
 

    

 

  

 

“Vintertid 2016” 
 

Dato for overgang til vintertid er den: 

30.10.2016 kl. 03.00 

Uret skal stilles tilbage til kl. 02.00. 

 

      

 

 

 

 

 

Og vi kan sove 1 time længere. 
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  Kommentar 

 

100 års jubilæum…… 
 
Historien om sommertid/vintertid 

 

Sommertiden, som oprindeligt blev indført af 

energimæssige årsager, kom til Danmark første gang i 

1916, (ergo for 100 år siden) under 1. Verdenskrig og 

igen under 2. Verdenskrig. Først fra 1980 blev 

sommertid fast i Danmark og i 1996 blev sommertiden 

ensartet indenfor EU.  

 

Håber vi også snart får ensartethed igen i vores lille by. 

Underligt denne gang at lave bladet, ingen indlæg 

hverken fra kirken eller skolen, men der arbejdedes 

nok i kulissen med det hele. 

 

Men der er da heldigvis gang i meget andet, nu her i 

uge 42 har der været flere aktiviteter, og mange ting vil 

ske i den kommende travle juletid, læs mere om alt 

dette inde i bladet. 

 

 

Halloween og efterår  

i skøn forening. 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
        Eva Tagesen 
 
 

 

Redaktion 
Lasse Andersen 74 45 62 73 

email: lasse@fyhn.dk 
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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 
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Menighedsrådet 
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e-mail: Skovgaard@johansen.mail.dk 
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e-mail henrik@dreier-christensen.dk  
Skytteforeningen 

Jonna Hansen 28464119 
Svenstrup Cykelklub 

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

Arne Munkgaard 61287681 
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 
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Svenstrup Hjemmeside 
www.svenstrup-als.dk 
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GUDSTJENESTER I SVENSTRUP KIRKE 

 

 
 
November 2016: 

6.11.16 kl. 14.00 /N.N./Alle helgens gudstjeneste 

13.11.16 kl. 10.30 /N.N. 

20.11.16 kl. 10.30/ N.N. 

27.11.16: Menighedsgudstjeneste kl. 10.30. 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

Menighedsrådsvalg 

Menighedsrådsvalg i Svenstrup sogn 

tirsdag den 8. november 2016 kl. 9-20 

i Konfirmandladen, 

Kalvehavevej 3, Svenstrup, 6430 Nordborg 

Der udsendes valgkort. 

Hentet fra Kirkens hjemmeside. 



 

 

 

Nyt fra vores første halve år i  

Reichs arkæologiske samling. 

Så lukker vi ned for i år i Reichs samling det har været 

en god start.  

Vi har haft mange besøgende,  

og der er fortsat mulighed for at se samlingen ved henvendelse til.  

 

 

 

 

 

Ida Vind på tlf. 2752 6330 
Agnes Nielsen tlf. 4098 9289  

 

I februar nr. vil i høre mere omkring Reichs Arkæologiske 

samlings fremtidsplaner 

Tak for nu, vi glæder os til at se jer i 2017 

 

              Kustoderne 

 
 
 

Hjælp - Hjælp - Hjælp  

 
 
Har du lyst til at være med til at plante blomsterløg, 
her i efteråret. 
Vi har igen i år fået lovning på blomsterløg fra 
kommunen. 
Vi har fået tilsagn om 3000 løg  
Har du forslag til placering og vil du hjælpe så skriv 
til Agnes på nielsen@moisen.net 
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I forbindelse med uge 42 som er efterårsferien 2016 

blev der afholdt en spille eftermiddag i krolf og dart ved Stolbroladen.  

Vejret var ikke med os, men der dukkede alligevel ca. 30 op og ville spille . 

Der blev spillet krolf imellem bygerne, dart blev spillet i tørvejr i vognporten. 

Der blev scoret 5 gange ” HOLE IN ONE ”. Arne Buch, Lone, Lisbeth, Mette og 

Louise lavede hver en. 

Det sjove var at de nye unge spillere scorede på den lidt svære bane og 

selvfølgelig også et af de svære  huller.  

” Hole in one ” scoringerne fik hver en flaske rødvin. 

Selv om vejret var dårligt var humøret højt, i løbet af eftermiddagen fik vi lækker 

chokoladekage og muffins som Tove og Gerda havde bagt, mens Kirsten lavede 

en god kop kaffe og the, som blev indtaget i varmen i mødelokalet. 

Vi havde en god dag med snak og hygge sammen med spillene. 

  

 

                                         

 

 KROLF-GRUPPEN & SUF 



 

 

                                        

Fællesspisning i uge 42 
Igen i år har vi haft fællesspisning på forsamlingshuset  

Det er dejligt at så mange i Svenstrup bakker op om denne 
aktivitet.  

Som sædvanlig havde vores hus-kok fundet en 

menu der passede alle store som små. Vi fik en krydret 

forloren hare på grønkålsbund og kyllingebryst med små 

kartofler til.  

Til kaffen havde hun fremstillet 6 stk. lagkager  

Men inden vi fik kaffen havde Niels Warming fra Landdistrikts kontoret ordet. Han 

var interesseret i at høre hvad vi havde at byde på og hvad vi kunne tænke os af 

nye tiltag i Svenstrup. Vi fik sat ord på alle vores gode aktiver i byen og når vi 

sådan tænker efter, har vi meget at byde på i vores lille by. 

Og så regnede alle med at nu måtte de få kaffe og lagkage  

men nej.  

Det allervigtigste for denne aften er at ildsjælen for 2016 kåres  

Der havde været flere kandidater til posten. Valget faldt på en der i mange år har 

gjort meget på mange forskellige fronter, både inden for sport og ikke mindst 

kulturen omkring forsamlingshuset  

Et stort og velfortjent tillykke til Gert Wonsyld  

fra alle os der var til stede.      

