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 Kommentar 

 

 

   40 års jubilæum. 

 

Med dette blad i hånden! prøv så at se årgangstallet, der står 

årgang 41, det er nemlig 40 år siden, der var nogle Svenstrup 

borgere der fik den ide at starte et lokalblad for Svenstrup sogn. 

Formålet med  bladet var egentlig,  at skolen ville orientere 

forældrene  om skolens aktiviteter. Forældreforeningen tog 

udfordringen op, og med møje og besvær fremstillet det første 

nummer. Med dette blad blev der samtidig udskrevet en 

konkurrence om et navn til bladet, vindernavnet  blev 

”ESvenstruppe’ ”  Bladet blev et skole- og lokalblad og senere 

fik kirkestoffet spalteplads. 

Al begyndelse er en udfordring, de første blade blev fremstillet 

på en spritduplikator, senere blev der anskaffet en brugt offset 

trykkemaskine, kvaliteten blev betydelig bedre. En stor 

kvalitetsforbedring og mere bruger venlig offsetmaskine blev 

senere erhvervet.  

I 1998 blev der lavet en gensidig aftale mellem ESvenstruppe’ 

og  Svenstrup Skole,  omkring leasing af en kopimaskine, og det 

har fungeret tilfredsstillende siden. Kopimaskiner blev 

efterhånden udstyret med efterbehandling så bladet trykkes og 

samles i en arbejdsgang. Foreningerne der på skift gik rundt 

omkringbordet for at samle bladet slap for dette job.   

Prisen på farvekopier er efterhånden så gunstig, at vi kan trykke 

bladet i farver.    

Tak for den støtte vi fik fra bladets læsere i oktober måned. 

Jeg vil hermed ønske alle et godt nytår.  

Lasse Andersen  
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Ti års jubilæum 
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I dette indlæg fortælles der bl.a. om hvor besværligt det var at trykke bladet, 
og smeden der er nævnt, er Gert Wonsyld 
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Gudstjeneste i Svenstrup kirke.  

 

D. 05.02.17 kl.  10.30  Gudstjeneste   ved Malene Freksen 

D. 12.02.17 kl.   9.00   Gudstjeneste ved Robert L. Ryholt 

D. 19.02.17 kl.  16.00  Gudstjeneste ved Ulla Hermann 

D. 20.02.17 kl. 16.30   Fyraftensstilhed i kirken 

D. 26.02.17 kl.  10.30  Menighedsgudstjeneste  

D. 27.02.17 kl.  16.30  Fyraftensstilhed i kirken 

D. 05.03.17 kl.  9.30    Gudstjeneste ved Stefan Klit Søndergård 

D. 06.03.17 kl. 16.30   Fyraftensstilhed i kirken 

D. 07.03.17 kl. 14.30   Sognecafe i konfirmandladen 

D. 12.03.17 kl.  10.30  Gudstjeneste  ved Mads Jakob Jakobsen 

D. 13.03.17 kl. 16.30   Fyraftensstilhed i kirken 

D. 19.03.17 kl.  10.30  Menighedsgudstjeneste 

D. 20.03.17 kl.  16.30  Fyraftensstilhed i kirken 

D. 26.03.17 kl.  14.00  Præsteindsættelse 

 

NY  PRÆST:  Processen er i gang, vi ved endnu ikke noget. Der er 

indsættelsesgudstjeneste søndag d. 26/3 kl. 14.00. Nu glæder vi os til igen at have vores 

”egen” præst i Svenstrup sogn, indtil da har vi fornøjelsen af, at høre de andre præster 

på Als. 
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     KONTAKTOPLYSNINGER:  
 
Præst: Ingen præst i øjeblikket 

                Graver: Torben Nielsen 
Træffetid: Hverdage (undtagen mandag)  

kl. 8-14 på kirkegården. 
Tlf: 74 45 63 02  

           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. 

Hold dig opdateret om Svenstrup kirkes arrangementer: 

Se vores hjemmeside:  www.svenstrupkirke.dk 

Eller Find din kirke på facebook:  

under: Svenstrup Kirke. 

