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Bidrag til 

E`Svenstruppe  
 

Så er det igen tid til den årlige indsamling til 

E`Svenstruppe.  

 

Som sidste år vil vi gerne bede om helst 100 kr 

eller mere. Betaling kan ske til vor konto i 

Sydbank 8011-1028371 eller kontant i vedlagte 

kuvert som afleveres hos Lasse Andersen 

Kirketoften 4 eller i Tove Christensens 

postkasse Nordborgvej 119.  

 

På forhånd tak. 

 

Lissie Wonsyld Kasserer 

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:  
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: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. 

 

November 

1/11 kl. 14:30 – Plejehjemsgudstjeneste i Guderup Plejecenter 

5/11 kl. 19:00 – Alle Helgens-gudstjeneste 

 

AFLYST - Lørdag - 11/11 kl. 11:00 – Mindegudstjeneste, AFLYST 

 

12/11 kl. 10:30 - Maiko 

19/11 kl. 10:30 - Maiko 

 

AFLYST - Torsdag - 23/11 kl. 17.30 – Ungdomsgudstjeneste, AFLYST 

pga. Kursus. 

 

26/11 kl. 10:30 – Maiko 

 

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  

 

- 
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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. 

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. 22 november kl. 14:30-16:00 - AFLYST 

 

Alle helgens-gudstjeneste: 

Gudstjenesten d. 5 nov. er flyttet til om aften kl. 19:00, fordi vi denne søndag i 

anledningen af Alle Helgens dag vil mindes vore kære, som vi har mistet, og 

ved gudstjenestens afslutning vil man få udleveret et lille lys, som man kan 

sætte ved gravstedet, så det kan lyse op i nattemørket.  

 

Guldkonfirmation: 

Guldkonfirmation vil foregå i forbindelse med en almindelig højmesse, 

søndag d. 11. marts, 2018, kl. 10:30 

 

Frivilige hænder søges: 

Svenstrup Kirke har brug for frivillige hænder - mere end nogensinde før: Vi 

er utrolig glade og taknemlige for de få dygtige og flittige ildsjæle, som vi har, 

men for deres skyld og for sognets skyld, så kan vi godt bruge nogle flere 

frivillige kræfter.  

 

Vi mangler ikke kun flere kirkeværter, men også frivillige kræfter til at give en 

hånd med under andre kirkelige arrangementer og events, så som sær-
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gudstjenester, sogne-cafe, events for skolebørn, sommerfest, Jesus På 

Slottet, etc.  

 

Kirkeværter: 

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 

 

 

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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Søndag d. 5. nov. 2017 
  

Fra kl. 14.30 – 16.30 

 

serveres der kager til den store guldmedalje, 

på Svenstrup Friskole, så kom og smag 

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

indgangen, børn 1-5 år kr. 30,- 

 

  Glæder os til at se jer 

Støtteforeningen for Svenstrup Friskole 
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Foredrag på Svenstrup Forsamlingshus 

 
torsdag den 2. nov. 2017. kl. 14.00. 

 

Foredragsholder er Anne Helene Jensen, Vildbjerg. 

 

En kvinde, som blev ramt af en hjerneblødning, fik lammelser 

og efter flere hjerneoperationer og ihærdig træning 

satte sig et mål at gå fra Skagen til Kruså med en barnevogn. 

En viljestærk kvinde og levende fortæller. 

 

”E-Si-Skå” står for arrangementet. 

Alle er velkomne. 

 

Det koster 50 kr. inkl. kaffe for ikke medlemmer. 

 

Mød op. Det er et foredrag, som beviser, man aldrig skal give op. 
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Nord - Als Y`s Men`s Club  

Holder atter julemarked 

det sker lørdag den 25 november fra kl.10 – 16.00 

på Nordborgvej 163. 

Salget går ubeskåret til humanitært hjælpe arbejde. 

Der kan på dagen købes gløgg og æbleskiver/kaffe og 

kage. 

Glæder os til dagen. 

