra kl. 13 – 15 
 

 
 
 
 

Støtteforeningen for Svenstrup Friskole arrangerer cykelsponsorløb igen i år, 
alle er velkomne til at deltage, bare man har mindst en sponsor. Vi cykler fra 

kl. 13 – 15 med start og mål på p-pladsen overfor forsamlingshuset.  
Indskrivning på Friskolens bibliotek fra kl. 12 

 
Fra ca. kl. 15 er der kaffe i teltet, hvor der også vil være præmieoverrækkelse. 
 

Der er præmier til: 
Flest cyklede omgange 
Flest indsamlede penge 

 
Hvis du gerne vil sponsorer, men ikke er blevet spurgt, så henvend dig til Berit 
22 30 58 01 eller Lone 22 15 93 90, så vil de være behjælpelige med at finde 

en person. 
 

Sponsorsedler kan findes på www.svenstrupfriskole.dk 
 

Vel mødt  
Støtteforeningen for Svenstrup Friskole 

 
  

http://www.svenstrupfriskole.dk/
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Sankt Hans-aften i Nørreskoven 
 

Mødested:  Festpladsen ved Nygård i Nørreskoven 
Tidspunkt:  torsdag 23. juni 2016 kl. 18.30 – 21.30 
 
 
Program 
Kl. 18.30 Sankt Hans-løb. Start mellem kl. 18.30 og 19.00. Der er i løbet 

indlagt en lille konkurrence, hvor der er mulighed for at vinde et 
gavekort til køb af pølser. Man må gerne løbe sammen, og man 
bestemmer selv, om man vil løbe eller gå. Turen er ca. 4 km. 
For børnene vil der være en find figurerne leg. 

 
Kl. 19.30 Pølsebod og kaffebar åbner.  

Her kan købes ringriderpølser og drikkevarer samt kaffe og kage. 
 

Kl. 20.00 Harmonikamusik ved Dorthe Hoffland og Bente Nissen  
 

Kl. 21.00 Charlotte Riis Engelbrecht, formand for kultur-, borger- og 
fritidsudvalget i Sønderborg Kommune, holder båltalen på ved bålet 
på stranden. 

 Umiddelbart efter tændes bålet.  
 
 
Husk tæpper og feltstole. 
 
Aftenen arrangeres i et samarbejde mellem: 
 

E´SVENSTRUPLAUG 
SØNDERBORG ORIENTERINGSKLUB 

NORDALS FOLKEDANSERE 
FORENINGEN NYGÅRD 

 
WWW.nygaard-als.dk 

 
  

http://sonderborgkommune.dk/udvalg/kultur-borger-og-fritidsudvalget
http://sonderborgkommune.dk/udvalg/kultur-borger-og-fritidsudvalget
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Svenstrup Forsamlingshus Støtteforening. 
 
Fra bestyrelsens side vil vi takke alle for den støtte og velvilje vi har mødt i året 
2015, 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 2016. 
 
Uge 16, april familien  Ole Tagesen   tlf. 26145771 
Uge 18, maj familien Lasse Andersen   tlf. 21746273 
Uge 20, maj familien Willy Olesen   tlf. 74456292 
Uge 22, juni familien Tina Olsen   tlf. 29847123 
Uge 24, juni familien Ole Rasmussen   tlf. 74456193 
Uge 27, juli familien Bent Asmussen   tlf. 74456407 
Uge 30, juli familien Peter Møller Himmark  tlf. 74456301 
Uge 33, august familien Børge Nielsen    tlf. 30873837  
Uge 36, august familien Viggo Brodersen  tlf. 61780217 
Uge 39, september familien Bent Rasmussen   tlf. 74456526 
Uge 41, oktober Hans Henrik Bay   tlf. 74456444 
Uge 44, november familien Helmuth Buss   tlf. 74456284 
Uge 48, november  familien Arne Buch   tlf. 74456150 
 
På forhånd tak og god fornøjelse med årets oprydningsdage 
 
Den årlige vedligeholdelses- og rengøringsdag, afholdes onsdag d.15. juni 
2016.   
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. 21 74 62 73.  
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Kom til åbent hus i vores forsamlingshus 
 

Søndag 3/7 kl. 14 – 17 
Vi er blevet færdige med at renovere huset, og det er blevet rigtigt flot. 

