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 Kommentar 

 

 

Kære Læsere! 

Når I læser dette nummer af ESvenstruppe’ så er vi gået ind i 

julemåneden, og vi er snart nået til første søndag i advent. Jule 

udsmykning og juletræer er blevet tændt. Alle glæder sig til en 

dejlig og hyggelig jul, hvor mange familier og venner samles. 

Dorthe Hoffland som har redigeret dette blad har meddelt os, at 

hun er rejst fra byen, og derfor ønsket at stoppe som redaktør. 

Bestyrelsen vil gerne takke Dorthe for hendes medvirken til at  

E Svenstruppe’  stadig udkommer, da hun i år 2009, sammen 

med Eva Tagesen og Gert Wonsyld overtog redaktørjobbet. 

Hvis der er nogle der har lyst til at arbejde med redigering af 

lokalbladet er i meget velkomne. 

Jeg vil hermed ønske alle en glædelig jul. 

Lasse Andersen. 

 

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 7 445 61 93 
e-mail else.ole@bbsyd.dk 
Nord-Als Folkedansere 
Ib.Jensen 74 45 64 33 
e-mail i.jensen@post3.tele.dk 
Nørreskovskolen 
Carina Lykke Bielefeldt                88 72 68 78 
e-mail: clbi@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 
Jonna Olsen  61 30 13 41 
e-mail:                     jonnaolsen54@gmail.com 
 Riecks Arkæologiske samling 
Anni Thy 74 45 61 23 
Ringriderforening 
Dorthe Johansen 74 45 62 50 
e-mail: Skovgaard@johansen.mail.dk 
Skolebestyrelsen Svenstrup friskole 
Morten Carstensen              40 94 59 98  

mail:  carstensen.morten@gmail.com. 
Skytteforeningen 
Jonna Hansen 28 46 41 19 
Svenstrup Cykelklub 
Ole Tagesen 26145771 
e-mail: oletagesen@outlook.dk 
Svenstrup Friskole  
Arne Munkgaard 61 28 76 81 
e-mail kontakt@svenstrupfriskole.dk 
Svenstrup Friskoles støtteforening  
Helle Jørgensen 51 92 08 78 
e-mail stottesvefri@gmail.com  
Svenstrup Vandværk 
Gert Johansen 22 16 29 01 
e-mail: Skovgaard@johansen.mail.dk 
Ungdomsforeningen 
Karin Frost Jensen 22 53 18 87 
e-mail: karin_frostjensen@sport.dk 
   
Tekst & layout:  
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 

 

E SvenstruPPe´  ønsker alle vore brugere 
og læsere, en rigtig glædelig jul, samt et 

godt og lykkebringende nytår, med tak for 
det gamle. 

 

mailto:nielsen@moisen.net
mailto:clbi@sonderborg.dk
mailto:mrin@sonderborg.dk
mailto:carstensen.morten@gmail.com
mailto:stottesvefri@gmail.com
mailto:karin_frostjensen@sport.dk
http://www.svenstrup-als.dk/
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Nyt fra kirken 

Gudstjeneste tidspunkter i 

Svenstrup Kirke. 

 

December 

  3/12- kl.10:30 – Maiko 

10/12- kl.19:00 – Julen synges ind med Det Nordalsiske Kor 

17/12- kl.10:30 – Maiko 

24/12- kl.14:30 og kl. 16.00 – Maiko  

25/12- kl.10:30 – Maiko  

26/12- kl.09:00 – Maiko  

31/12- Ingen, der henvises til Oksbøl kl. 14:00, og til Nordborg kl. 15:30 

 

Januar - 2018 

  1/1 – kl.16:00 – Nytårsgudstjeneste m. lidt boblende vin  og kransekage  

  7/1 – kl.10:30 – Maiko  

14/1 – kl.10:30 – Maiko  

21/1 – kl.10:30 – Maiko  

28/1 – kl.10:30 – Maiko  

 

Februar (Forbehold for senere ændringer) 
  4/2 – kl.16:00 – Kyndelmisse (Lys-tema)  
11/2 – kl.10:30 – Fastelavn  
18/2 – kl.10:30 – Maiko  
25/2 – kl.16:00 – Kitty  Hovgaard 
 

Fyraftensstilhed: 

Fyraftensstilheden holder en pause. 