 

SOGNECAFE:   

TIRSDAG D. 7/3 KL. 14.30 TIL 16.30 

Vi går foråret i møde med små fortællinger (Maja Jørgensen), sang og musik. Alle er 
velkommen til en eftermiddag med kaffe, kage og hyggeligt samvær. Vi ses. 

FYRAFT ENSSTILHED:          

Vi genoptager fyraftensstilhed, denne gang bliver det på: 

Mandage fra kl. 16.30 til kl. 17.00.  

Første gang bliver d. 20/2-17. 

Vi tænder et lys, synger en salme, stilhed og til slut Fadevor. 

http://www.svenstrupkirke.dk/
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SOGNEINDSAMLING D. 12. MARTS 2017 

Vi arrangerer ikke sogneindsamling i år pga. stort arbejdspres med andre opgaver.  

Vi vender tilbage næste år. 

GAMMEL KLAVER:  

Det blev vedtaget at klaveret får nyt hjem på Svenstrup Friskole. 

 

LUCIAOPTOG FRA FRISKOLEN  

I SVENSTRUP KIRKE:   

Vi vil gerne sige tak til Luciaoptoget, det var 

meget livsbekræftende, der blev sunget af 

hjertets lyst. Det var en stor ”gave” til 

gudstjenesten at i var med. Der er kommet 

mange positive tilbagemeldinger, så vi håber at 

se/høre jer til næste jul igen. 

Hilsen fra Jonna Olsen 

 

 

E’Svenstruplaug vil gerne sige tak til 

Nord-Als Autoværksted for lån af 

lokaletil den årlige juletræstænding, 

samt et stort tak til Ole Rasmussen 

for sponsorat af juletræ, som vi alle i 

byen nyder godt af,  

og ikke mindst en tak til 

julemanden og hans kone 

E`Svenstruplaug 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjk-7rMusfRAhXEFSwKHRsEAYcQjRwIBw&url=https://www.colourbox.com/vector/vector-illustration-of-snowman-vector-4946118&bvm=bv.144224172,d.bGg&psig=AFQjCNEx7TpMbJGatdgIRgqcyTrcCUQkkg&ust=1484683179157223
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvmJ64ucfRAhXKkSwKHSprCsgQjRwIBw&url=http://www.jul.kirkerne.dk/Sjove-snemaend-cliparts-Tegning-af-snemand.5236.98.html&bvm=bv.144224172,d.bGg&psig=AFQjCNFzrE59rxHCyEtKuhWftsRJ37IgtQ&ust=1484683010616995
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OPFORDRING:  
La` os sammen bestige bjergene og lave  

noget stort i vores by Svenstrup. 

Sammen er vi stærkere, dygtigere,  

iderigere og modigere. 

 
Lauget vil gerne opfordre alle til at møde op til vores foreningsforums møde den 

7. februar kl. 19 på Svenstrup Forsamlingshus.  

Vi snakker om de gode og dårlige ting, som var i året der gik, som opbakning / 

fremmøde, forløb og økonomi og meget mere. Hvad kunne have været bedre og 

hvad kunne være lavet anderledes.  

Lauget vil gerne have mange flere tilkendegivelser og meninger for at 

kunne  ”bygge ” det bedste for os alle. 

Derfor vil vi gerne opfordre alle byens borgere, foreninger, klubber, skoler, 

brandværn og lignende til at møde op med flere deltagere på foreningsforum -

aftenen. Det er altid hyggeligt at få en sludder og høre ideer fra andre. 

Har nogen emner der kunne være relevante og tage op eller nye tiltag, så send 

mail til Mia Bendorff : Etam7@hotmail.com 

Lauget er vært ved kaffe og kage, og da vi håber på et stort fremmøde er det 

nødvendigt at melde til, det kan gøres til Mia Bendorff på samme mail adresse 

som nævnt ovenfor senest den 5. februar. 

 
 
 
  

   Foreningsforum i Svenstrup 

           VELMØDT E`SVENSTRUP LAUG 

 

mailto:Etam7@hotmail.com
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Svenstrup Friskole 2017 

 

Der er vist ingen i Svenstrup og 

omegn som ikke er klar over, at 

Svenstrup Friskole har gennemlevet 

en turbulent periode det seneste års 

tid, og at denne periode har haft 

konsekvenser for skolen, blandt 

andet har en flok elever forladt skolen 

i august/september 2016. Nu er det 

derfor på sin plads at fortælle lidt om, 

hvordan det står til på skolen. 