Der vil blive serveret lidt forfriskninger. 
Alle er hjertelige velkommen. 

På bestyrelsens vegne Børge (formand). 

 

----------------------------------- ooo --------------------------------------- 
Kreative Aktiviteter på Stolbroladen Sandvej 19, 
Svenstrup. 
 
Igen i år kan vi tilbyde kreative aktiviteter af forskellig art på 
Stolbroladen. 
Vi starter onsdag den 29. juni kl. 14-17 og fortsætter hver onsdag til 
og med d.20.juli.  
Det er igen Stenklubben og Farveladen som er arrangør. 
 
 I Farveladen kan man male på forskellige slags materialer, bl. 
lærred, papir, glas, æsker og stof træ. Lave kort og dekorerer 
papirkurv o.a.  
Smykker og andet kan laves i Stenklubben og udenfor kan man lære 
trædrejning. 
Derudover kan man deltage i en skattejagt. 
 
 Forældre/bedsteforældre er meget velkomne at blive og hygge 
sammen med børnene. 
 Mulighed for køb af kaffe/kage, vand 
Pris 30 kr. for en eftermiddag og lidt til materiale for smykkerne. 
Børn fra ca.5  år og opefter kan deltage. Ingen tilmelding man møder 
bare op. 
 
Sponsorer: Linak og fabrikant Mads Clausens Fond 
 
Venlig hilsen 
Anna Weber Flintevænget Guderup 
Mobil 40 74 63 98 
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Hjortspringbåden 
 
Hjortspringbådens Laug stiftes.                          
I foråret 1991 opfordrede kommunalbestyrelsen i Nordborg kommune alle 
sogneforeninger til starte aktiviteter, der ”kunne føre Nordborg ind på 
landkortet”. 
  
I Svenstrup sogneforening blev det foreslået at udnytte, at man i sognet i sin 
tid havde fået udgravet Hjortspringbåden, den ældst fundne oldtidsbåd i 
Norden, fra 350 f. Kr. 
 
Et offentligt møde fandt sted på Alsingergården, hvor 40 borgere deltog. Et 
forslag om at låne den udstillede Hjortspringbåd, der befandt sig på 
Nationalmuseet blev hurtigt afvist som urealistisk. En mødedeltager vidste, at 
Flemming Rieck netop var på besøg hos sine forældre, og han blev ”tilkaldt”. 
Flemming kunne straks bekræfte, at et lån af båden fra Nationalmuseet ikke 
var muligt. 
 
Der blev talt om at bygge en kopi af båden og Flemming anbefalede at 
kontakte Søren Vadstrup fra Nationalmuseets afdeling i Brede. Denne havde 
på Vikingeskibsmuseet i Roskilde været ”tovholder” for bygning af en sådan 
kopi, en kopi, der imidlertid blev lidt af en fiasko, en kopi, der var en halv meter 
for smal og med ”bedrøvelige” horn. 
 
Søren Vadstrup blev inviteret til et nyt borgermøde på Alsingergården, 
finansieret af kommunen. Her fortalte han om sine erfaringer fra bygningen af 
båden, hvor vanskeligt det havde været, hvilke aktiviteter der burde 
igangsættes, hvis man virkelig ville påtage sig et så stort arbejde og 
understregede, at bygning af båden kun var af værdi, hvis kopien indeholdt 
den nyeste tolkning af fundet. 
 