Nordalsisk Kirkestafet: 

De 5 nordalsiske menighedsråd arrangerer besøg i vore 5 kirker, hvor lokale 

eksperter fortæller om kirkens historie, om døbefont, prædikestol, alterbillede 

m.m. efter nedenstående plan. 

Efter rundvisning og fortælling er der kirkekaffe. 

Alle er velkomne. 
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Stafetten har nu været forbi Oksbøl og Svenstrup. 😊  

Næste sted/gang er:  

Onsdag den 14. marts 2018 kl. 17 - 18 Egen kirke (Kitty Hougaard) 

Onsdag den 18. april 2018 kl. 17 - 18 Havnbjerg kirke (Kim Rasmussen) 

Onsdag den 23. maj 2018 kl. 17 - 18 Nordborg kirke 

Sognecafe: 

Onsdag d. 6. december kl14.30 til 16.00. 

Peter Møller kommer og fortæller om præsterne ved Svenstrup kirke og 

præstegården. 

Guldkonfirmation: 

Guldkonfirmation vil foregå i forbindelse med en almindelig højmesse, 

søndag d. 11. marts, 2018, kl. 10:30 

Kirkeværter søges: 

I forbindelse med en gudstjeneste tænder kirkeværten lys i kirken, deler 

salmebøger ud, læser ind- og udgangsbøn, og hvis værten har lyst, så læser 

vedkomne også kirkebønnen. Kirkeværterne fordeler gudstjenesterne i 

mellem sig og skifter således, så ingen kommer til at bære hele læsset. Når 

der er planlagt menighedsgudstjeneste, så er man mindst to om at stå for 

gudstjeneste, så man vil aldrig være alene om en opgave, der vil altid være 

en til at hjælpe. 

Kunne det have din interesse at blive kirkevært, så kan du kontakte Martha 

Thomsen på tlf: 21 91 76 75 

Indsamling i forbindelse med Gudstjenesten: 

I kirken er der en kirkebøsse ved udgangen, hvor i man kan lægge et lille 

bidrag til de forskellige formål, som Svenstrup kirke samler ind til. Hidtil har 

det ikke været annonceret, men nu har I mulighed for selv at se her i bladets 

kirkeside og på hjemmesiden, hvad der bliver samlet indtil, og hvornår. 
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Kirkeindsamling – formål og tidspunkter: 

Fra d. 3. december til og med d. 17. dec. samler vi ind til familie og enlige der 

har det svært i Svenstrup sogn. 

Fra d. 24. december til og med d. 7. januar samler vi ind til KFUM`s sociale 

arbejde. 

Fra d. 14. januar til og med d. 30. marts samler vi ind til Y`s men lokalt. 

Fra d. 1. april til og med d. 21. maj samler vi ind til KFUM og KFUK i 

Danmark. 

Fra d. 27. maj til og med d. 26. august samler vi ind til Diakonissestiftelsen. 

Fra d. 2. september til og med d. 25. november, samler vi ind til Folkekirkens 

nødhjælp. 

 

 

Kontaktoplysninger 

 

Sognepræst:   Maiko Barbara Cordelia Miyamoto 

Træffes bedst: Tirs-fre kl. 8-9, samt tirs kl. 15-17,  

 eller efter aftale. Tlf: 7445 6205 / 2167 7205   

          Mail: maimi@km.dk 

 NB! Mobil.nr. på sogn.dk er forkert, der arbejdes på at få det rettet.  