 

Det går godt 

Først og fremmest er det vigtigt at 

pointere, at det går godt på skolen. Vi 

har lige over 70 elever lige nu og 

søgningen til den kommende 

børnehaveklasse er så god, at vi 

regner med at skulle ansætte endnu 

en lærer til august. Skolens drift er 

sund, også selv om 2016 var hård 

ved likviditeten, bl.a. med etablering 

af nyt science lokale, elevafgang og 

en komplet udskiftning af 

lærerstaben, men vi forventer at have 

et lille overskud igen her i 2017. 

 

Undervisning 

På det undervisningsmæssige plan 

er alle lærere på skolen nye! Vi har 

en sund blanding af nyuddannede og 

erfarne lærere og en enkelt 

akademiker som er med til at højne 

det faglige niveau - og så er vi blevet 

rigtig gode til både at arbejde 

sammen og drage nytte af de 

forskellige kompetencer vi alle har 

med i bagagen. Det gælder lige fra 

pedel til pædagoger og fra lærere til 

leder.  

 

Vi har brugt en del energi på at lære 

elever og forældre at kende. 

Eleverne har gennem tiden lært en 

masse spændende ting og har 

erhvervet sig nogle gode 

kompetencer på mange områder. 

Desværre må vi også acceptere, at 

de har en del huller i deres 

basiskundskaber, som vi nu skal 

have rettet op på. Tilsammen betyder 

dette, at vi er spændt hårdt for og 

derfor ikke har overskud til de store 

udadvendte projekter i indeværende 

skoleår. Det årlige teaterprojekt er 

f.eks. neddroslet fra 6 til 2 uger, og 

den forestilling som vi vil vise bliver 

ikke på samme niveau som tidligere, 

da vi har fundet det vigtigere at 

fokusere på de faglige kompetencer. 

 

Ekspeditionslæring 

Ekspeditionslæring har hele tiden 

været et omdrejningspunkt på 

Svenstrup Friskole, og det vil det 

også være fremover. Her i januar har 

bestyrelse og medarbejdere afholdt 

en fælles workshop, hvor vi netop 

satte fokus på ekspeditionslæring og  
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hvordan vi skal benytte 

undervisningsformen fremover. Vi 

blev enige om, at ekspeditionslæring 

ikke kun skal være noget vi benytter 

til store projekter, men at det også 

skal anvendes i den daglige 

undervisning. Det betyder bl.a. at vi 

fremover både vil lave små korte 

projekter, projekter som strækker sig 

over lang tid (f.eks. et halvt år med 

en ugentlig projektdag) og et enkelt 

stort projekt hvert år. Når vi kører de 

store projekter, vil vi - som noget nyt - 

fastholde daglige lektioner i dansk 

eller matematik hver morgen, så 

projektarbejdet ikke kommer til at stå 

i vejen for udviklingen af elevernes 

dansk- og matematik kundskaber.  

 

Det er også vores plan at opbygge et 

helt katalog med ideer og tanker til 

kommende projekter, så vi altid har 

noget at tage fat på, der både kan 

passe ind i de almindelige 

undervisningsplaner og som kan 

være med til at styrke de 

grundlæggende færdigheder som 

eleverne også skal have med sig  

 

 

videre i livet. Til at opbygge 

idekataloget vil vi gerne have inpuog 

ideer fra andre end skolens forældre 

og lærere, og jeg vil derfor opfordre 

alle jer som læser dette til at tage fat i 

skolen, hvis I skulle have en ide eller 

et forslag til noget i lokalområdet, 

som I kunne tænke jer ville være et 

spændende grundlag for et 

skoleprojekt. 

 

Ny hjemmeside 

I løbet af februar forventer vi at 

skolens nye hjemmeside går i luften. 