Forsamlingen blev dog ikke afskrækket og der var almindelig tilslutning til at gå 
i gang. Det blev klart, at aktiviteten indeholdt mange delelementer såsom 
fremskaffelse af træstammer, tegninger, værksted, finanser, viden om værktøj 
fra den tid, den historiske baggrund osv. Folk satte sig i små grupper efter 
deres interesse og begyndte at diskutere mulighederne. 
 
Mødets resultat blev, at der skulle dannes en forening med 
navnet ”Hjortspringbådens Laug” og denne skulle organiseres i grupper, der 
skulle tage sig af de enkelte opgaver. 
 
Den 3. juni mødtes vel halvtreds mennesker op på Alsingergården og lauget 
blev stiftet, altså nu for 25 år siden, en bestyrelse blev udpeget og en række 
grupper blev dannet..      
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1991-1994, Forberedelsen. 
I løbet af 1991 arbejdede man på at finde et sted, hvor man kunne bygge 
båden, helst tæt ved en kyst, så man kunne sejle derud fra. Et tidligere 
snedkerværksted i Holm blev valgt og aftalen med ejeren, Witte, om at leje en 
del af værkstedet, blev underskrevet. 
 
Konstruktionsgruppen fremskaffede tegninger fra Nationalmuseet og nogle 
skitser fra Johannessen, en norsk skibsarkitekt, der havde udført en tegning 
ud fra fra udgraveren Rosenbergs skitser, blev skaffet fra Oslo's universitet. 
Man udførte beregninger og lavede arbejdstegninger. 
 
Et stort beløb fra Fabrikant Mads Clausens Fond hjalp projektet fremad. 
 
Udstyrsgruppen besøgte Nationalmuseet i København og i Brede og opmålte 
de fundne spyd, sværd og spydspidser. 
 
Historiegruppen studerede fortiden, dels gennem lokale informationer og dels 
gennem litteraturen. 
 
Trægruppen havde store problemer. Det viste sig, at der ikke fandtes 
lindetræer af den type, som vi havde brug for, nemlig skovlinden uden grene 
de nederste 18 m, i Danmark. Et medlem, der havde spillet golf med et 
medlem af hoffet, Greve Stampe, fik gennem ham kontakt til Prins Richard af 
Berleburg, der måtte meddele, at han ikke havde sådanne træer i sin skov, 
men han mente, at hans oberförster nok kunne skaffe en kontakt til et 
skovdistrikt i Polen. Vi fik denne kontakt og fik afsluttet en aftale om at kunne 
fælde det nødvendige antal træer. 
 

 
 
Alt dette tog nogle år, hvad der viste sig at være gunstigt for projektet, idet vi 
kunne bruge tiden til at øve os i bearbejdning af almindelig lindetræ, træ, vi fik 



 

14 

lokalt fra et medlem. For at få fornemmelse ikke mindst af montagen byggede 
vi to prøvestykker, et midterstykke på 1.5 m og en stævn med en længde på 
4.5 m. 

 
Værkstedgruppen havde studeret datidens værktøjer og gennem et 
arrangement med Danebods Højskole, fik vi mulighed for at anvende deres 
smedje til smedning af værktøj. Her smededes også kopier af spyd og sværd. 
 
Der blev løbende skrevet dagbøger og rapporter og optaget fotos og film. 
Første mandag i hver måned mødtes medlemmerne på Alsingergården, et 
vidunderligt mødested, hvor hver gruppe rapporterede om deres aktiviteter. 
 
1994-1999, Bygning af båden 
Det fører bestemt for vidt at beskrive de fem år, hvor kopien af 
Hjortspringbåden blev bygget. Her må I besøge Lindeværftet i Holm, at se 
filmen om bygningen og få fornemmelse af bådens struktur direkte, 
hands on. 
Byggegruppen mødtes hver tirsdag og torsdag aften, koldt var det sommetider, 
men arbejdet holdt os varme. Laugets medlemmer mødtes fortsat første 
mandag i hver måned på Alsingergården for at rapporterer, ikke blot om 
bygningen men også om de andre gruppers arbejde. 
 