  

 

Graver:         Torben Nielsen 

                         Træffetid hverdage (undtagen mandage) kl. 8-14 

                         Tlf. 7445 6302, mobil 3145 8400 

 

Formand:          Leo Vindahl Olsen 

                         Tlf. 7445 8211, mobil 2674 6211 

 

Kirkebil:         Bestilles på GF-Taxi på tlf. 7445 9545 senest dagen før 

Gudstjenesten: 

Hjemmeside:   www.svenstrupkirke.dk<http://www.svenstrupkirke.dk> 

Facebook:       Find facebook på hjemmesiden. 

mailto:maimi@km.dk
https://post.kirkenettet.dk/owa/UrlBlockedError.aspx
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Referat fra valg til E`Svenstrup Laug på Svenstrup Forsamlingshuset 

Den 1. november 2017 

1. Velkomst v. Børge 

2. Valg af ordstyrer, som blev Ole Rasmussen 

3. Arne Munksgaard , skolelederen på Svenstrup Friskole  

Var inviteret til at komme og fortælle lidt om Svenstrup Friskole. PT er der 73 elever på skolen og 

der er pæn tilgang af nye elever i alle grupper. Skolen har fået nyt logo og er nu en  

naturvidenskabelig friskole. Der er kommet nye lærer og andet personale og skolen fungerer nu 

meget fint efter genstarten i 2016 .Der er en god blanding af elever i hver gruppe. Meget focus på 

indskolen af elever  og at de føler sig godt tilrette i omgivelserne på alle måder. Støttelærer bruges i 

hver gruppe og er en stor succes. Lige nu planlægges der lejrskole i ” udlandet ”. Det kan der læses 

mere om på hjemmesiden. Arne opfordrede til at bruge hjemmesiden. Vi siger tak Arne for et godt 

og interessant indlæg. 

4. Beretning v. Børge: 
Der var lavet en præsentation i ord og billeder, som blev vist på projector.  

De tilbagevendende årlige arrangementer, som lauget mm står for:  

Ren by 

Fællesspisning i juni, hvor der også er ringridning. Vi låner og afholder spisning i teltet 

Uge 42 – efterårsferie – fællesspisning i Svenstrup forsamlingshus 

Juletræstænding i byen samt godter poser til børnene og ikke mindst et besøg af julemanden 

Andre projekter: 

Etablering af mountainbike ruter 

Krolf 

Støtter op om arbejdsgruppen, som har op- og nedtagning af badebroer  

Ricks Stensamling  

Tilflytter folder, som uddeles når lauget får at vide der er nye folk på gaden. Opfordring til alle om 

at informere lauget. 

 

5. Økonomi v. Agnes: 
Gennemgang af de vigtigste konti for de sidste 4 år fra 2014 – 2017 

Der er i perioden købt en dyr pokal til årets ildsjæl, hvor der hvert år tilføjes et navne skilt. Men en 

engangsinvestering. Kun navneskiltet er en udgift hvert år. 

Nuværende kassebeholdning: 10941,47kr.  

Hvert landsby laug får 5500 kr. af kommunen hvert år. 

E`Svenstruplaug 
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Foruden laugets daglige konto, er der  kontier med bidraget på 15000 kr. fra Bærensmølle 

Spejderne og Ricks Stensamling har en på 3000 kr. 

Disse konto skal fremover være synlige i regnskabet. 

 

6. Indkomne forslag var der ingen af.  

7. Pause , hvor lauget var vært ved kaffe / the og hjemmelavet æblekage 

8. Valg iflg. vedtægterne: 
 
Bestyrelsen består af 7 medlemmer og alle er på valg, der er nyvalg på alle poster. 

Der blev foreslået kandidater og sat en liste op til lauget og 2 suppleanter. 

Alle de foreslået kandidater modtog valg. 

 

Det nye Svenstrup Laug 2018 er følgende personer, som konstitueres inden jul: 

Leif Melchior 

Vivi Riggelsen 

Ina Jørgensen 

Peter Albeck 

Agnes Nielsen M 

Mia Bendorff 

 

Suppleanterne :  

John Petersen  

Jan Lorentzen 

 

9. Eventuelt 
Andre projekter, som der arbejdes på i lokalområdet: 

 

BYPORT: Arbejdsgruppe er godt i gang med at finde ud af , hvordan den skal se ud, hvad reglerne 

for en  byport er, hvad siger kommunen, hvor må de placeres mm. Der er rigtig mange regler, der 

skal overholdes. Der er fundet en god kontakt, som der gøres brug af. Gruppen består af  Karin 

Frost, John Petersen og Jan Lorentzen. 

