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Gennem 40 år har E SvenstruPPe´ viderebragt 

nyheder om stort og småt. Bladet,  

der begyndte som datidens skoleintra, 

blev i løbet af kort tid et organ til og om alt  

og alle i Svenstrup og omegn. 
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 Kommentar 

 
 
 

 

Kan godt forstå uret bryder sammen, 
med alt det byens borgere kan deltage  
ved, i den kommende tid.  
Der skal da vist mere end 24 timer til et 
døgn. 
 

 
 

 Der er kirkelige handlinger. 

 Flere generalforsamlinger. 

 Ølsmagning.  

 Gymnastikopvisning.  

 Krolfspil. 

 Broopsætning.  

 Børe byen ren.  

 Folkemusik Nygård.  

 Div. Kortspil og andre aktiviteter  E-SI-SKÅ. 

 Gæt og syng v. Gunver Larsen     ”  ”    ” 

 Årlig sommerudflugt                      ”  ”    ” 

 Sæt allerede nu X i kalenderen d. 10. Maj. 
 
 
 
 
Man fornemmer foråret er lige om hjørnet, 
( hvis ikke moder natur står i vejen ) 
klart vejr med sol og høj luft, er da lige hvad vi trænger til, 
de små forårsbebudere er heldigvis allerede i gang,  
bare dette gør da noget godt ved en. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
Else Marie  Ernst 29 87 05 25 
e-mail: elseernst43@gmail.com 
Svenstrup Friskole  
Arne Munkgaard 61 28 76 81 
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 22 53 18 87 
e-mail: karin_frostjensen@sport.dk 
   
Tekst & layout:  
Dorthe Hoffland,  
Eva Tagesen    
Gert Wonsyld  
Trykning 
Lasse Andersen  
John Dahl.   
Distribution  
Peter Møller 74 45 63 01 
Udbringning 
Elever fra Svenstrup friskole og andre 

Svenstrup Hjemmeside 
www.svenstrup-als.dk 
 

mailto:nielsen@moisen.net
mailto:clbi@sonderborg.dk
mailto:mrin@sonderborg.dk
mailto:carstensen.morten@gmail.com
mailto:karin_frostjensen@sport.dk
http://www.svenstrup-als.dk/
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Gudstjeneste i Svenstrup kirke.  

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. 09.04.17 kl.  11.00  Konfirmation  

 

NYT FRA KIRKEN: 

NY  PRÆST:   

Sidst skrev jeg processen er i gang, det er den ikke pt. Vi har haft en til 

prøveprædiken som rådet var enige om at indstille. Der skete desværre det 

samme igen denne gang, vedkommende sagde nej tak til stillingen som 50% 

sognepræst og 50% skole – kirke samarbejde. Pt. Er situationen den at 

menighedsrådet ikke ved hvilken vej vi tar´ før Biskop og Provst har holdt møde. 

Så snart der Er nyt vil det blive lagt ud på kirkens hjemmeside, der løbende bliver 

opdateret.  

Menighedsrådsmøde d. 8. marts kl. 19.00  

med fremlæggelse af regnskab for 2016.  
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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.  

FYRAFTENSSTILHED:  

Vi genoptager fyraftensstilhed, denne gang bliver det på mandage fra kl.  

16.30 til kl. 17.00.  

SOGNEINDSAMLING D. 12. MARTS 2017 

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

opgaver. Vi vender tilbage næste år. 