Den nuværende hjemmeside har 

eksisteret siden skolens start og er 

ved at trænge til en overhaling, både 

teknisk og indholdsmæssigt. I kan se 

frem til en mere moderne 

hjemmeside, som både kan vises på 

en skærm og på en smartphone, 

uden at man går glip af noget. Ved 

samme lejlighed kommer der en 

masse nye billeder på siden, så der 

bliver noget at glæde sig til. 

Arne Munkgaard 

skoleleder 
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SVENSTRUP 
FRISKOLES 
TEATER 
HVORNÅR 

7. og 8. februar 2017 
18.30 

HVOR 

Svenstrup forsamlingshus 
 

VI PRÆSENTERER · KEDELIGE KURT · ET TEATERSTYKKE OM EN 

UTROLIG KEDELIG DRENG MED EN FABELAGTIG KEDELIG FAMILIE 

 

  ALLE ER 
VELKOMNE 
 

BILLETPRIS  
30 KR. 
Inkl. Kaffe og kage … 

ELEVER FRA 
Pegasus & 

Andromeda 

OVERSKUDDET 
GÅR TIL 
Svenstrup Friskoles 

støtteforening 

 

 

 

 

 

 

Vi håber at se en masse 

glade mennesker 
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FRA NØRRESKOVSKOLEN 
www.norreskov-skolen.dk 
 
 

 

Ny Pædagogisk afdelingsleder. 
 

”Hej. Er du 
ny?” Det 
spørgsmål har 
jeg godt nok 
svaret på 
mange gange 
de første par 
dage som 

pædagogisk 
afdelingsleder

.  Det er helt dejligt, at både børn og 
voksne, der kommer forbi skolens 
kontorgang, stikker hovedet ind ad 
døren og siger hej. Der går nok noget 
tid, inden jeg kan huske alle de 
mange navne og ansigter, men jeg 
øver mig. 
 
 Jeg har været lærer i mange år. 
Faktisk er Nørreskov-Skolen også 
det allerførste sted, jeg har været 
lærer. Det var i 1998-2000 - før 
skolen blev til Nørreskov-Skolen. Det 
var allerede dengang et dejligt sted, 
og jeg var glad for at være her og er 
glad for at være kommet tilbage igen. 
Skolen er stadig rigtig fin, og det er 
mit indtryk, at elever og lærere er 
glade for at være her. 
 
For 6 år siden fik jeg lyst til at prøve 
noget andet end lærerjobbet og fik 
arbejde på Universe. Her har jeg 
lavet meget forskelligt f.eks. 
videnskabelige forsøg til Science 
Show, Sommer Camps for børn og 
unge, undervisningsforløb, foredrag 

for voksne og har været med til at 
bygge og indrette en lejrskole. Jeg 
kan godt lide at blive klogere på ting, 
så jeg har flere forskellige 
uddannelser, har været med til at 
skrive en bog og har lavet små 
forskningsprojekter. 
 
Nu er jeg tilbage i skolen, og det er 
fordi, det er her, mit hjerte er. 
 
Når jeg ikke arbejder, hygger jeg mig 
med min familie. Jeg har to piger, der 
er 17 og 15 år gamle. Vi bor sammen 
med min kæreste, der har to voksne 
børn. Jeg kan også godt lide at 
vandre, at hygge med et 
strikkeprojekt foran en tændt 
brændeovn og at lave Yoga. 
 
Jeg har glædet mig rigtig meget til at 
begynde på Nørreskov-Skolen og vil 
arbejde på at skolen skal være et 
godt sted for alle, elever, personale 
og forældre. 
 
Maria Wandahl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.norreskov-skolen.dk/


 

13 

8.c Nørreskov-Skolen deltager i 
interregionalt kultur projekt 
Skrevet af Anne-Merete F. Maron, 
tysklærer og international koordinator 
på Nørreskov-Skolen  
 

 
Mens otte piger fra Nørreskov-
Skolens 8c fredag d. 25. november 
fra middagstid øvede med andre 
unge fra Tønder Kulturskoles 
balletlinie og børne- og ungdomskor 
fra Eckernförde og Flensburg, var 
resten af klassen på udflugt i 
julepyntede Flensburg, der ud over 
julerierne bar klart præg af Black 
Friday med masser af gode tilbud 
overalt. 
Kl. 19 samledes hele klassen i St. 
Nikolai Kirche til præmieforestillingen 
”Benjamin Britten - A Ceremony of 
Carols”, afslutningen på et treårigt 
projekt med NoBordersCompany og 
med midler og opbakning fra Interreg 
og Kulturfokus. 
 Dagen efter, lørdag d. 26., var 
pigerne af sted igen til endnu en lang 