Søsætning 
Endelig, 5. juni 1999 havde vi den officielle søsætning i Dyvig. Vi begav os ned 
til Dyvig med båden, vi var iført kopier af jernalderens klædedragter og i 
spidsen for kortegen vandrede en samling lurblæsere, vi havde hyret fra 
Brøstrup. 
 

 
 
Ankommen til Dyvig, båden var blevet rullet ned på en vogn, som en lokal 
maskinfabrik havde skænket os, mødte vi 4000 tilskuere. Der blev holdt nogle 
taler, et kor iført ”præsteklæder” istemte en ode og vi satte båden i vandet. 
Båden blev af en pige, der illustrerede gudinden Nerthus døbt Tilia  Alsie, 
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(Tilia er det latinske navn for lindetræ.) 
 
Tilia blev sat i vandet, vi padlede frem og tilbage nogle gange ( med vekslende 
held, ingen af os var gode til at holde takten) og endelig trak vi Tilia på land til 
en fest med vildsvin mm. 
 
Til stede og også om bord havde været en række professorer og 
museumsinspektører fra  hovedstaden. De fik her en enestående oplevelse, 
nemlig at håndtere Hjortspringbåden direkte, på anden vis end siddende ved 
et skrivebord. 
 
Afprøvning 
Vi have truffet en aftale med Nationalmuseets forskningsafdeling i Roskilde om 
deres indsats i afprøvningen. En foreløbig samling testsejladser i 1999 førte til 
udvikling af paddelteknikken og en rigtigere placering af styreåren. I år 2000 
og i 2001 blev der så foretaget en række sejladser for dels at bestemme 
bådens maksimumfart og en sandsynlig udsejlet distance for en dagssejlads. 
Her havde Nationalmuseet hyret et mandskab fra en dragebådsklub, der var 
trænede i paddelteknikken. 
 
Resultatet var en maksimumfart på 8 knob og en sandsynlig udsejlet 
dagsdistance på 50 sømil. 
 
Sidstnævnte sandsynliggjorde, at man sagtens kunne sejle fra Nordjylland 
over Læsø til Sverige. 
Denne illustrerede, at både af denne type i bronzealderen og i ældre jernalder 
var et væsentlig led i den nordiske kulturs udbredelse over hele Skandinavien 
(og Østersøens sydkyst). 
 
Dokumentation 
Undervejs under hele byggeperioden førtes dagbøger, der blev skrevet 
rapporter, fotos og video blev optaget, således at vi ikke blot stod tilbage med 
en båd men også med en grundig viden om dens fremstilling og dens 
sejlevner. Alle disse erfaringer er blevet fastholdt i en film, der kan ses på 
Lindeværftet samt 3 bøger, De to, nemlig ”Tanker om Hjortspringfundet og 
Als I keltisk jernalder” og, ”Hvad Hånden former er Åndens Spor”  er 
skrevet af og udgivet af lauget og kan erhverves på Lindeværftet, den tredige 
med titlen ”Hjortspring” er skrevet i samarbejde med Nationalmuseet, (vi 
skrev kapitel 3) og den er udgivet (på engelsk) af Nationalmuseets afdeling i 
Roskilde. 
 
Afslutning 
Lauget har nu levet i 25 år med megen aktivitet. Vi sejler et par gange om året, 
vi vedligeholder båden og fortæller om den til gæster og vi er begyndt at forme 
en ny båd , en kopi af en båd  fundet i Sverige fra 400 e. Kr. 
 
For at holde lauget levende, det laug der blev stiftet i Svenstrup, omhandlende 
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en båd, fundet i Svenstrup sogn, har vi brug for nyt blod, og hvad er vel mere 
naturligt end at flere indbyggere fra sognet melder sig ind i lauget og deltager 
dette givende arbejde. Nu arbejder vi hver tirsdag aften. 
 