 

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. 

http://www.svenstrupkirke.dk/
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Konfirmander i Svenstrup – Konfirmeres  
 
Søndag d. 9. April 2017 kl. 11.00  
 
Præst: Robert Landeværn Ryholt 
 
Konfirmander:  
 
Elisabeth Lykke Olafsson  
Runevænget 98, Guderup; 6430 Nordborg  
 
Emma Telling Clausen  
Ugebjergvej 27,  Svenstrup; 6430 Nordborg 
 
Emma Marek Hansen 
Kirketoften 12, Svenstrup; 6430 Nordborg 
 
Fenja Petersen  
Stevningnorvej 12, Stevning; 6430 Nordborg 
 
Laura Marie Sina Rasmussen  
Hjortspringvej 17, 6430 Nordborg 
 
Casper Unger Madsen  
Ravnsbjergvej 4, Stevning; 6430 Nordborg 
 
Jens Guldager Andersen 
H.C. Ørstedsvej 11, Havnbjerg; 6430 Nordborg 
 
Jesper Klint Madsen  
Stevninggade 23A, Stevning; 6430 Nordborg 
 
Kristian Berg Ebbesen  
Rugbjergvej 13, Klingbjerg; 6430 Nordborg
  
 
Kristoffer Braasch  
Kildebæk 28, Guderup; 6430 Nordborg  
 
Simon Johansen 
Skærveagerej 5, Svenstrup; 6430 Nordborg 
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ESvenstruppe’ afholder ordinær generalforsamling 
Onsdag d. 22. marts 2016 kl.19.00 på Svenstrup Forsamlingshus 
Med dagsorden i henhold til vedtægterne: 
 
1. Valg af dirigent. 
2. Sidste års protokol. 
3. Beretning. 
4. Regnskab. 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
6. Indkomne forslag. 
7. Eventuelt. 
 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i 
hænde  
Senest 8 dage før generalforsamlingen. 
 
E SvenstruPPé byder på kaffe og kage 
 
Med venlig hilsen bestyrelsen.   

Generalforsamlinger 
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Generalforsamling i Svenstrup vandværk 2017 

Torsdag d. 16 marts, klokken 19.30 på Svenstrup forsamlingshus 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af ordstyrer 
2. Valg af protokolfører 
3. Formandens beretning ved Gert Johansen 
4. Fremlæggelse af regnskab ved Jørgen Jørgensen 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor 

 På valg til bestyrelsen er Arne Bonde og Carsten Christiansen 

 På valg til revisor er Jan Nørr Petersen 
6. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før 

generalforsamlingen)  
7. Eventuelt 

 
 

Svenstrup ungdomsforening 

Indkalder til ordinær generalforsamling 

D. 22-03-2017 Kl.19.00 I SUF´s Klubhus 

        Dagsorden ifølge vedtægter. 

Indkommen forslag bedes sendes til Formand Karin Frost Jensen 

Mail adresse karin_frostjensen@sport.dk eller henvendelse på tlf.nr. 2253 1887 

Alle er velkommen. 

 

 

Ringriderforeningen holder generalforsamling  

          søndag d. 26. Marts kl. 10.00  

              i SUF'S klublokale.  
Svenstrup 

Ringriderforening 

mailto:karin_frostjensen@sport.dk
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Svenstrup Forsamlingshus 

Ordinær Generalforsamling 

Onsdag d. 15. marts 2017 kl. 19.00 

På Svenstrup Forsamlingshus 

Dagsorden: 

1.  Valg af dirigent 

2.  Valg af referent 

3.  Formandens beretning ved Børge Nielsen 

4.  Regnskab ved Gert Wonsyld 

5.  Indkomne forslag 

6. Valg: 

 Valg til bestyrelsen 

 Valg af suppleant 

 Valg af revisor 

7.  Eventuelt 

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 

dage før. 

Med venlig hilsen bestyrelse 

Umiddelbart derefter afholder Støtteforeningen deres ordinære 

generalforsamling 

 

Svenstrup forsamlingshus Støtteforening 

Støtteforeningen afholder ordinær generalforsamling 

onsdag d. 15. marts 2017 på Svenstrup Forsamlingshus. 

Med følgende dagsorden i henhold til vedtægterne 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke. 

