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Påsken, konfirmation og en masse generalforsamlinger 

er fejret og afholdt, og de fleste vinteraktiviteter er 

afsluttet for denne gang, så nu mangler vi bare varmen 

og det gode vejr. 

Planlægningen af årets ture ud i det blå er i vinterens 

løb også lagt, ellers er det tiden til det nu. Skal det være 

en rejse ned i varmen og ligge ved stranden eller en 

rejse til det køligere Nord med skønne oplevelser og 

vandreture. Tilbuddene er mangfoldige. Man kan 

selvfølgelig også vælge at blive i vort eget skønne land 

med dal og bakker fagre med grønne enge og med 

gyldne agre med kløfterne hvor bækken sig gennem 

krattet snor og langs med vejen hækken hvor 

fugleskaren bor som der står skrevet i en sang men det 

finder enhver nok ud af. Jeg vil ønske alle vore læsere 

et godt forår og en god sommer. 

Gert Wonsyld 

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. 
 

 

April  

1/4 – kl. 10:30 – Påskedag  

2/4 – kl. 10:30 – 2.Påskedag   

8/4 – kl. 10:30 – Menighedsgudstjeneste  

15/4 – kl. 10:30 – Maiko 

22/4 – kl. 10:30 – Maiko  

27/4 – kl. 10:30 –  Bededag 

29/4 – kl. 10:30 – Menighedsgudstjeneste 

Maj 

2/5 – kl. 14:30 – Gudstjeneste på Guderup plejehjem 

6/5 – Kl. 14:00 – Maiko 

10/5 – Kl. 10:30 – Kristi Himmelfartsdag 

13/5 – Kl. 10:30 – Frederik Birkler 

20/5 – kl. 10:30 –  Pinsedag 

21/5 – kl. 14.:00 – 2. Pinsedag, Friluftsgudstjeneste i Nørreskoven m. de fem      

                              Nordalsiske sogne. 

27/5 – kl. 10:30 – Menighedsgudstjeneste 

 

Juni 

3/6 - Lukket 

10/6 – kl. 09.00 - Kitty 

17/6 - Lukket 
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Nadverritual A på prøve. 

Da jeg startede her i sognet, så kunne jeg fra dag et forstå, at man i sognet 

ikke ønskede at synge nr. 439 ’O du Guds Lam,’ som er en integreret del af 

nadver ritual B, som man indtil nu har brugt her i sognet. Ligesom jeg også 

kunne forstå, at man ønskede at genindfører en sang ’Bliv hos os’ af en 

tidligere præst i sognet som salme i forbindelse med nadveren.  

Man kan ikke gå ind og ændre på de fastlagte ritualer uden udtrykkelig og 

skriftlig tilladelse fra biskoppen, men der findes i ritualbogen tre forskellige 

nadverritualer. Jeg har derfor fremlagt et forslag til menighedsrådet, som man 

har godkendt. Forslaget vil opfylde ønsket om at gå uden om salme nr. 439, og 

man vil kunne gøre brug af den som Scharff har skrevet, og det kan ske ved, 

at man indfører en salme imellem prædiken og kirkebøn og sætter ’Bliv hos os’ 

ind før nadverritualet A som salmen før nadveren. Nadverritual A er den eneste 

af de tre nadverritualer, hvor man ikke synger ’O du Guds Lam’. 

Ritualet er nu på prøve her i sognet i en periode som strækker sig frem til og 

med juli måned. I denne periode kan man lære den nye ritual at kende, og man 

har mulighed for at komme med indsigelser og kommentarer til 

menighedsrådet vedrørende ritualet.  

Så kom i kirke, oplev ritualet og fortæl hvad I synes. Skal vi beholde det eller 

gå tilbage det ritual, som vi har brugt indtil nu 

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

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

Sognecafe: 

Sognecafe d. 16. Maj kl.14.30. Martha Thomsen kommer og fortæller om 

Grønland, Martha har boet 5 år på Grønland. 
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Guldkonfirmation: 

Guldkonfirmationen, søndag d. 11. marts, 2018. Her mødte 20 

guldkonfirmander op i Svenstrup Kirke for at fejre at det nu var ca. 50 år siden 

at de blev konfirmeret. Dengang var de i alt 29 konfirmander som blev 

konfirmeret Palmesøndag, d. 7 april i 1968 af pastor Mogens Larsen.  

 

Koncert i Svenstrup Kirke. 

Den 24. Juli kl. 19.00. vil der være koncert i Svenstrup kirke, hvor de 

medvirkende er: Operachef Lars Ole Mathiasen, Den ny opera i Esbjerg med 

familie 

Årets Konfirmander i Svenstrup Kirke. 

d. 25 marts blev 7 konfirmander konfirmeret: Josefine Panduro Lehrmann, Nina 

Nielsen, Katrine Marie Bonde Sørensen, Line Kjerstine Mathiesen, Noel 

Søllingvrå Matzon, Nicki Holm Rogengell og Jesper Halling Carstensen. 

Årsagen til at navnelisten ikke blev offentliggjort i sidste blad er, fordi der ikke 

var indhentet tilladelse fra alle forældre og konfirmander til at navnene måtte 

offentliggøres. Ifølge persondataloven, så skal der indhentes samtykke til 

offentliggørelse af navne.  
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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. 

Kirkeindsamling – formål og tidspunkter: 
 

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 

Kbf. 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. 