 

ELEKTRONISK INFORMATION SØJLE: Arbejdsgruppe er nedsat og skal arbejde i vinter 

med opgaven. Det er en meget dyr investering, som der skal søges penge til. Gruppen består af Ida 

Wind, Michael Knudsgaard og Hans Egon Bendorff. 

Ole takkede for god ro og orden og mødet var afsluttet. 

 

Referent: Mia Bendorff 

 

E `Svenstrup Laug takker for interesse og fremmøde til valget.  
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OPFORDRING !!!          

 

TIL AT BRUGE INFORMATIONS -

TAVLEN OVERFOR SVENSTRUP 

FORSAMLINGSHUS PÅ 

PARKERINGSPLADSEN 

KONTAKT / SKRIV TIL PETER 

ALBECK. Han styrer tavlen, 

hænger op og tager ned igen. 

MOB : 26826484 

MAIL : Peteralbeck65@gmail.com  

mailto:Peteralbeck65@gmail.com
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Nyt filmlokale på Svenstrup Friskole 
 

Skolens støtteforeningen har revet sig, og sørget for at skolen fik råd til at 

realisere en drøm, om at skabe et helt særligt lokale til brug for den daglige 

morgensamling og ved visning af film i undervisningen.  

Efter at vi i foråret fik flyttet skolebiblioteket ind i den nordlige del af det 

tidligere bibliotek, havde vi et stort, dejligt lokale med gulvtæpper og masser 

af plads, som vi mente kunne udnyttes bedre, end blot til forberedelse og 

gruppearbejde. Da vi samtidig døjede med en meget levende akustik i det 

hidtidige morgensamlingslokale, fik vi en ide om at opbygge et lokale, som 

både kunne bruges til sang og musik ved den daglige morgensamling og 

kunne give eleverne en rigtig filmoplevelse, når der skal ses film i 

undervisningen. I dag er undervisningsmateriale nemlig ikke kun bøger og 

iPads, de digitale medier indgår på lige fod med det skrevne i mange fag. 

Mandag d. 20. november tog vi det nye lokale i brug. Selv om vi stadig 

arbejder på at få lavet nogle faste siddepladser i lokalet, er det allerede så 

veludstyret, at vi har valgt at flytte morgensamlingen derind. Med et lærred på 

næsten 2,5x5 meter kan alle elever nu se teksterne til sangene, og de 

levende billeder er ikke længere blot en firkant på et TV, hvor underteksterne 

skal ses tæt på for at kunne læses. 

 

Vi har endnu til gode at se elevernes reaktion på en rigtig film, hvor 

lydeffekterne for surround anlægget giver det sidste pift, men hvilket fag der 

kommer først, vides endnu ikke. Skolens medarbejdere har imidlertid allerede 

bedt mig udarbejde en reservationsprocedure, så de ikke kommer til at 

planlægge at skulle se flere ting på én gang, så jeg regner med at der bliver 

rift om faciliteterne. 

I første omgang skal lokalet benyttes til undervisning, men det er vores håb at 

klasserne vil benytte lokalet til at lave en filmaften, eller at elever og forældre i 

samarbejde får lyst til at lave en rigtig filmklub, så de sammen kan opleve 

glæden ved film på et stort lærred med rigtig surround-lyd, samtidig med at 

de kan få lidt mere viden om den enkelte film eller filminstruktør.  

 

Da vi også gerne vil være et aktiv for byen og dens foreninger, tænker vi også 

at det vil blive muligt at låne lokalet til f.eks. en filmaften i klubben eller et 
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andet arrangement, hvor det store billede og den tilhørende lyd, vil være med 

til at højne oplevelsen for alle. 