3. Regnskab. 

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

5. Valg af suppleant. 

6 Valg af revisor. 

7. Indkomne forslag. 

8. Eventuelt. 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 

bestyrelsen i hænde  

Senest 8 dage før generalforsamlingen 

Med venlig hilsen bestyrelsen.   
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Nyt fra Svenstrup Friskole 

Kedelige Kurt 

Ja, det er ikke en beskyldning mod nogen, men navnet på det teaterstykke 

eleverne fra Svenstrup Friskoles ældste klasser opførte d. 7. og 8. februar i 

forsamlingshuset. Stykket er skrevet af Rikke W. Hansen, som er klasselærer for 

eleverne i Herkules, og handler om Kurt Ordentlig der må lide alskens kvaler i 

skolen, fordi han lever efter sin fars umådeligt velordnede og regelmæssige 

livsopfattelse. 

 

Jeg vil gerne takke alle for jeres opbakning til årets teaterprojekt. 

Ikke kun for det store fremmøde, men også for den hjælp 

skolen modtager til alt det praktiske; kaffe/te, kager, 

lys og lyd, oprydning osv.  Det er helt fantastisk 

at møde så mange glade mennesker på 

en råkold tirsdag eller 

onsdag aften og føle 

at skolen betyder 

noget for jer. 

Vi havde fuldt 

hus begge 

aftner, lidt 

flere 

tilskuere 

tirsdag end 

onsdag, men 

flere end 

forventet begge 

dage.  

Jeg er helt sikker på at 

alle elever fik en 

spændende oplevelse ud af at 

lave teater på så kort tid.  
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Oplevelsen af, at man på kun 7 arbejdsdage kan løfte i flok og få stablet en hel 

forestilling på benene, selv om man starter helt fra bunden af, er god at tage med 

videre i livet.  

 

For de ældste elever ligger der et uddannelsesforløb forude, med et stigende 

antal prøver og senere eksamener og så er det godt at vide at man godt kan tåle 

at arbejde mere end 6-8 timer i døgnet i en kortere periode, og at man kan 

præstere flere gange i træk, når publikum eller censor sidder forventningsfuldt og 

lytter. 

Artikel I. Generalforsamling 2017 

Der er ordinær generalforsamling på Svenstrup Friskole 18. april 2017 kl. 19. 

Evt. forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være 

bestyrelsen i hænde senest 12. marts og sendes pr. mail til 

bestyrelsen@svenstrupfriskole.dk 

 

Dementi: 

 

I sidste måneds indlæg her i E’Svenstruppe’ og i skolens nytårshilsen beskrev 

jeg, hvad det er skolen kæmper med i dette skoleår. Dette er af nogle blevet 

opfattet som en kritik af skolens tidligere medarbejdere, hvilket bestemt ikke har 

været intentionen. Jeg skal derfor dybt beklage over for de tidligere 

medarbejdere, såfremt de har forstået dette sådan. Jeg har af gode grunde kun 

begrænset indsigt i de tidligere medarbejderes kvalifikationer og deres indsats på 

skolen. Jeg er ikke orienteret om, at skolen tidligere år har modtaget kritik fra 

videregående uddannelsessteder”. 

Arne Munkgaard 

skoleleder 

 

 

 

mailto:bestyrelsen@svenstrupfriskole.dk
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OFFENTLIGE FOREDRAG I NATURVIDENSKAB 

Videnskaben bag godt Øl 
Svenstrup Forsamlingshus d. 21. marts Kl. 18,30 – 21,00 

Foredraget Livestreames direkte til Forsamlingshuset fra Århus 

Prisen er 50,00kr. pr.person  der serveres smagsprøver under foredraget. 