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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FolkBaltica 

i 
Nørreskoven 

 

 
 

 
Tid og sted: Søndag 29. april kl. 15.00 - 17.00 i den gamle 
  skovfogedbolig Nygård i Nørreskoven på Als 
 
Program: Nordiske viser / Fællessang 
 
Medvirkende: Mette og Børge Solkær, sang og guitar 
  Søren Iversen, violin 
 
Entrepriser: Forsalg på: www.folkbaltica.dk: 112 kr./ 15 euro
  Ved indgangen 135 kr. / euro   
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Generalforsamling på Svenstrup Friskole 
Dato & tid: d. 19/4-18, kl. 19.00 

Sted: Svenstrup Friskole 
 

Dagsorden: 
 

1. Valg af ordstyrer 
a. Valg af referent 

2. Bestyrelsen aflægger beretning 
a. Formandens beretning 
b. Skolederen beretter om det forgangne år 
c. Tilsynsførendes beretning 
d. Kasserens beretning & forelæggelse af revideret årsregnskab for 

2017 
3. Valg til bestyrelsen 

a. Valg af stemmetællere 
b. Valg af medlemmer i forældrekredsen 

i. På valg er: Karina Leonhard 
c. Valg af medlemmer i skolekredsen 

i. På valg er: Mette Wollesen-Nielsen 
ii. På valg er: Henrik Clausen 

4. Valg af suppleanter 
a. Valg af suppleant i forældrekredsen 

i. På valg er: Sandra Pedersen 
b. Valg af suppleant i skolekredsen 

i. På valg er: Kia Jakobsen 
5. Valg af tilsynsførende 

a. Bestyrelsen indstiller Lasse Brink Lorenz til genvalg 
6. Indkomne forslag 

a. Forøgelse af skolepenge (Bestyrelsen) 
b. Ændring af vedtægterne (Bestyrelsen) 

7. Evt. 
 
Forslag til opdaterede vedtægter kan rekvireres ved bestyrelsesformanden på 
mail: carstensen.morten@gmail.com 
 
Friskolen er vært ved kaffe/the & kage. 
Støtteforeningen sørger for at der kan købes øl & vand. 
 
På bestyrelsens vegne  
Morten Carstensen 
 

mailto:carstensen.morten@gmail.com
http://www.svenstrupfriskole.dk/


 
9 

Så indkaldes der til generalforsamling i Svenstrup Friskoles støtteforening det 
foregår 

 
D. 19. april 2018 

 
I gymnastiksalen på Svenstrup Friskole 

umiddelbart efter Friskolens generalforsamling der starter kl. 19 
 

 

1. Valg af ordstyrer 
a. valg af referent 
  

  
2. Gennemgang af året 
a. ved formand (Helle Jørgensen) 
b. ved kasser (Sarah Hald) 
 
3. Valg af stemmetæller 
 
4. Valg til bestyrelsen 
a. på valg er  
Sarah Hald (modtager genvalg) 
Betina Pedersen (modtager genvalg) 
 
6. valg af revisor 
Ib Jensen  
Jan Nøhr Pedersen 
 
7. Indkomne forslag 
 
8. Evt. 
 
 
Indkomne forsalg skal være bestyrelsen i henne senest 8 dage før 
generalforsamlingen på stottesvefri@gmail.com 
  

http://www.svenstrupfriskole.dk/


 
10 

 Generalforsamling i Lokalhistorisk forening for Svenstrup sogn 

Lokalhistorisk forening har afholdt ordinær generalforsamling torsdag d. 15. 

marts 2018 kl. 19.00 i Kulturhuset i Stevning.  

Dagsorden:  

Valg af dirigent Matthias Jensen blev valgt 

Formandens beretning Vedhæftet 

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, vor økonomi er god.  

Fastsættelse af kontingent: Uændret 30 kr. pr husstand 

Indkomne forslag: Ingen 

Valg af bestyrelses medlemmer 

På valg var:  

Sine Møller (blev genvalgt) 

Inger Marie Christiansen (blev genvalgt) 

Vagn Hesselager (blev genvalgt) 

Valg af 2 suppleanter: 

Jørgen Valentin (blev genvalgt) 

Helge Mathiesen (blev genvalgt) 

Valg af revisor:  

Ingolf Henningsen (blev genvalgt) 

Valg af revisorsuppleant: 

Børge J. Nielsen (blev genvalgt) 

Eventuelt.  

Efter generalforsamlingen var der kaffe og lagkager.  

Foredrag: Derefter fortalte Elisabeth Vestergaard, Stevning om et 

internationalt forskningsprojekt på De Kapverdiske Øer. Et projekt der også 

har deltagelse fra Als. Elisabeth er etnolog og antropolog og har deltaget i 

mange store internationale projekter. Stadig aktiv forsker bl. a. med opgaver 

for de danske universiteter 

Bestyrelsen er således uændret: 

Formand: Vagn Hesselager 

Næstformand: Inger Marie Christiansen 

Arkivleder: Sine Møller 

Kasserer: Elsebeth Breede 

Kirsten Jørgensen 

Karin Brodersen 

Anne Marie Juul Nielsen 
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Beretning for Lokalhistorisk arkiv for Svenstrup Sogn 

Anno: 2018 

Så er endnu et år gået. Vi startede jo i år 2000, så vi går ind i det 18. år. 

Vi har haft et travlt år, hvor vi har fået rimeligt styr på vore arkivalier. Der bliver arbejdet 

intenst på at få lagt bl. a. billeder ind i Arkibas. Det er et enormt arbejde, som de er 6 

personer, der samles hver onsdag formiddag, lægger ind. Da det kan ses på nettet via 

arkiv.dk, har vi fået en del udensogns henvendelser om yderligere oplysninger. Det tager 

også noget tid, men bevirker ofte at vi sælger en bog eller 2, så det er fint nok. 