øvedag og forestilling, denne gang i 
St. Nicolai Kirche i Eckernförde. 
”Pigerne har lært meget om det at 
indgå i samarbejde med en kunstner 
og være med til at få en forestilling til 
at lykkes”, udtaler pigernes tysklærer  

 
Anne-Merete Maron, der har været  
primus motor i kontakten mellem 
Nørreskov-Skolen og den kendte  
koreograf og professionelle danser 
Stela Korljan. ” Eleverne lærte noget 
om at arbejde under tidspres og 
under skiftende omstændigheder. Fx 
var kirken og dermed scenen noget 
mindre i Eckernförde, hvilket betød, 
at der måtte korrigeres i 
opsætningen. Der var nerver på hos 
alle, og man lærer at skulle holde 
hovedet koldt og tænke kreativt for at 
få ting til at lykkes”.  
Det var en stor udfordring for pigerne, 
men da de efter stort bifald begge 
aftener var på vej hjem lød det i 
bussen: ”Det var faktisk rigtig sjovt at 
være med!”. 
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9. klassernes sundhedsuge 
 
I uge 41 havde hele 

nørreskovskolen 
sundhedsuge. Sundhed 

ugen er en uge der består at en 
masse motion og andre fysiske ting.  
9 klasserne havde et stort program 
foran sig. Ugen startede hårdt ud 
med en løbetur på 5 km. og derefter 
spil og leg i hallen.  
Tirsdag bestod af opgaver til 
kraftvarmværket og 
rensningsanlægget som de to 9. 
Klasser skulle besøge onsdag og 
torsdag. For at komme til Sønderborg 
hvor kraftvarmværket og 
rensningsanlægget ligger, lå der en 
lang cykel tur foran os.  
Da vi ankom til kraftvarmværket, blev 
vi mødt af en mand med navnet 
Pede, han fortalte og viste os en 
masse omkring stedet. Efter en god 
rundvisning på kraftvarmværket 

skulle vi videre til rensningsanlægget 
som ikke lå så langt 
fra.  
Begge steder skulle 
man lige vende sig til lugten af skral 
og afføring i forskellige steder. 
Derefter kunne vi cykle hjemad igen 
med en masse god viden.  
Den ene klasse har været på Woop 
løb rundt i Guderup, med spørgsmål 
der var sundhed relateret og lavet ro 
konkurrence. Hvor den anden klasse 
var i Sønderborg og hører en god 
kost og hvorfor man skal træne sin 
krop og derefter var de ude og hører 
om stof- og alkoholmisbrug.  
Hele sundhed ugen sluttede af med 
”motionsdag” og gentages hver år. 
Motionsdag er en dag hvor hele 
skolen på tværs af klasserne dyster 
om hvem der har løbet længst.  
Efter en sjov og anderles uge kan 
hele skolen nu tage på efterårsferie.  
Lavet af Anne Katrine og Signe  

 
 

 

 

Ferieplan for skoleåret 2017/2018 
• Første skoledag efter sommerferien Mandag den 14. august 2017 
• Efterårsferie Lørdag den 14. oktober - søndag den 22. oktober 2017 
• Juleferie Torsdag den 21. december 2017 - tirsdag den 2. januar 2018 
• Vinterferie Lørdag den 10. februar - søndag den 18. februar 2018 
• Påskeferie Lørdag den 24. marts - mandag den 2. april 2018 
• St. Bededag Fredag den 27. april - søndag den 29. april 2018 
• Kristi Himmelfart Torsdag den 10. maj - søndag den 13. maj 2018 
• Pinseferie Lørdag den 19. maj - mandag den 21. maj 2018 
• Grundlovsdag Tirsdag den 5. juni - tirsdag den 5 juni 2018 
• Sommerferie Lørdag den 30. juni. 
De nævnte dage er inklusive. Hertil kommer de lørdage og søndage, der ikke er omfattet af 
ovenstående. 
Antal skoledage: 200 
Godkendt af Børne- og Uddannelsesudvalget den 12. oktober 2016. 
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VINTERFEST 