Snak med et par af laugets svenstruppere, folk som Sonja og Arne Madsen, 
John Petersen og Gunnar Poulsen, alle boende på Ugebjergvej. 
PS. Det er nu ikke nødvendigt at bo der for at deltage i denne givende aktivitet. 
PPS. Se i øvrigt hjemmesiden: Hjortspring.dk       

   K.V.Valbjørn, Dyvig, 18. maj 2016 
      
   
    

Nyt Fra Nord-Als Folkedansere 
 
Lørdag den 2.april havde foreningens B&U hold besøg på Alsingergården af 
den tyske forening Stapelholmer Tanz und Trachtengruppes B&U for at lære 
hinanden at kende, da begge grupper arbejder aktivt med opvisninger / shows. 
Derfor vil grupperne gerne arbejde sammen for at inspirere hinanden og lære 
hinandens danse, hvoraf nogle har en fælles kulturarv samt opbygge fælles 
opvisninger/shows hvor dansene koreograferes og flettes ind i hinanden.  

 
Den 9. april stod Nord-Als Folkedansere for et 
B&U stævne i Guderup med 130 deltagere hvor 
dagen startede med konkurrence i folkedans. 
Foreningen kom hjem med 4 guldmedaljer, som 
Mikkel Sørensen og Martha Boll løb med og 2 
bronzemedaljer til Sofie Hoffland og Mette 
Sørensen. Om eftermiddagen var der flotte 
opvisninger, for forskellige aldersgrupper. Lørdag 
aften var der bal på Alsingergården. 
 
Generalforsamlingen den 12.april blev Ib Jensen 
genvalgt som formand, Brita Frederiksen og 
Linda F. Brodersen blev valgt til bestyrelsen. 
 
Den 14.maj mødte 18 af foreningens medlemmer 
op for at kalke og male Alsingergårdens 
bindingsværk - det er den aftale brugerne af 

gården har for at anvende lokalerne.  
 
Foreningens kommende arrangementer: 

 2. juni dans på julemærkehjemmet i Kollund 

 25. juni dans i Sønderborg til 1864 dage 
 juli landsstævne i Assens 

 19. august - Kultur og Idrætsnatten i Sønderborg 
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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  
 

 

 

 

     

 

Hvert 2. år bør systemet have en gennemgående service. Selv ved et nyt 

airconditionanlæg siver ca. 10 procent af kølemidlet ud årligt. Det er en normal 

proces. Imidlertid medfører den en forringet køleeffekt og kan på længere sigt 

give risiko for kompressorskader. Desuden sidder der et tørfilter, som fjerner 

fugt og urenheder fra kølemidlet. Dette filter bør også kontrolleres og evt. 

udskiftes. 

Nord-Als Autoværksted 

              Nordborgvej 54 Svenstrup 

 

Hiver din bil efter vejret? 

mailto:karin_frostjensen@sport.dk
mailto:eline_brandt@hotmail.com
mailto:dorith@bbsyd.dk
mailto:steimle.schmidt@gmail.com
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Tlf. 74456306 - www.nord-als-auto.dk 

 

     HENRIETTES PRIVATE DAGPLEJE 
 Et godt alternativ til den kommunale.  
 
Vi er her i dagplejen ved, at få lavet en ny legeplads og den samt det nye 
motorikrum er nu godt som færdig.  
 
Jeg vil ligesom resten af min legestuegruppe, ”privatdagplejen 6430” holde 
åbent hus d. 9. maj, kl. 9.30-11.30. Vi åbner dørene op, så alle interesserede 
kan komme og se/høre hvem vi er, se vores hjem og hvad vi kan tilbyde jeres 
børn. 
 Tilmelding senest d. 4. maj. 
Tlf. 50927525 
  
Jeg passer lige nu 4 drenge i alderen 1-2,5 år. 
Så der er lige plads til en legekammerat mere. 
 
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. 
 
Har i lyst til, at vide mere om min dagpleje og se de mange fine billeder, så kig 
ind på hjemmesiden: 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.nord-als-auto.dk/
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