Tilmelding grundet smagsprøver senest 17. marts på 51222363 -- esaft@bbsyd.dk 

Mennesket har brygget og drukket øl gennem mere end 
10.000 år. Ja, lige siden vi etablerede os i de første by- 
og bondesamfund og begyndte at dyrke korn. Det var 
meget længe det rene hokuspokus at brygge øl hvor 
overtro og overleveret erfaring var nogle af 
ingredienserne. Først gennem oplysningens- og 
industrialiseringens tidsalder, de seneste 300 år, er der 
kommet mere styr på processen. 
Vand, malt (dvs. spiret og tørret korn), humle og gær er 
de fire hovedingredienser i øl. Men ingen kendte til gær 
før den franske biolog Louis Pasteur i 1850’erne 
opdagede og beskrev hvordan gærceller omdanner sukker til alkohol. I 1875 
oprettede brygger J. C. Jacobsen, Carlsbergs grundlægger, et laboratorium hvor 
det lykkedes at rendyrke denne ølgær.  
Med naturvidenskabens og teknologiens indtog fik bryggerne langt bedre indsigt i 
de forskellige processer og kunne med større nøjagtighed styre og optimere 
brygningen af øl. Vejen var dermed banet til at fremstille mange forskellige 
øltyper. Under brygprocessen kender bryggeren sit vand og maltens indhold af 
enzymer. Når vand og malt opvarmes, kan bryggeren derfor ved at regulere 
temperaturen bestemme hvordan stivelsen i malten nedbrydes til forskellige 
former for sukker der kan forgæres. Kemien bag ølbrygningen kan til en vis grad 

lægges i formler. 
Foredraget giver en naturvidenskabelig baggrund for 
at brygge øl. Vi hører om vandets betydning for øllet, 
hvordan korn spirer og hvordan man fremstiller malt. 
Vi får en forklaring på hvordan enzymer nedbryder 
stivelse til sukker og hvordan gærceller omsætter dette 
sukker til alkohol. Under foredraget vil du få serveret 
smagsprøver på et udvalg af malt og humle og små 

smagsprøver af seks forskellige ølsorter. Øllene smager du én efter én 
efterhånden som de gennemgås i foredraget. 
 
f. Forsamlingshuset  Gert Wonsyld 

https://ofn.au.dk/api/PublicPresentation/GetFile/?id=229
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Referat fra foreningsforum møde den 7. februar 

på Svenstrup forsamlingshus. 
 

Der blev budt velkommen ved Formanden for lauget Henrik Elkrog 
Henrik lagde ud med at fortælle om året 2016 i lauget. 
 
Lauget: Er vært ved ca. 4 faste arrangementer hvert år, ren by,  
fællesspisning i juni, uge 42 fællesspisning og juletræstænding. 
Derudover er der diverse andre opgaver: Badebro op og ned,  
Ricks stensamling, Sankt Hans hjælp,  plus de projekter som er i  
gang eller igangsættes. 
 
Valg: Lauget har valg senere på året, hvor vi mangler 3- 4 personer. 
 
Badebroerne: 
Der blev også nævnt at vi mangler nogen, som vil sørge for at  
badebroerne kommer op og ned hvert år. Samt også at gå til de møder  
kommunen afholder vedr. dette da kommunen betaler materialerne. 
 
Informationstavlen:  
Der opfordres  at hele byen og alle foreninger bruger informationstavlen,  
som er ved parkeringspladsen over for forsamlingshuset.  
Peter Albeck kan kontaktes når der skal noget i den. 
mob. 26826484 eller mail : peteralbeck65@gmail.com  
 
Ren by:  
Projektet er rimeligt nyt og vi kan sagtens bruge mange flere , som kommer og  
vil være med. Ren by gøres lørdagen inden weekenden palmesøndag,  
for at gøre det pænt til konfirmationerne. 
I år er det 1. april. Nærmere oplysninger i E `Svenstruppe 
 
Lauget efterlyste: Ideer til nye projekter eller arrangementer.    
Der kom i løbet af aftenen nogle gode ideer ind, som vil blive kigget på i lauget. 
Tak for det !!! 
Så blev der serveret kaffe og drømmekage og snakket  hen over bordet. 
Efter dette var der bordet rundt hvor de enkelte foreninger og klubber kunne 
fortælle om deres - året der gik og nye tiltag. 