På vore åbningsmandage har vi stor hjælp af Elli Berthelsen og hendes søster Christine 

Jensen til at sætte navne på menneskene på billeder, I har nogle fantastiske 

hukommelser. 

Anna Hansen er her som regel også selv hun og Thorkild er flyttet udensogns. Anna 

holder styr på avisudklippene.  

Kirkebøgerne, folketællinger og vielser er tydet og indskrevet. Noget der også har taget 

nogen tid. Ligger nu på hjemmesiden. 

Vi har fået en gammel gravsten for Provst Frederik Ebbesen. Kaj Vogt har sat den i ramme 

og hængt den op i lokalet. Tak for det Kaj. 

Vi har leveret alle vore konfirmandbilleder på en fil til menighedsrådet, som påtænker at 

sætte dem i glas og ramme og hænge den op i konfirmandstuen. God ide synes vi. 

I forbindelse med Jørgen Valentins afvikling af sit museum modtager vi løbende ting fra 

ham.  

Til internt brug er lavet en Svenstrupbog med alle gaderne i Svenstrup, Torup, Himmark 

og Klingbjerg, samlet og i alfabetisk orden. Desuden med et navneregister. 

Tilsvarende er lavet for Stevningbogen og alle konfirmanderne. Det letter os i arbejdet med 

at finde ud af hvor folk hører til. Det er jo vigtigt, at vi ikke får forkerte oplysninger ind i fx 

Arkibas. 

Vi har købt en scanner, der kan scanne dias, så nu kan vi også få dem digitaliseret. 

Jeg vil gerne sige tak til alle, der har ydet en indsat for Lokalhistorisk arkiv. Salg af bøger 

specielt til Goods gårdbutik og Stevning Maskinforretning. Salg af medlemskort, som jo 

snart bliver aktuelt ingen. Her har Elsebeth lavet en lille folder, som I evt. kan udlevere på 

jeres vej rundt. 

Det er dejligt med så stor en opbakning i sognet. 

Vagn Hesselager, formand 
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FRA NØRRESKOV-

SKOLEN www.norreskov-skolen.dk 

 

Nørreskov-Skolen opstarter aldersintegreret undervisning 

I februar måned har Byrådet godkendt skolens ansøgning til at opstarte aldersintegreret 
undervisning fra 1. august 2018. 
Det betyder, at vi fra 1. august 2018 blander vores elever på aldersblandede hold mellem 0. 
og 2. årgang. 
 
Vi har hentet inspiration til dette fra særligt Bredagerskolen i Jelling og Buskelundskolen i 
Silkeborg, som har arbejdet efter sådanne modeller i 15.20 år. 
 
Vi er længe gået i gang med forberedelserne og glæder os til at sætte arbejdet i gang efter 
sommerferien, forbi vi har en forventning til, at vi kan øge både den enkelte elevs trivsel og 
læring.  
 

Faghold 

Vores fornemmeste opgave er at gøre den enkelte elev så dygtig som den kan blive. Nogle 
gange kan alm. klasser være udfordret, fordi den faglige spredning er stor, hvilket hverken 
er til gavn for den elev, der er hurtig færdig, eller den, der skal bruge ekstra tid.  
Når vi fremover ønsker at lave aldersblandede hold, ønsker vi også at tage disse hensyn, 
når vi taler om fagene dansk, matematik, engelsk og tysk. Disse hold, som vi pt. kalder for 
faghold, kan skifte i løbet af et skoleår. 
 

Stamhold 

De øvrige fag vil foregår på elevernes stamhold, der også er aldersblandede, men hvor vi 
som skole vil øve os på at arbejde endnu mere tværfagligt og samtidig have særligt fokus 
på trivsel. 
 
Stamholdene er ”det kendte hold” som kommer til at afløse de tidligere klasser og det vil 
være det samme stamhold, man som elev vil gå på fra 0. -2. klasse, og det vil være de 
samme primærvoksne, der er tilknyttet stamholdene.  
 

Helhed for børnene i opstartsårene 

Dermed skaber vi også færre overgange for nye skolebørn, der indtil nu har kunne skifte 
deres primærvoksen ud flere gange fra SFO-start til start i 1. klasse (en periode på knapt 
1½ år). I stedet skaber vi en gruppe af primære voksne, som eleverne kan knytte sig til, 
ligesom i børnehaven, og som går igen de første tre år. 
 
Når der starter nye elever på skolen, vil de bliver optaget på stamholdene, både hvis det er 
elever, der starter i 0. klasse, eller elever der flytter skole. På den måde lærer eleverne også 
at tage sig af nye holdkammerater og hjælpe dem tilrette i den nye skole. Disse øvelser er 
nogle vi ved, eleverne sætter stor pris på og er stolte over at være en del af. 
 

  

http://www.norreskov-skolen.dk/
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Vi forbereder på højtryk 
Alt dette er jo helt nyt for os som skole og vi ønsker at informere meget omkring, hvordan 
vores indskoling kommer til at se ud fremover, men blækket er knapt tør på byrådets referat, 
og derfor arbejder vi de næste par måneder på højtryk for at kunne give kommende og 
nuværende elever og forældre svar på alle de spørgsmål der måtte være. 
 
Følg med… 
I er velkomne til at følge med på vores hjemmeside, hvor vi også vil lægge information ud, 
efterhånden som vi får produceret nyt materiale. 
 