Endnu en gang tak til støtteforeningen, ikke kun for at finansiere udstyret, 

men også for den praktiske hjælp med at realisere drømmen. 

Generalforsamling i Svenstrup Friskole 

Selv om der er længe til den 19. april 2018, hvor der er generalforsamling i 

Svenstrup Friskole, har bestyrelsen bedt mig om at gøre opmærksom på, at 

punkter som man ønsker taget op på generalforsamlingen, skal være 

bestyrelsen i hænde senest 1. februar 2018. Punkterne kan sendes på mail 

til: bestyrelsen@svenstrupfriskole.dk. 

Arne Munkgaard 

skoleleder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bestyrelsen@svenstrupfriskole.dk
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Skal dit barn have sin første skoledag på Svenstrup Friskole? 

 

Her omkring nytår er det ved at være tid til at 

beslutte, hvor dit barn skal gå i skole, hvis barnet 

fylder 6 år i 2018. Ved indmeldelse af dit barn på 

Svenstrup Friskole nu, kan du sikre dig en plads til 

det nye skoleår. Vi har ledige pladser til den 

kommende 0.-klasse og giver gerne en rundvisning, 

hvis du vil høre nærmere om skolen, inden du 

beslutter dig. 

Når man vælger at sende sit barn på friskole, får man direkte indflydelse på 

barnets skole og er selv med til at træffe vigtige beslutninger om f.eks. 

elevantal i klasserne, økonomi og skolens udvikling. Man får så også en 

række pligter, f.eks. er alle forældre med til at holde skolen ren og lave 

mindre vedligehold, så skolen fremstår pæn og ordentligt. På Svenstrup 

Friskole er forældrene desuden altid velkomne til at kigge ind og være med i 

undervisningen. Det ”værste” som kan ske, er at man bliver sat til at hjælpe til 

i klassen, mens man er der. 

Kontakt skolen på mail: kontakt@svenstrupfriskole eller ring til skoleleder 

Arne Munkgaard på tlf.: 6128 7681 for at aftale et besøg på skolen. 

Du kan også finde en online indmeldelsesblanket på skolens hjemmeside:  

http://svenstrupfriskole.dk/om-friskolen/indskrivning,  

hvor du også kan læse nærmere om både økonomi og pligter som 

friskoleforælder. Husk også, at du skal melde skolestart til Sønderborg 

Kommune, selv om du har valgt Svenstrup Friskole til dit barn.  

Arne Munkgaard 

skoleleder 

  

http://svenstrupfriskole.dk/om-friskolen/indskrivning
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Indbydelse til SUF's store Julestævne. 

 

Så nærmer Julen sig og med den SUF's store 

Julestævne i fodbold i 

Nordals-hallen i dagene 27-28-29. december. 

Så kom ind i Nordals-hallen og støt vores lokale fodbold hold. 

 

Programmet ligger på hjemmesiden www.suf-als.dk fra uge 51. 

 

God jul 

SUF fodbold  

 

 

 

 

 

Havemand søges snarest 

Anne og Claus Clausen  

Kløvertoften 25 

TLF.: 74456243 

 

 

 
 
 

http://www.suf-als.dk/
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FRA NØRRESKOV-SKOLEN 
www.norreskov-skolen.dk 
 

 

Nørreskov-Skolen ligger over kommunegennemsnittet. 

I de netop offentliggjorte rapporter fra Undervisningsministeriet, har 

Nørreskov-Skolen igen øget karaktergennemsnittet hos afgangseleverne fra i 

sommer. Det betyder, at resultaterne nu ligger på landsgennemsnittet på 7.0 

og over gennemsnittet i kommunen, som er 6,8 i de bundne fag. Samtidig 

giver det skolen en placering i den øverste halvdel af alle skoler indenfor 

kommunens grænser. 

 

Vi er rigtig stolte over, at også denne årgangs resultater har vidst samme 

positive retning, da det netop er endnu en årgang, der har arbejdet linjeopdelt 

i 7.-9. klasse. 