PÅ SVENSTRUP FORSAMLINGSHUS 

Lørdag den 25/2 2017 kl. 18 - 01.00 

Billetpris KUN 170 kr. pr. person 

 

 

Der serveres en lækker 3 retters menu samt  

kaffe / te med chokolade og småkager 

 

Biletter kan købes her: 

ANNI RASMUSSEN MØLLEGÅRDEN tlf. 27 52 29 04 

VIGGO BRODERSEN KLØVERTOFTEN 12 tlf. 6178 02 17 

Ring i forvejen eller 

Konto nr. 8011 - 102576-5 

Sidste frist 10/2 2017 

Festen arrangeres af Forsamlingshusets Støtteforening 

Med støtte fra SUF og Svenstrup Frivilige Brandværn 

 

 

 

 

 

Musikken leveres af Power           Maden leveres af Mona 

Vi håber på bred opbakning i Svenstrup og omegn, HUSK vi blev jo 

udnævnt til årets landsby i Sønderborg kommune 

Festudvalget. 
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Sventrup Frivillige Brandværn afholdte i december juletræsfest, hvor julemanden blev 

hentet i hestevogn. Det var en hyggelig dag med dans om juletræ, uddeling af 

godteposer samt juleklip.  

Der var dejligt at se så mange glade børn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi siger tak for en hyggelig dag til alle der deltog i juletræsfesten og tak fordi det var 

muligt at hente julemanden i hestevogn. 

Derudover vil vi også takke følgende for at støtte juletræsfesten. 

Disko-Power.dk, Rema 1000 Guderup, Nordals  Autoværksted ApS, Snedkerfirma 

Ronni Jensen og Søbo entreprenørforretning ApS. 
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Bladet 

ønsker 

Hjertelig 

tillykke 

med dagen 
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1967  2017 
50 år den 8. februar 

Foreningen markér jubiluæmet den 1.april på Nhr. Hus med et show for alle der har lyst og et arrangement med 

middag og et folkedansbal hvor foreningens spillemænd m.m. spille op til dansen. 

Folkedans på Nordals blev startet som en afdeling af  Sønderborg Kvadrillen ( som i dag er lukket ) men allerede 

efter en sæson var der så stort et antal dansere, at Nord-Als Folkedansere blev stiftet den 8.februar 1967. 

Man startede med Svend Groth som instruktør, Peder Smed som spillemand og Emil Hedegaard Thomsen var 

foreiningens første formand.  

Forhenvende og nuværende formænd, instruktører og spillemænd 

Formænd Instruktører Spillemænd  

1967 - 1968  Emil Hedegaard Thomsen  

1968 - 1972  Hans Konstmann  

1972 - 1994  Poul Erik Nørgaard  

1994 - 1996  Annelise Jensen  

1996 - 2000  Tage Hansen  

2000 - 2002  Henning Valentin  

2002 - 2005  Mona Knudsen  

2005 - 2009  Esther Hansen  

2009 - 2010  Åse Petersen  

2010 - 2011  Sarah Østergård  

2011 -            Ib Jensen 

 

  Svend Groth 

  Hans Konstmann 

  Irene Konstmann 

  Poul Erik Nørgaard 

  Ib Jensen 

  Erling Madsen 

  Annelise Jensen 

  Anette Rasmussen 

  Mona Stenderup ( Knudsen ) 

  Sarah Østergård ( Jensen ) 

 

 

Peder Smed ( Pedersen ) 

Birte Sandbæk 

Bent Jensen 

Anne Marie (Lund) Møller  

Henning Brodersen 

Maja Jørgensen 

Benedikte Dohn 

Karl Hansen 

Carlo  

Morten Flytkjær 

Bente Nissen 

Dothe Hoffland 

Knud Mossing 

Helge Opstrup 

Anne Marie Seehagen 

Katja Jensen 

Anne Lene Christensen 

Irene Kostmann 

Gregers Benkjer 

Svend Åge Sandbæk 

Søren Wormsdorf 

Sofie Hoffland  

Johanne Hoffland 

 

Der har danset langt over 700 voksne dansere i de 50 år, Poul Erik Nørgaard og Irene Konstmann har været med 

i alle 50 år, vi ved ikke hvor mange børn og unge der har danset fra 1969 – 1996 da de lister var afleveret til 

kommunen fordi de kørte under fritidsloven. Fra 1996-2017 har der danset 222 børn og unge. 