Følgende blev bl. a. sagt: 
Folkedans mangler ældre til dansen, som foregår på Alsingergården.  
Ib Jensen kan kontaktes, hvis der er interesse.  i.jensen@post3.tele.dk 
Der er i uge 17 - TEATER alle steder i kommunen, nærmere informationer 
kommer. 

Tak for et godt og iderigt møde  / E Svenstrup laug 

mailto:peteralbeck65@gmail.com
mailto:i.jensen@post3.tele.dk
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Opråb !!!!  

I forbindelse med nedlæggelse af  "Den 

selvejende institution spejderhytten 

Bærensmølle" (red. KFUM Spejdergruppen 

Hjortspring) har de nogle penge der skal 

fordeles mellem de almennyttige foreninger i 

Stevning og Svenstrup. 

E’Svenstruplaug er i den forbindelse blevet bedt om at finde alle de 

foreninger der kan komme i betragtning. 

Uddrag af ” Den selvejende institution spejderhytten Bærensmølle" vedtægter 
:  

 
Ved almennyttig forstås i denne sammenhæng foreninger med ikke 

kommercielt formål, f.eks. ungdoms og idrætsforening, brandværn, kortklub, 

borgerforening, jagtforening osv., hvor deltagelse (medlemskab) enten sker 

efter objektive krav (f.eks.alder) eller er helt fri. 

Politiske partier, trossamfund og brancheforeninger betragtes ikke som 

almennyttige. 

Hvis en forening er lokalt forankret i begge byer skal den tilgodeses af begge 

landsbylaug. (f.eks.lokalhistorisk forening for Svenstrup sogn) 

  

Krav for at komme i betragtning er : 

1. opfylder kravet som almennyttige forening som beskrevet 

2. at der afholdes valg til bestyrelsen 

3. at der holdes årlig generalforsamling 

Citat fra ”Den selvejende institution spejderhytten Bærensmølle” 

For god ordens skyld og for at foregribe evt. diskussioner som kunne opstå, 

vil vi gerne i bestyrelsen påpege at der med ligelig menes forholdsmæssigt 

imellem antallet af foreninger. 

Altså hvis 10 foreninger findes gives hver 1/10-del. 

Ligeledes at en forening er at regne som sådan, forudsat at der holdes årlig 

generalforsamling og valg til bestyrelse. 

 
Citat slut. 
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E’svenstruplaug har ikke fået oplyst hvor mange penge der er til deling, vi har 

ligeledes heller ikke indflydelse på de betingelser der er stillet fra af "Den 

selvejende institution spejderhytten Bærensmølle" til fordelingen af 

pengende. 

Det er deres vedtægter der skal der gældende. 

Mener man at man opfylder betingelserne og ønsker man del i pengene skal 

følgende oplysninger: 

 Navn på forening 

 Navn på kontaktperson (typisk formand eller kasser) 

 Tlf. nr. på kontaktperson 

 E-mail adresse : 

 Konto nr. (også gerne bankens navn) 

Sendt til 

Henrik Elkrog  

Voldgade 13 A 

sms : 26276381  

E-mail : svenstrup-laug@fri-tid.dk 

SENEST 17 MARTS 2017 

For at undgå fejl så modtages oplysningerne kun skriftlige.  

Mvh. E’Svenstruplaug 

 

 

 

 

 

mailto:svenstrup-laug@fri-tid.dk
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Badebroer i Himmark og Karlsminde 

 
 

 

 

Jeg har i nogle år haft tovholderrollen / ansvaret for at badebroerne i 
Himmark og Karlsminde kom i og op af vandet samt vedligeholdelsen. 
Sammen med nogle hjælpere (ingen nævnt ingen glemt) har vi fået det til at 
virke. 
 
Jeg stoppede pr. 31 december 2016 med den rolle. 
 