 

Samtidig er det også vigtigt, at vi ikke dvæler 

ved enkelte årganges karaktergennemsnit, 

men at vi ser på tendensen – og den er klar: 

Nørreskov-Skolen er dygtige til at løfte vores 

elever fagligt. Dette sker, fordi vi har et meget 

engageret og dygtigt personale – gennem hele skoleforløbet. 

Pt. har vi ikke kunne videreføre linjerne pga. færre elever i udskolingen, men 

bestyrelse og personale arbejder netop i denne tid på at blive klar på at 

præsentere, hvordan vi fremover kommer til at arbejde og organisere os. 

Som skoleleder mener jeg, at dét vi har i støbeskeen bliver mindst lige så 

godt – og vi glæder os til at kunne løfte sløret. 

 

 

 

  

http://www.norreskov-skolen.dk/
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Ferieplan for skoleåret 2018/2019 for Nørreskov-Skolen 

 

1. skoledag efter sommerferien – mandag den 13. august 2018 

Efterårsferie Lørdag den 13. oktober til søndag den 21. oktober   

Juleferie Fredag den 21. december til onsdag den 2. januar  

Vinterferie Lørdag den 9. februar til søndag den 17. februar  

Påskeferie Lørdag den 13. april til mandag den 22. april  

St. Bededag Fredag den 17. maj til søndag den 19. maj  

Kristi Himmelfartsferie Torsdag den 30. maj til søndag den 2. juni 

Grundlovsdag Onsdag den 5. juni 

Pinseferie Lørdag den 8. juni til mandag den 10. juni 

Sommerferie Lørdag den 29. juni 

 

    
 Med venlig hilsen 
    
 Skoleleder Carina Bielefeldt 

 

 

Lokalhistorisk arkiv 

Vi har åbent 1. mandag i december holder ferie resten af måneden. Åbner 

igen mandag d. 8. januar og igen d. 22. januar. Herefter igen 1. og 3. mandag 

i måneden. Hvis I mangler en gaveide til jul, har vi - Vi og vore huse 

Svenstrup og Stevning, samt Svenstrup vi og vor kirke fra tid til anden. 

Arkivet ønsker alle en glædelig jul og et på gensyn i det nye år. 

  

Vi har i Arkivet fået en mindeplade over provst Fr. Ebbesen. Dattersønnen 
Ingeniør Dr. Fr. Johannsen satte dette minde 1930. Søren Ebbesen Skov i 
Tønder havde fået pladen af sin morfar, men var ikke interesseret i den, og 
spurgte på Facebook om nogen ville have den, så kunne den afhentes.  
Eva Tagesen og sønnen Peter hentede pladen i Tønder og den er nu i Arkivet. 
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Annoncer 
 
 
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.:            
  
 
Bestyrelsen:                    Navn:                    Mail adresse               Tlf.nr.  
Formand:                    Karin Frost Jensen                  karin_frostjensen@sport.dk                22531887 
Næstformand:                  Eline Brandt                  eline_brandt@hotmail.com                22448603 
Sekretær:                    Louise Skov Johansen            louise_johansen6400@hotmail.com  
Kasserer:                    Michael Stærkær:                  asfaltrod@bbsyd.dk               20896000 
Fodboldformand:            Torsten Junk                  torsten.suf@gmail.com               41829065  
Gymnastikformand:        Sprenger                 dorith@bbsyd.dk                20966505 
Svømmeformand:           Ioana Cravet                   ioanacravet@yahoo.dk eller vandplask@suf-als.dk  
Krolf:                   Mia Bendorff                  etam7@hotmail.com               23839317’ 

Suppleanter: Mette Bladt, Marianne Jessen, Janni Marek  
Revisor: Flemming Vejlin og Alice Søgaard 
 

 
 
  

 

http://www.myaloevera.dk/ov
mailto:karin_frostjensen@sport.dk
mailto:eline_brandt@hotmail.com
mailto:louise_johansen6400@hotmail.com
mailto:asfaltrod@bbsyd.dk
mailto:torsten.suf@gmail.com
mailto:dorith@bbsyd.dk
mailto:ioanacravet@yahoo.dk
mailto:vandplask@suf-als.dk
mailto:etam7@hotmail.com
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    Et eks. til julebordet. 