                                      Med Y`s men`s hilsen 

                                         Jytte Schink 
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Søndag den 26. november, kl. 14:00-16:30 

afholdes der juletræsfest for børn på 

Svenstrup Brandstation 

 

Tilmelding mht. godteposer (pris 30.-kr) til:  

Torben Petersen:  24 80 54 61 

Dennis Pedersen:  51 37 19 46 

… senest d. 12. november 
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Den søde juletid kommer snart 

Kom og vær med, når vi  

  Tænder Juletræet  
som står foran Nord-Als Autoværksted  

Lørdag den 2. december kl. 15.00 

 

 

Kom og syng og dans om juletræet sammen med Julemanden 

Der er juleposer til alle børn 

Og lidt godt til ganen til de voksne 

Håber mange vil komme og være med til at sprede  

juleglæde over Svenstrup, alle er velkommen. 

Julehilsen fra  

E`Svenstruplaug  
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Svenstrup Friskoles nye motorikbane indviet 

Mens hele friskolen var på lejrskole i uge 38, havde firmaet Lille Bjørn 

monteret vores nye motorikbane og fredag d. 29. september fik eleverne 

endelig lov til at benytte den. En hel uge havde den stået der og set fristende 

ud, kun med nogle rød/hvide bånd til at markere, at betonen i soklerne skulle 

hærde, før den var klar til brug.  

En udvidelse af skolens legeplads har længe stået på elevernes 

ønskeseddel, siden nogle af de gamle legeredskaber måtte lade livet i 

forbindelse med forældrenes arbejdslørdag i april. For at sikre os, at skolen 

fik den helt rigtige legeplads, spurgte vi eleverne om råd, og de kom med 

mange gode og nogle lidt for vilde ideer. Elevrådet koordinerede indsatsen 

sammen med Mette Wollesen-Nielsen fra bestyrelsen og sammen fik de lavet 

en skitse, der blev sendt i udbud. Firmaet Lille Bjørn løb af med ordren, bl.a. 

fordi de ikke blot lavede en tegning ud fra elevernes ideer, men også fordi de 

turde udfordre elevernes tanker om legepladsen og hvilke legeredskaber som 

appellerer til flest mulige elever. At de så også var de billigste, gjorde jo ikke 

sagen mindre interessant. 
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Kasper fra elevrådet fik æren af at klippe det røde bånd, og derefter gik alle 

eleverne løs på nyerhvervelsen, som er blevet finansieret med hjælp fra 

støtteforeningen og SE’s vækstpujle.  

Verdensudstilling i Svenstrup 

I uge 40 arbejdede eleverne på Svenstrup Friskole med projekt ”Verden”. 

Inden vi startede, var eleverne blevet delt op i 9 grupper på tværs af skolens 

årgange. Hver gruppe havde fået tildelt et land, de skulle arbejde med og 

præsentere for forældre og andre pårørende allerede torsdag d. 5. oktober. 

Fælles for alle grupperne var, at de skulle finde eller lave noget spiseligt, som 

repræsenterede deres land. Her var eleverne virkeligt kreative, nogle lavede 

engelske agurkesandwich og serverede te, andre serverede kinesisk ”hund” 

og gruppen som havde arbejdet med Tyskland lavede deres egen lille 

”grænsekiosk”. 

 

I løbet af ugen blev de fleste af elevernes almindelige fag inddraget i 

projektet. Der blev læst på engelsk og tysk, lavet flotte plancher og bygget 

både Big Ben og Eiffeltårnet til de forskellige udstillinger. Der blev også 

fundet franske gloser, lavet dansk smørrebrød og regnet på landenes 

størrelse, befolkningstæthed og priser på de lækkerier, gruppen havde lavet 

til forældrene.  
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Vi havde en forrygende eftermiddag med rigtig mange besøgende. Der var en 

summen af liv over det hele og eleverne gik virkeligt op i deres lande, mens 

forældre og bedsteforældre både fik lejlighed til at smage på lækkerierne, 

snakke sammen og fik sat ansigter på de andre elevers forældre. Tak for det 

flotte fremmøde. 

Arne Munkgaard 

skoleleder 
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Den 26. september var krolf klubbens afslutning 

på sæsonen 2017. 

Efter at der var spillet 2 baner , som vi  plejer på vores klub aften om 

tirsdagen. 