Tilgang til kommende 0. årgang 
Nørreskov-Skolen kan berette om tilgang i vores kommende 0. årgang. Pt. har vi 33 elever, 
der starter i skole efter sommerferien. Vi er rigtig glade for, at kunne byde flere elever og 
forældre velkomne til skolen, end vi har gjort de senere år. 
 

 

Nye børnehaveklasseledere 
I forbindelse med vores tilgang i elevtal og fordi vores nuværende børnehaveklasseleder 
forventer at gå på efterløn til sommer, er vi netop ved at afslutte ansættelsesprocessen af 
to nye børnehaveklasseledere. Vi glæder os til at præsentere dem i næste nummer. 
 
 

Ny skolebestyrelse 
Nørreskov-Skolen har haft skolebestyrelsesvalg. Her har ca.  halvdelen af skolens 
bestyrelse været på valg, idet vi kører med forskudte valgperioder. Der er valg igen i 2020, 
hvor de pladser, der ikke har været på valg i år,  kommer på valg. 
  
Den kommende bestyrelse har netop konstitueret sig som følger for perioden 1. aug. 2018 
– 31. juli 2020: 
  
Thomas Philipsen, - genvalg - kommende formand 
Torsten Lehnskov – nyvalg – kommende næstformand 
Pia Lyngkilde - genvalg 
Gitte Midtgaard - nyvalg 
Kirsten Jessen  - ikke på valg 
Mona Jordt – ikke på valg 
Lisa Tæstesen – ikke på valg 
Torben Frederiksen – ikke på valg, 1. suppleant 
Paul B. Christiansen  - nyvalg, 1. suppleant 
Lone Gaul – nyvalg, 2. suppleant 
Kim Hoffmann – nyvalg -3. suppleant 
 
Det betyder samtidig, at ved udgangen af denne valgperiode udtræder flg. af 
skolebestylsen: 
Henrik Christensen – nuværende formand 
Hanne Rothe – bestyrelsesmedlem 
Merete Christensen – 1. suppleant 
Susanne Knudsen – 2. suppleant 
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Åben Skole med stor succes 

Torsdag d. 23. november holdte Nørreskov-Skolen for første gang Åben Skole. 

Dagen var en kombination af, at eleverne fremviste deres arbejde med de 17 

verdensmål med at skolen gav mulighed for, at lokalsamfundet og kommende 

skolebørn med deres forældre kunne se skolen ”i aktion”. 

Det var en flokke forventningsfulde elever, der var meget KLAR til at vise deres arbejde 

frem for forældre, søskende og bedsteforældre, da Nørreskov-Skolen holdte Åben Skole. 

Skoledagen var udvidet til kl. 18.00 så alle havde mulighed for at komme forbi og se 

elevernes arbejde. 

 

Gennem ugen havde 

eleverne arbejdet med 

forskellige verdensmål 

inde for ét land som de 

have fået tildelt. 

Arbejdet har været meget fokuseret og eleverne 

er gået til opgaverne og produktarbejde med stor ildhu for at skabe nogle indbydende 

værksteder som skulle stå klar til torsdag eftermiddag.   

Skolen har i forbindelse med ugen lagt små videoer med ”teasere” for de forskellige 

årgang med vores Facebookside, som stadig kan 

ses. 

Åben Skole dagen var en stor succes. Skolen 

havde rigtige mange besøgene – op mod 1000 

mennesker var at finde i skolens lokaler gennem de 

fire timer som skolen holdt ekstra åbent. Samtidig 

var der mulighed for at få en snak med skolens 

bestyrelse og IKKE MINDST støtte elevrådets sag 

for en multibane i ”den indre skolegård” både via kaffe/kagesalg, donationer og slag af T-

shirts. 
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Hver klasse plantede derudover ét ”Verdenstræ”  ét for 

hver af de 17 verdensmål. Træerne skal senere plantes ud 

på skolens område.Dagen var så stort et tilløbsstykke, at vi 

helt klart tænker, at det gør vi igen. 

Projektuge 
 

Udskolingen på Nørreskovskolen har i uge 3 haft projektuge, hvor 
overemnet for 9.klasse var: ”Besat” og for 7. og 8. klasse: ”En ny 
begyndelse”. Normalt er det kun 9. årgang, som laver projektopgave i 
forbindelse med deres afgangseksamen, men på Nørreskovskolen har 
vi i flere år ladet 7. og 8. årgang være med, så de gradvist får et indblik 
i denne form for arbejde op til eksamen i 9. klasse. Elevernes selvvalgte 
projekt skal indeholde viden fra de gængse skolefag samt elevernes 
valgfag. De bliver bedømt på projektets indhold, fremlæggelsen, et produkt, de selv har lavet samt 
deres arbejdsproces. 
Skolen summede af aktivitet i denne uge, hvor eleverne fik mulighed for at arbejde med et selvvalgt 
emne under hovedoverskriften. Der blev arbejdet med emner som: ”Ånder”, ”Mobiltelefoner”, 
”YouTube”, ”FN-soldater”, ”At blive forældre”, ”Korn”, ”Rehabilitering”, ”Grøn energi” og meget, 
meget mere. Eleverne arbejdede både på skolen og ”i marken”, hvor de b.la. lavede deres egne 
undersøgelser, som skulle bruges til deres projekt. Ugen efter blev alle projekter fremlagt for 
vejledere, censorer samt udvalgte kammerater, og hér blev vi indviet i mange nye ting, som var 
interessante for tilhørerne. Vi blev b.la. instrueret i, hvordan en totaktsmotor fungerer, smagte noget 
af det mad, de FN-udsendte soldater spiser, hørte om babysimulatorer, så en hjemmelavet vindmølle 
og fik viden om trafikofre og deres liv efter uheldet. 
Hér er et par af elevernes udtalelser omkring projektugen: 

- ”Denne projektuge var vores første nogensinde, så i betragtning af, at det er nyt for os, 
synes jeg, det gik godt. Vi havde en god vejleder og fik også mulighed for at komme i gang 
med arbejdet inden selve projektugen.” 