Det vil betyde at der mangler en der vil være tovholder / ansvarlig for 
badebroerne i 2017 og frem. 
Jeg vil selvfølgelig hjælpe en ny i gang, men jeg sørger ikke for de kommer 
op i 2017. 
 
Desuden kunne der godt bruges nogle flere hjælpere. Kravet er at man kan 
løfte tunge ting da badebroerne er tunge. Der skal gerne 4 personer til at løfte 
1 sektion. 
Personer med waders er en fordel (der skal bruger 3). 

Arbejdet består i at få badebroerne i vandet og op igen, samt vedligeholdelse. 
Materialer til vedligeholdelse betaler kommunen, så man skal kun lægge 
værktøj og timer til. 

Lige nu er der ingen til at overtage og hvis der ikke melder sig nogen til at 
overtage, risikerer man at der ikke kommer badebroer op i 2017. 
 
Hvis kommunen skal overtage badebroerne er det kommunen der bestemmer 
om de vil sætte dem op, og i givet fald hvor og hvornår. 

Hvis man er interesseret kan man henvende sig til mig : 

Henrik Elkrog 
tlf.:  26276381 
E-mail : svenstrup-laug@fri-tid.dk 
Mvh. 

Henrik Elkrog, tidl. tovholder for badebroerne. 
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Oprydnings dag i Svenstrup ! 

Lørdag den 1 April 2017 kl 9.00 

E’Svenstruplaug indbyder til ”Ren og smuk by” dag, hvor vi i 

fællesskab vil samle affald og skrald som flyder rundt i byen. 

Dette er en fortsættelse fra sidste år på at gøre vores by smuk og 

indbydende at være i, for borgere, konfirmander og deres gæster 

VI kan gøre Svenstrup til en ”by forskønnelse”. 

 

  

 

Vi starter lørdag kl 9.00, med fælles morgenmad på 

stolbroladen. Derefter bliver der udleveret plastik hansker, 

opsamlingsgriber, gule trafikveste og affaldssække, og så 

fordeler vi os rundt i byen og samler affald. 

Håber rigtig mange af jer vil komme og være med  Husk byen 

er vores alles ansvar. 

Tilmelding til: Agnes på tlf.: 40989289 eller 

Henrik Elkrog tlf. 26276381 / sms 

senest den 24 marts. 

Mvh 

E’Svenstruplaug 
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KROLF - opstart 2017 

          4.april  

Krolf banerne er ved Stolbroladen og de må meget gerne benyttes. 
Der er 2 baner med hver 12 huller. 
Banerne vedligeholdes af kommunen og arbejdsgruppen. 
 
Så kom og få nogen sjove og hyggelige timer i dejlige omgivelser ved fårene 
og mellem frugttræerne ved Stolbroladen. 
Når vejret er til det så kan der nydes kaffe og lignende på bænkene  

 

 

 

 

Der vil være folk tilstede til at hjælpe 
og vejlede hver tirsdag fra kl. 18.30 
og hver fredag fra kl. 10.00 med 
opstart fra første tirsdag i april. 
 

 

 

 

 

ÅRSKORT : 
Der kan købes årskort pr 
husstand, det koster 100 kr. 
( Alle medlemmer af husstanden 
kan spille ) 
Har du årskort har du adgang til 
toiletterne og  skabet i vognporten 
, hvor der er køller , bolde og 
holdskema til fri afbenyttelse. 
 
Årskort kan købes ved at 

henvende sig om tirsdagen fra kl 18.30 ved Stolbroladen eller ved at kontakte 
Mia Bendorff MOB. 23839317 eller på mail : etam7@hotmail.com for aftale. 
 
Hvis andre har lyst til at spille kan der altid laves en aftale ved henvendelse 
på nævnte dage  tirsdag og fredage.  
                                                 
 Eller ring Mia Bendorff MOB. 23839317 

mailto:etam7@hotmail.com
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Efterlysning!! 
Vi mangler lige netop DIG… 

Gymnastik udvalget i SUF søger en person der vil være med til at gøre en 

forskel for vores gymnaster.  