Blev aftenen markeret med ringriderpølser og kartoffelsalat + kaffe og kage i 

vognporten ved Stolbroladen 

Der blev kåret en klubmester 2017 og en vinder med de fleste ” Hole in one ” 

Klubmester 2017  blev Bent Rasmussen 

” HOLE IN ONE  ” mester 2017 blev Tove Rasmussen 

                                          

                                            

                                                                                                         

Vi har haft en forrygende sæson med over 100 % fremgang og meget stor 

opbakning  fra alle . Det gjorde det muligt at købe flere køller og bolde, ny 

græsslåmaskine og diverse redskaber.  

Stor tak til alle , SUF og  andre som har hjulpet med dette. 

Håber på gensyn igen til næste år 1. april 2018 /         KROLF - GRUPPEN   



 15 

Årets Ildsjæl 2017 i Svenstrup 

Karin Frost Jensen 

Karin flyttede til Svenstrup i 1990 og begyndte at spille fodbold i SUF i 2000. 

Siden blev hun træner, –fodboldformand,  i bestyrelsen og er i dag formand 

for SUF. 

Karin er meget hjælpsom og vellidt, hun var også med i kredsen da 

Svenstrup Friskole startede.  Da Karin er udlært kok, er hun også byens 

madmor til fællesspisninger og ringridning. 

Hjertelig tillykke med pokalen. 

Gert Wonsyld 

Ildsjæl 2016 
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EFTERÅRSFERIEN 2017 

       

       

 

Uge 42 stod for døren 
 

       

       

 

FÆLLESSPISNING AFHOLDT DEN 13. OKTOBER  PÅ 
  

 

SVENSTRUP FORSAMLINGSHUS 
    

          

          

 

70 MØDTE OP TIL DEJLIG MAD OG HYGGE OG 
SAMVÆR. 

  

          

 

VORES LOKALE KOK KARIN HAVDE IGEN VÆRET I KØKKENET OG TRYLLET  

 

EN SUPER MIDDAG OG DEJLIG DESSERT FREM IGEN  

TUSIND TAK FOR MAD  !!! 
 
Under spisningen blev året 2017 ILDSJÆL  Karin 
Frost Jensen kåret af sidste års ildsjæl Gert 
Wonsild 
 

  

          

     

 

 

 
 

   

          

      

          

 

Svenstrup lauget takker for opbakningen til arrangementet håber I 
møder op igen til næste fællesspisning, som er i juni 2018 

  
  

   

 

    
 

  

                



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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Pu-ha,drømte jeg 

glemte at stille uret 

1 time tilbage. 
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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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    Aktivitetskalender 
November 2017 

 
Tidspunkt    Aktivitet                          Mødested 

  

Onsdag d. 01.11 kl. 14.30 Plejehjemsgudstjeneste Guderup Plejecenter 

Onsdag d. 01.11 kl. 19.00 Valg til E`Svenstruplaug Forsamlingshuset 

Torsdag d. 02.11 kl. 14.00 Foredrag Forsamlingshuset 

Søndag d. 05.11 kl.14.30 -16.30 Sønderjysk kaffebord Svenstrup Friskole 

Søndag d. 05.11 kl.19.00 Alle Helgens-gudstjeneste Kirken 

Søndag d. 12.11 kl. 10.30 Gudstjeneste v/ Maiko Kirken 

Søndag d. 19.11 kl. 10.30 Gudstjeneste v/ Maiko Kirken 

Mandag d. 20. november – sidste frist for indlevering til næste nr. 

Torsdag d. 23.11 kl. 14-18 Åben skole Nørreskov-skolen 

Lørdag d. 25.11 kl. 10-16 Y’s Men’s Club julemarked Nordborgvej 163 

Søndag d. 26.11 kl. 10.30 Gudstjeneste v/ Maiko Kirken 

Søndag d. 26.11 kl. 14-16.30 Juletræsfest – tilmelding 12/11 Brandstationen   

Fredag d.1. december udkommer næste nr. af ESvenstruppe  

Lærdag d. 2.12 kl. 15.00 Juletræstænding Nord-Als Autoværksted 

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

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