- ”Jeg lærte en masse om indsatte og om, hvor svært det er fort dem at få et job og en god 
uddannelse efter fængsel”.  

- ”Jeg lærte en del om ungdomsoprøret i Danmark i 1968.” 
- ”Jeg synes, en projektuge er bedre end almindelig undervisning, fordi man får mulighed for 

at bestemme mere selv. Det kræver også noget af én, så man skal arbejde derhjemme 
også og kunne gå i gang med arbejdet selv, når man er på skolen.” 

- ”Det er stressende at lave projektopgave, fordi man selv skal huske at få lavet noget hele 
tiden. Det var rart at få almindelig undervisning igen bagefter”. 

- ”Man lærer en masse om at arbejde sammen for at få tingene lavet til tiden.” 
- ”Jeg turde først ikke ringe og interviewe en person, men så hjalp min klassekammerat mig 

med at få ringet op, og da jeg havde stillet personen de første spørgsmål, var det ikke 
svært mere”. 

- ”Jeg har lært, at jeg næste år skal tage mig mere sammen og få lavet mere og være mere 
seriøs”. 

Det har alt i alt været en spændende og lærerig uge for både elever og lærere. Vi ser frem til næste 
års projektuge, som med garanti bliver lige så spændende som uge 3 og 4 i år. 
 
     Med venlig hilsen 
     Carina Lykke Bielefeld 
     skoleleder 
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Ordinær generalforsamling for Svenstrup Forsamlingshus 
14-3-2018 kl. 19 i forsamlingshuset 

Referat  
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent:  

• Helmut Buus valgt. 
2. Valg at Referent: 

• Henrik J. Nielsen valgt. 
3. Formandens beretning v/ Børge. Godkent. 

• Der er i år 2017 afholdt 6 bestyrelsesmøde, samt et 
ekstraordinært bestyrelsesmøde grundet vores fyr der gik i 
stykker. 
Der er gennem året blevet renoveret en del, nye radiatorventiler 
fra Danfoss link, hermed kan der justres på temperaturen hjemme 
fra Gert.  
Alle stole er ompolstret, urinalkummerne er ligeledes blevet 
renoveret, også er der indkøbt 192 kuverter bestik. 
D. 25/2 blev der afholdt vinterfest, her deltog 69 personer, hvilket 
var i underkanten, men tilfredsstillende, da der gav overskud rent 
økonomisk. 
Der blev d. 21/3 afholdt ølsmagning, som forgik ved på lærred da 
foredragsholder var på Århus universitet, her var 25 deltager. 
D. 17/5 var der generalforsamling i Sønderjyske Forsamlingshuse 
i Genner, her blev vores formand valgt til bestyrelsen. 
D. 8/11 var Gert og Børge til møde i Genner Forsamlingshus hvor 
der blev fortalt om forsikringer til forsamlingshuse ved Dansø 
forsikringsagent, her blev det besluttet at vi vil hjemtage nogle 
tilbud for, at se om dette kunne gavne os. 
Kloakering er nu fra kommunens side afsluttet, og vi skal nu i 
gang med vores del, her er vi i gang med, at fremskaffe tegninger 
så vi kan få indhentet nogle tilbud på opgaven. 
I 2020 er det 100 år for genforeningen og vi har kontaktet 
Svenstrup lokal historisk forening i Stevning, om at der kunne 
afholdes et fælles arrangement her i Forsamlingshuset, og de er 
med på idéen. 
D. 17/4-18 bliver der afholdt generalforsamling i Sønderjyske 
Forsamlingshuse, og vi er blevet spurgt om vi kunne være vært – 
dette er der blevet sagt ja til. 
Hermed en stor tak til alle, der i gennem det seneste år har 
hjulpet til, at vi har et forsamlingshus i så en god stand inde som 
ude, uden jer havde vi ikke noget forsamlingshus. 

4. Regnskab: Godkendt 

• Omsætning  123.224,00 kr. 
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Udgifter:       185.915,05 kr. 
Resultat:        -62.915,05 Kr. 
Omsætningen er i 2017 faldet med ca. 20.000kr. grundet 
manglende udleje. 
Der er overensstemmelse mellem aktiver og passiver.   
 

5. Indkommende forslag: 

• Ingen inden kommende forslag 
6. Valg til bestyrelsen. 

• Henrik J. Nielsen ”Ønsker genvalg” Valgt 

• Kurt Knudsen ”Ønsker Genvalg” Valgt 

• Jan M. Jacobsen ”Ny valg” Valgt. 
7. Valg af Suppleant 

• Ingen valgt. 
8. Valg af Revisor: 

• Ole Rasmussen ”Ønsker genvalg” Valgt. 
9. Evt. 

• Formanden nævnte at vi skal være bedre til, at søge fonde, til 
indkøb af div. Udstyr til køkkenet, og til det store arbejde med 
kloakering som skal udføres inden udgangen af august 2018 

 
 

 

Har du lyst til at hjælpe eller gør du det allerede ?? 