Vi mødes ca. 5-6 gange årligt, hvor vi bla. planlægger sæsonen og forskellige 

praktiske ting.  

Du er velkommen til at kontakte formanden Dorith Sprenger på tlf.  2096 

6505, eller møde op til vores opvisning 25 marts i Guderup hallen. 

 

Håber at høre fra dig. 

Hilsen 

Gymnastik udvalget i SUF 

 

 

 

 

SUF Gymnastikopvisning 
 i Guderuphallen 

 
Lørdag den 25. marts kl. 10.00 
 

Kom og se vore dygtige gymnaster. 
 

Vel mødt og med sportslig hilsen 
Gymnastik foreningen 
 
Entre 30 Kr.  
Børn under 12 år gratis ifølge med en voksen. 
 
Se vores opvisnings program på vores hjemmeside. www.suf-als.dk 
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Generalforsamling ved Svenstrup Frivillige Brandværn
Den 12. februar 2017 afholdt Svenstrup 
Frivillige Brandværn generalforsamling på 
stationen hvor 15 brandmænd og 2 
æresmedlemmer var fremmødt. 
Generalforsamlingen startede med at vi 
holdt et minuts stilhed til ære for 
Æresmedlem Bent Byllemos. Ære være 
hans minde. 
 
Kaptejnen berettede om at vi i 2016 har 
været kaldt 10 gange, bestående af 3 

brande, 6 forureninger og 1 

tankvognsassistance. 

De brande vi har været ude til var 2 mindre 

brande med mindre materiel skade, samt en 

brand hvor huset udbrændte helt. Ved 

sidstnævnte hjalp vi Nordborg. Derudover var 

vi kaldt til gårdbrand med tankvognen, men 

blev ikke indsat da det var en mindre brand. 

Heldigvis er ingen mennesker eller dyr 

kommet til skade ved brandene. 

Hverken vi eller andre værn har været ude til 

mange brande. Det må være fordi borgene er 

blevet gode til at passe på, så der ikke opstår 

brande. 

 

Ud over at køre til brand, så har vi været kaldt 

ud til 6 forureninger, hvoraf den ene var en 

større forurening hvor en bus havde spildt olie 

fra Nordborg til Sønderborg. Den opgave blev 

løst af Svenstrup, Egen og Augustenborg. 

 

I starten af året har vi fået en nyere 

autosprøjte, som vi har brugt meget tid på at 

indrette.  

Vi har også fået en Klima-trailer i 2016, som 

indeholder 1 stor og 2 mindre pumper som til 

sammen kan pumpe 2800L/min. Derudover er 

der en vandstøvsuger og generator samt 

arbejdslys. 

I starten af 2017 har vi desværre været nød til 

at tage vores tankbil ud af drift. 

Vi har fået at vide at der vil komme nye 

opgaver til os i stedet for tankbilsopgaver, så 

vi venter spændt. 

På stationen er der nogle opgaver som vi skal 

se om vi kan få løst i år, så som nyt LED lys i 

garagen, samt lys på parkeringspladsen. 

 

I årets løb har vi været på de øvelser som vi 

skal, så i den forbindelse skal der lyde en tak 

til byens borgere for at stille objekter til 

rådighed for os, samt for at stille op som 

figuranter. 

Hvis der er nogen der har lyst til at blive 

brandmand (M/K), så har vi brug for flere 

folk. 

 

Svenstrup Friv. Brandværn har 5 mand med i 

redningsbåden, som står i Havnbjerg. Båden 

er en ny båd, som endnu ikke er indsat. På 

trods af at den ikke er indsat, så har den været 

i aktion en gang hvor 2 tyskere var roet ud i 

Lillebælt i en lille gummibåd. 

Der blev opfordret til at indkalde Søredning 

Nord til et møde, for at få en status på båden 

og om holdplanerne er up to date. 