  

Pu-ha,drømte jeg 

glemte at stille uret 

1 time tilbage. 

Nord-Als Autoværksted 

Tlf. 74456306 – www.nord-als-auto.dk 
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Skal du holde fest, eller er der andre anledninger, hvor du gerne 
vil have, at dine gæster overnatter i Svenstrup? 

Vi tilbyder overnatning, i nyrenoverede værelser med gode senge. 
Der kan sove op til 13 personer hos os, fordelt i  
to lejligheder. Der er adgang til et fuldt udstyret køkken, TV-stue, 

bad og toilet. 

Priser:   

250 kr. pr. person pr. nat inkl. linned 

300 kr. pr. person pr. nat inkl. morgenmad og linned 

900 kr. pr. nat pr. lejlighed - sommerhus koncept 

Der afregnes kontant eller med ”Mobilepay” ved ankomsten. 
 

Kontakt os:  linda@maron1.dk           20491918 
 
 

Eller kig forbi  

Egebjergvej 1 – 6430  Nordborg  / www.maron1.dk 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBi7me0q7TAhXFKJoKHR2lCeMQjRwIBw&url=http://www.stonebriarconcept.com/?p%3D907&psig=AFQjCNHnzQooKcEIn3OSkwGyrirKUg2Peg&ust=1492626710882241
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZof_m067TAhXJApoKHUBhAPIQjRwIBw&url=http://www.grafodidaktplusz.hu/&psig=AFQjCNFza8MFs9SEoY_RvHKvE-UpF0jyOA&ust=1492627051357863
mailto:linda@maron1.dk
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     Lad dit barn lægge farver på dette billede,  

    og lad os alle se resultatet i Februarnr. 2018  

 

  

God fornøjelse 

Eva Tagesen 
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 Aktivitetskalender 

December/Januar 2017/2018 
 
Tidspunkt    Aktivitet                          Mødested 

Lørdag   d. 02.12 kl. 15.00 Juletræstænding Nord-Als Autoværksted 

Søndag d. 03.12 kl. 10.30 Gudstjeneste v/ Maiko Kirken 

Torsdag d. 07.12 kl. 14.00  Juleafslutning i E-SI-SKÅ Forsamlingshuset 

Søndag d. 10.12 kl. 19.00 Julen synges ind m/ Det Nordalsiske kor Kirken 

Søndag d. 17.12 kl. 10.30 Gudstjeneste v/ Maiko Kirken 

Søndag d. 24.12 kl. 14.30 og kl. 16.00 Julegudstjeneste v/ Maiko Kirken 

  d. 27. – 28. – 29. December    SUF`s Julestævne Nord-Alshallen 

Søndag d. 31.12 kl. 14.00 Ingen gudstjeneste i Svenstrup. Henvises til Oksbøl Kirken 

Søndag d. 31.12 kl. 15.30 eller  Nordborg Kirken 

  

                   Lørdag d. 20. Januar 2018 – sidste frist for indlevering til næste nr. 

2018 

Mandag d.01.01 kl. 16.00  Nytårsgudstjeneste m. boblende vin og kransekage Kirken 

Torsdag d.04.01.  kl. 14.00 Opstart m. div. Kortspil/Dart/Andre aktiviteter. Forsamlingshuset 

Søndag d. 07.01 kl. 10.30 Gudstjeneste v/ Maiko Kirken 

Torsdag d.11.01. kl. 14.00 15 års jubilæum  i E-SI-SKÅ.   

  Musikalsk underholdning m. ”Streng og Bælg” + Kaffebord. Forsamlingshuset 

  

                dag d. ?. Februar 2018 - udkommer næste nr. af ESvenstruppe 
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