 
Støtteforeningen for Svenstrup Friskole har de sidste par år 

haft folk til at hjælpe til Nordals Festival og Nordborg 

Maraton. Er du også en af dem der hjælper men ikke gør det 

gennem en forening eller kunne du tænke dig at hjælpe, så 

henvend dig til os enten på mail stottesvefri@gmail.com eller 

til formanden Helle på tlf.: 51920878 

 

Til Festival d. 8 og/el d. 9. juni kan man hjælpe i baren, med oprydning eller på scenen – det 

kræver en god fysik. Som tak får du lov til at høre lidt musik, en t-shirt og lidt at spise. 

Støtteforeningen får en sum penge. 

 

Til Maraton d. 25. august står man ude på ruten og guider løberne i den rigtige retning efter de 

instrukser man har fået. Man får en vagt i tidsrummet fra kl. 9.30 – ca. kl. 14 og alt efter hvor på 

ruten man står er det et par timer man skal afsætte til det. Som tak får du en t-shirt, en pølse og 

øl/vand når din vagt er slut og støtteforeningen får 200,- kr. pr. pers. der hjælper gennem os. 

 

Håber vi hører fra jer 

Venlig hilsen 

Støtteforeningen for Svenstrup Friskole 

 

 

mailto:stottesvefri@gmail.com
http://www.svenstrupfriskole.dk/
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Andelsselskabet         
 

 

 

Generalforsamling afholdt d. 13. marts 2018. 
 
 Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent. 
     John Dahl blev valgt. 
 
2.  Sidste års protrokol v/ Peter Møller. 
     Protrokollen blev godkendt. 
 
3.Beretning for året 2017. 
 
ESvenstruPPe’s 41.årgang, bladet er udkommet planmæssigt 10 gange i 
årets løb. 
Samarbejdet med Svenstrup Friskole omkring den leaset kopimaskine er 
forløbet godt gennem året.  
Svenstrup Friskole har pr. 1.januar anskaffet en ny og mere avanceret 
kopimaskine. Skolen betaler leasing afgiften, ESvenstruppe’s forbrug af 
kopier afregnes med skolen. 
Vi har stadig en Ricoh Aficio MP 3001 kopimaskine til salg. 
   
Vi har afholdt et bestyrelsesmøde i 2017. 
Den årlige indsamling af bidrag fra læserkredsen blev på 12.7771,00kr, et 
godt resultat, det er lidt mere end sidste år.Vi har modtaget en gave på 
15.846,00 kr. som er et resultat ved salg af spejderhytten. Årets resultat er 
31.627,05 kr. Indtægter og udgifter fremgår af regnskabet. 
 
Udbringningen af bladet har igennem året været stabilt. Der er 1 elev fra 
Friskolen, og 5 elever fra andre skoler. 
Vi har hævet beløbet for udbringning af bladet til 50 kr. pr rute.  
 
Vi har en lovpligtig arbejdsskade forsikring. 
    
Vores hjemmeside på Internettet er stadig aktiv, og ESvenstruppe’ kan læses 
der.  
 
Jeg vil hermed takke alle som i årets løb har bidraget med stof, redigering, 
trykning, samling og udbringning af bladet. 
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Tak til bestyrelseskolleger for et godt samarbejde. 
 
Til slut vil jeg ønske en god fremtid for E SvenstruPPe’.   
 
4. Regnskabs aflæggelse ved Lissie Wonsyld. 
Indtægter        43.817,45 kr. 
Udgifter          12.190,40 kr. 
Årets resultat 31.627,05 kr. 
Beholdning pr.31.dec.2017. 
Bankkonto    79.454,66 kr. 
Kontant        268,00 kr. 
 
5. Ingen indkomne forslag. 
 
6. Valg til bestyrelsen: 
Lissie Wonsyld, genvalg 
Inge Good, genvalg 
 
Suppleanter: 
Eva Tagesen genvalg  
John Dahl genvalg 
 
Revisorer: 
Arne Paulsen genvalg 
Helmuth Buus genvalg 
 
7. Eventuelt: 
Formanden takkede John for god mødeledelse og afsluttede 
generalforsamlingen. 
 
Efter generalforsamlingen ser bestyrelsen således ud: 
Formand   Lasse Andersen 
Kasserer   Lissie Wonsyld 
Sekretær   Peter Møller 
Bestyrelses medlemmer: Hans Chr. Christiansen 

Inge Good 
 
Suppleanter: Eva Tagesen, John Dahl 
 
Revisorer: Arne Paulsen, Helmuth Buus. 