 

Efter valg ser bestyrelsen således ud 

Kaptajn: Anker Thy 

Vicekaptajn: Torben Petersen 

Kasserer: Leif Petersen 

Bestyrelsesmedlem: Henrik Høeg 

Sekretær: Henrik J. Nielsen 

 

Materiel og Station  

Redskabsmester: Dennis Pedersen 

Redskabsmesterassistent: Kenny Hansen 

 

Der var i år 1 brandmand der skulle have 

årstegn. 

25 år - Leif Petersen 

Derudover har Hans Egon Bendorff fået 

Dronningens 40 års medalje til årets 

nytårsparole 

 

Årets brandmand blev: Anker Thy 

 

Under punktet Eventuelt fik vi tak fra 

Hjortspringbåden for at have deltaget med 

redningsbåden da DR var i Dyvig for at lave 

optagelser til en udsendelse om Danmarks 

historie hvori Hjortspringbåden skal være 

med. 

 

Derudover var der en god dialog om hvordan 

værnet ser ud i dag, og hvad vi måske kan 

forvente af fremtid
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Folkemusik i topklasse 
Fromseier / Hockings 

(www.fromseierhockings.com) 
 

 

 

Hvornår:  Søndag 12. marts kl. 15.00 

 

Hvor:  I den gamle skovfogedbolig Nygård i Nørreskoven på Als 

 

Medvirkende: Ditte Fromseier, violin 

  Sigurd Hockings, guitar 

 

Program:  Folkemusik med en nordisk tone 

 

Entre:  100 kr. Køb af billetter i forsalg kan foretages ved henvendelse 

  på tlf: 41570519 eller mail: broa@bbsyd.dk  

 

Traktement: Kaffe, te, kage øl, vand kan købes 

 

Arrangør 

Foreningen Nygård 
(www.nygaard-als.dk)  
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Kære læsere og naboer 
Forårssolen er på vej og om kort tid vil planterne igen begynde at gro på 
markerne. 
Der er derfor tid til at køre gylle. 
 
Fra første februar begynder gyllesæsonen, og jeg vil derfor gerne høre fra dig, 
hvis der er datoer, hvor jeg skal tage særlig hensyn, for eksempel på grund af 
konfirmation, bryllup eller lignende. 
 
Jeg ved godt, at det lugter og kan være til gene for dig og din familie og jeg vil 
naturligvis forsøge at gøre det så hurtigt som muligt. 
 
En del af jer har de seneste år benyttet jer af den mulighed med at modtage en 
SMS når jeg kørte gylle. Det kan desværre ikke lade sig gøre mere, da 
GYLLESMS.dk er nedlagt. Foreningen som drev siden ville ikke investere de 
penge det krævede for at holde siden ved lige. 
JEG BEKLAGER.  
 
Med Venlig hilsen  
Din nabo 
Carsten Christiansen 
Nørreskovvej 9 
6430 Nordborg 
Mobil: 40956027 
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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.:            
  
 
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


 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skal du holde fest, eller er der andre lejligheder, hvor du gerne vil 

have, at dine gæster overnatter, tæt på hvor du bor, til rimelige 

priser, så kan vi tilbyde overnatning til 10 personer med mulighed 

for 4 ekstra opredninger. 

Pris:  250 kr. pr. person pr. nat uden morgenmad (inkl. linned) 

            300 kr. pr. person pr. nat med morgenmad (inkl. linned) 

            900 kr. pr. nat pr. lejlighed (sommerhus koncept) 

Der er adgang til et fuldt udstyret køkken, TV-stue, bad og toilet. 

Kontakt os: 

E-mail: linda@maron1.dk  

Tlf.:  20491918 

www.maron1.dk 

Eller kig forbi og se lejlighederne. 

Der afregnes kontant eller pr. Mobilepay v 

mailto:linda@maron1.dk