Midt i 70´erne havde foreningen 7 børnehold med over 300 børn og unge i mange sæsoner, i den periode 

afholdt vi forårs afslutning i Havnbjerg skoles aula var der omkring 800 deltager. 

I dag har foreningen 50 voksne mellemmer og 17 B&U medlemmer 
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Lokalhistorisk arkiv 

 
Generalforsamling ! 
 
Lokalhistorisk forening afholder ordinær generalforsamling  
tirsdag d. 21. februar 2017 kl 19.00 i Kulturhuset i Stevning. 
Dagsorden ifølge vedtægter:  

 Valg af dirigent 

 Formandens beretning 

 Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 

 Fastsættelse af kontingent 

 Indkomne forslag 
Valg af bestyrelses medlemmer, på valg er: 

 Connie Vogt Stevning, ønsker ikke genvalg 

 Karin Brodersen Svenstrup 
Kirsten Jørgensen, Svenstrup 
Valg af 2 suppleanter, samt revisor og revisor suppleant 

 Eventuelt 
Efter generalforsamlingen serveres kaffe og lagkager. Derefter vil 
Museumsinspektør Torben Vestergaard fortælle om Gøllinggaard Teglværk, 
Torben Vestergaard er tilknyttet Cathrines minde Teglværk 
 

 

Nord-Als Autoværksted 

Tlf. 74456306 – www.nord-als-auto.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 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                               

 
 

 
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  
 

 

http://www.myaloevera.dk/ov
mailto:karin_frostjensen@sport.dk
mailto:eline_brandt@hotmail.com
mailto:dorith@bbsyd.dk
mailto:steimle.schmidt@gmail.com
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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 v 

mailto:linda@maron1.dk
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udgivelser i år 2017  
 
 
 

Artikel I. Nummer Sidste frist 
for indlæg 

Artikel II. Trykning 
af bladet 

 Artikel III. E 
SvenstruPPe’ 

udgives 

Internet 
(pdf – 

format) 

1 
(februar) 

Fredag den 
20. januar 

Mandag den 
30. januar 

 Tirsdag den 
31. januar 2017 

 

 
 

2 
(marts) 

 

Fredag den 
20. februar 

Tirsdag den 
28. februar 

Artikel IV.  Onsdag den 
1. marts 2017 

 
 

3 
(april) 

 

Mandag 
den 

20. marts 

Onsdag den 
29. marts 

Artikel V.  Fredag den 
31. marts 2017 

 
 

4 
(maj) 

 

Torsdag 
den 

20. april 

Onsdag den 
26. april 

Artikel VI.  Fredag den 
28. april 2017 

 
 

5 
(juni) 

 

Lørdag den 
20. maj 

Mandag den 
29. maj 

Artikel VII.  Onsdag den 
31. maj 2017 

 
 

6 
(juli / aug.) 

 

Tirsdag den 
20. juni 

Fredag den 
30. juni 

Artikel VIII.  Mandag den 
1. juli 2017 

 
 

 

7 
(september) 

 

Søndag 
den 

20. august 

Onsdag den 
30. august 

Artikel IX.  Fredag den 
1. september 

2017 

 
 

8 
(oktober) 

 

Fredag den 
20. 

september 

Onsdag den 
27. september 

Artikel X.  Fredag den 
29. september 

2017 

 
 

9 
(november) 

 

Fredag den 
20. oktober 

Mandag den 
30. oktober 

Artikel XI.  Onsdag den 
1. november 2017 

 
 

10 
(dec./ jan.) 

Mandag 
den 
20. 

november 

Onsdag den 
29. november 

Artikel XII.  Fredag den 
1. December 2017  

 

 
 

 

 

 