 
På bestyrelsens vegne 
Lasse Andersen.   
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Svenstrup frivillig Brandværn har d. 11 februar 2018 afholdt generalforsamling. 
Kaptajnen berettede her om, at der har været 10 udkald fordelt på 2 brande, 3 
forureninger, 2 pumpeopgaver og 3 færdselsuheld, hvor de 2 færdselsuheld skete 
stort set samme tid i hver sin ende af Svenstrup, så her fik vi hjælp af Egen og 
Sønderborg brandværn. 
Vi har i året mistet vores tankvogn, men der arbejdes på at skaffe en ny til den nu 
tomme plads. 
Der er kommet 3 nye brandmænd som er påbegyndt deres uddannelse, så de kan 
blive en fast del af styrken, så borgerne i byen kan føle at hjælpen er lige om 
hjørnet. 
Regnskabet blev fremlagt og godkendt uden forbehold. 
Redningsbåden som står i Havnbjerg, har haft 2 udkald i 2017, dette er ikke mange 
men båden har også været ude af drift i længere tid. 
Vi er i Svenstrup 5 mand i redningsbåden. 
Valget til bestyrelsen var som følger. 
Anker Thy ”Kaptajn” Genvalgt. 
Henrik Nielsen, Genvalgt. 
Valg som redskabsmester var som følger: 
Dennis Petersen Genvalgt. 
1 Suppleant til bestyrelsen. 
Leif Melchior Genvalgt. 
Valg af Revisor. 
Hans Egon Bendorff Genvalgt 
Valg af Fanebære 
Leif M. og Henrik C. blev henholdsvis genvalgt og valgt. 
Kontakt til æresmedlemmer. 
Arne Madsen genvalgt. 
Årets brandmand blev Dennis Petersen, for det store arbejde han gør i dagligdagen 
for, at sikre at køretøjerne bliver serviceret og, at stationen altid er i en pæn 
forfatning. 
2 af vores brandfolk blev udnævnt som æresmedlemmer, Henning Hansen, og 
Walter Christiansen, her blev der holdt en kort tale hvor kaptajnen takkede dem for 
trotjeneste i gennem de mere end 30 år de var aktive. 
  
På efterfølgende konstitueringsmøde d. 7/3-18, blev følgende poster besat. 
Kasserer Leif Petersen, genvalgt som kasserer 
Henrik J. Nielsen, Genvalgt som sekretær 
Hermed ser bestyrelsen sådan ud: 
Anker Thy, Kaptajn. 
Torben P. Vicekaptajn. 
Leif P. Kasserer. 
Henrik N. Sekretær. 
Henrik H. Medlem. 
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      KROLF 2018  

            HUSK         HUSK   

Sæsonen  starter op den 3. april , hvor der er folk på hver tirsdag fra kl. 18.30. 

Så kom og prøv spillet og se, om det er noget for dig. Vi er der for at hjælpe dig i gang. 

Køller, bolde og holdskema er på stedet og kan lånes. 

I ÅR er der også bemanding på om torsdagen fra kl. 15.00, hvor det foregår på samme måde, at alle kan 

komme og prøve spillet. Første gang er den 5. april.  

Er det noget for dig og din familie, kan der købes et årskort til husstanden. Det koster 100 kr. og kan 

købes: TIRSDAGE KL: 18.30 STOLBROLADEN eller kontakt Mia Bendorff, mob. 2383 9317/mail: 

etam7@hotmail.com eller Helle Hansen, mob. 2332 2410/mail: hhbh@hotmail.dk 

Har du årskort, så er der adgang til køller m.m. og toilet, og du kan spille, lige når du har lyst, og lige så 

tit du vil. 

Flere oplysninger kan ses ved Stolbroladen med kontakter, tlf. m.m. 

SÆT ALLEREDE NU KRYDS I KALENDEREN DEN 16. juni KL. 13.00 til 16.00, HVOR 

KROLF AFHOLDER HYGGE EFTERMIDDAG FOR ALLE. SÅ TAG GERNE DINE NABOER, 

VENNER OG ANDET GODTFOLK MED TIL ET SLAG KROLF, HVOR DER GERNE MÅ 

GRINES HØJT, MOBBES LIDT OG BANDES, NÅR BOLDEN IKKE GØR DET, DEN SKAL. 

DER KAN KØBES LIDT GODT TIL BÅDE AT DRIKKE OG SPISE. NÆRMERE 

INFORMATIONER OM DETTE I NÆSTE BLAD ELLER OPSLAG VED STOLBROLADEN. 

http://thecleverdecor.com/
mailto:etam7@hotmail.com
mailto:hhbh@hotmail.dk
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Svenstrup Forsamlingshus Støtteforening. 
Generalforsamling afholdt d.14. marts 2018. 
 
Formanden bød de fremmødte velkommen. 
 
1. Første punkt på dagsordenen var valg af dirigent, Helmuth Buus blev 
foreslået og valgt. 
 
2.Bestyrelsens beretning for år 2017. 
Vi har afholdt og medvirket ved 6 arrangementer, der hver især har givet et 
godt udbytte. 
 
Støtteforeningens indtægter er på 63.000,84 kr. driftsudgifter er 36.3578,93 
kr. Årets driftsoverskud er på 26.421,91 kr. 
Vi har en bank konto på 80.298,00 kr. og kassebeholdning på 46,84 kr. 
Årets resultat er 26.421,91 kr.  
 
Da vores kunder i forretningen er svundet ind, og vi ikke er opsøgende efter 
nye, vil vores indtægter blive betydeligt reduceret. De indtægter vi fremover 
får, vil nok kun lige dække udgifterne til at drive foreningen.   
 
Udendørs arealerne er rengjort og vedligeholdt løbende gennem året.  
 
Den årlige arbejdsdag med diverse vedligeholdelses opgaver og rengøring, 
blev afholdt onsdag d.15. juni, igen med stort fremmøde. Dagen startede 
traditionen tro med morgenkaffe og sluttede med aftensmad. 
 
Da E’ SI-Skå selv har valgt bestyrelse er der ikke referat fra foreningen . 
  
Jeg vil hermed rette en tak til støtteforeningens medlemmer for de mange 
frivillige timer i har brugt, for at vi her i Svenstrup har et forsamlingshus der er 
indbydende og brugbart. 
Jeg vil takke vores leverandører, tak til forsamlingshusets bestyrelse og 
bestyrelseskollegaer for et godt samarbejde i det forløbende år.  
Jeg vil slutte beretningen med ønske om en god fremtid for Svenstrup 
Forsamlingshus. 
 