  

    

 

  



 

 

 

 

Den søde juletid står snart foran byporten 

Kom og vær med, når vi  

Tænder Juletræet  
som står foran Nord-Als Autoværksted  

Lørdag den 26.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 

  



 

 
 

SUF Julestævne 
 

Nu nærmer julen sig og dermed også det traditionelle Julestævne i Fodbold i 
dagene 

27-28-29 dec i Nordalshallen. 
 

Så kom ind i Nordalshallen  
og støt vores lokale hold i kampen om guldet..... 

 
Programmet vil senere blive lagt op på SUF's hjemmeside. 

( Suf-Als.dk) 
 

Hvis man har lyst til at give en hånd med, kan man melde sig til 
hos mig. 

 
Torsten Junk 41829065. 

 
Mvh 

SUF- fodbold 

 
 
 

Nu er indendørssæsonen i fodbold startet igen. 
Vi spiller inde i Nordalshallen ( hal 2 ) 

på følgende tidspunkter: 
 
 
 

Torsdag 17-18 U10 drenge 
Træner: Torsten Junk 41829065 

 
Fredag 16-17 Sandkasse 

Træner: Karin Frost Jensen 22531887 
 

Fredag 17-18.30 Damer/ U18 piger 
Træner: Karin Frost Jensen 22531887 

 
Fredag 20-22 Senior Herre 

Træner Henning Stavski 53478683 
 

Så hvis man har lyst,  kig forbi og vær med.⚽️ 
 

Mvh 
Torsten Junk 
SUF- Fodbold  



 

 
 
 

Så kan du komme til STORT Sønderjysk kaffebord i 
Svenstrup 

 
Søndag d. 6. november 2016 fra kl. 14.30 – 16.30 

 
På Svenstrup 

Friskole 
 

Prisen er kr. 60,- pr. 
person, som du 

betaler ved 
indgangen 

 
Håber vi ses  

Støtteforeningen for Svenstrup Friskole 
 

Har du lyst til at hjælpe med at bage en kage, lagkage eller småkager til 
Sønderjysk kaffebord, så ring til Lone på 22 15 93 90 

 

 
SVENSTRUP FORSAMLINGSHUS 

VI MANGLER EN ELLER TO TIL AT HJÆLPE MED RENGØRING. 

Nu da to, der gennem mange år har hjulpet os med rengøring, 

har meddelt at de fra årsskiftet ikke længere kan deltage i dette 

arbejde i vores forsamlingshus, kommer vi til at mangle 1 eller 

2 personer til dette arbejde. Der var 4 til at udføre dette 

arbejde, en fra vores bestyrelse har meddelt at hun gerne vil 

hjælpe, så vi mangler 1 eller 2 mere til at hjælpe os.  

I vil indgå i et team som kender til hvad der skal laves. 

Der skal gøres rent hver gang forsamlingshuset har været udlejet.  

Det tager ca.  halvanden til to timer at gøre dette.  

Henvendelse til Lasse på telefon 21746273 

Håber at der er nogle der kan finde tid til at hjælpe os.  

Børge 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

Trævlernes julemarked. 2016 

Trævlerne af holder igen i år julemarked på Alsingergården i Svenstrup. 

Det er i år 30. gang trævlerne står for dette arrangement. 

Julemarkedet afholdes 26. og 27. november, den 27. er første søndag i advent. 

Der er åben begge dage fra 10.00 - 16.00 

Der er gratis adgang. 

Fra cafeen serveres som sædvanlig kaffe/ the med hjemmebag til fornuftige priser. 

Rundt i de forskellige stande, er der mulighed for at gøre en fornuftig handel. 

Du kan købe dekorationer til jul, smykker, papirklip, og forskelligt drejet i træ. 

Der kommer også en biavler, mangler du pileflet eller et maleri kan du også få dette. 

Der kan også købes nisser forskelligt i strik, hæklede duge og mangler du småkager til  

jul er de der også, fryser du om fødderne  kan du købe de dejligst hjemmestrikkede 

sokker, der er håndsyede jule og brugsting, der er også mulighed for at gøre en god 

handel med patchwork og glaskunst. 

Så mon ikke du skulle tage en tur på Alsingergården 26 eller 27 november i år. 

På gensyn Trævlerne 

.  

 

 

 



 

 

Svenstrup Frivillige Brandværn 
 

 
 
 
 
 

 
Sidste 2 måneders udkald 
27. august 2016  Str. Forurening/olieudslip – Pollen på vand var 
forvekslet med olie 
7. september 2016 Ass. med tankvogn til gårdbrand. Afmeldt 
under fremkørsel 
25. september 2016 Oliespild fra bus fra Nordborg til 
Sønderborg. 
27. september 2016 Søredning – 2 mænd i gummibåd hjulpet i 
land 
 
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 Enggaard – 51718663  
Kasserer: Jens Johansen – 40240476 
Sekretær: Torben Petersen – 24805461  
Best.medlem: Henrik J. Nielsen – 21210240  
www.svenstrupbrand.dk 
Facebook 
 

 
 



 

 
 

 
 
 
Annonce: 
 

 

Keramisk komfur sælges 

 
Hvidt keramisk komfur Gorenje EC5500W. Fremstår som nyt, da det kun 
har været lidt brugt i privat sommerhus (ikke udlejning). 
 
Pris 1.000 kr. 
 
Kaj Nielsen 
Kløvertoften 19 
Mobil 30 58 05 10 
  

 

Nord-Als Autoværksted 

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 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                               

 
 

 
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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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