3. Regnskabsberetning ved: Lasse Andersen. 
Vi har en bank konto på 80.298,00 kr. og kassebeholdning på 46,84 kr. 
Årets resultat er 26.421,91 kr.  
Støtteforeningen har passiver for 525.000 kr. som rente og afdragsfrie lån i 
Svenstrup Forsamlingshus. 
Regnskabet er revideret og godkendt 
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4. Ingen indkomne forslag. 
 
5. Valg  
På valg til bestyrelsen var: 
Lasse Andersen, genvalg. 
Viggo Brodersen, genvalg. 
John Jacobsen, genvalg. 
 
6. Valg af suppleant: 
Villy Olesen, genvalg. 
 
7. Valg af revisor: 
Helmuth Buus, genvalg. 
 
8. Eventuelt: 
Dato for den årlige arbejdsdag blev drøftet, datoen blev fastlagt til torsdag    
d. 7. juni 2018. 
Formanden takkede Helmuth Buus for god ledelse af generalforsamlingen. 
Aftenen sluttede med kaffebord og hyggeligt samvær. 
 
 
Efter generalforsamlingen er bestyrelsen: 
Formand  Lasse Andersen 
Kasserer  Ranghild Knudsen 
Bestyrelses medlemmer:  John Jacobsen 
  Viggo Brodersen 
  Aase Henningsen 
Suppleanter:  Ejvind Volf 
  Villy Olesen 
Revisorer:  Helmuth Buss 
  Jytte Brock 
På bestyrelsens vegne 
Lasse Andersen.    
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                               E-SI-SKÅ 
 

 

 

Generalforsamling d.15 marts 2018.03.21                    

                                                               Referat 

Dagsorden. 

Valg af dirigent: Gert blev enstemmig valgt  

Generalforsamlingen var rettidig indkaldt og dagsorden godkendt 

Valg af referent: Agnes  

Formandens beretning: Ole 

Medlemstallet har de sidste 4 år ligget mellem 52 og 57 medlemmer.                                        

I 2013-14 var der 64 medlemmer. 

Økonomi: Kassebeholdningen har de sidste år været ret stabilt: Den svinger 

dog gennem sæsonen temmelig meget. I september indbetales kontingent for 

hele sæsonen, der betales husleje til forsamlingshuset, i februar kommer der 

tilskud fra kommunen ( vi har igen i år fået 7.000 kr.), i marts indbetales til 

udflugt, som først betales i maj-juni. Derfor skal der være en vis 

kassebeholdning, og den var ved årsskiftet på ca. 15.000 kr. Det er måske i 

overkanten, men jeg har på fornemmelsen, at den er lidt for nedadgående og 

det er også ok. Resten fortæller Else jer om lidt. 

Aktiviteter: Programmet er blevet afviklet som planlagt, og der har bortset fra 

en enkelt gang været 30 deltagere. Gennemsnittet før jul var 35, efter jul 40.                                               

Desuden har der til foredrag /musik været 26 deltagere, som ikke er 

medlemmer.  

I der har været her, ved jo hvad der er sket , og i der ikke har været her hver 

gang, er gået glip af noget. 

Det hele bygger på frivillighed-og det har jo fungeret fint. 

Tak til alle de, der har bidraget med et eller andet for at få endnu en sæson 

afviklet. 

Beretning enstemmig godkendt. 
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Regnskab ved Else 

Else fremlage det reviderede regnskabet og pr. 31/ 12 -2017 var 

beholdningen på 15042 kr. Der var en snak omkring hvor stor vores 

egenkapital bør være, vi ser hvordan det ser ud når vi har et helt år. Vi har 

kun 1 kvartal i 2017 at se på, så dette tages op på den næste ordinære 

generalforsamling i 2019 

Regnskab godkendt  

Kontingent: er fortsat 150 kr. godkendt 

Inge indkomne forslag 

Fordeling af opgaver for den kommende sæson. Se bilag  

Valg  

Formand: Ole modtog genvalgt og blev genvalgt. 

Kasserer: Else var stoppet men kørte regnskabet færdig. Jytte har afløst 

Else og alle papirer er i orden så Jytte er nu vores kasserer og vil gerne 

fortsætte Jytte valgt. 

Revisor: Sonja modtog genvalg og blev genvalgt                                                                         

Evt. Else fik tak for den store indsats hun har ydet både før vi blev en 

lovformelig forening og til dato  

Referent                                                                  Dirigent  

Agnes                                                                      Gert  

 

 

 

 E-Si-Skå ønsker 

et godt forår og 

en god sommer 
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 Svenstrup Forsamlingshus Støtteforening. 

 

Fra bestyrelsens side vil vi takke alle for den støtte og velvilje vi har mødt i 
året 2017 , således at forsamlingshuset kan præsentere sig som et 
indbydende og brugbart samlingssted, et godt aktiv 
for Svenstrup. 
Som tidligere år vil vi bede om hjælp til vedligeholdelse af arealerne omkring 
forsamlingshuset, arbejdet består af : Fortov og fliser fejes, bed foran huset 
luges og rives, areal ved bagindgang renholdes og rives.  
Jeg har lavet en turnusliste med ugenumre, arbejdet bedes udført i den 
planlagte uge. 
Jeg håber  I vil afse tid.  
Hvis I ikke ønsker at medvirke vil jeg gerne have besked.  
 
Arbejdskalender for året 2018. 
 

Uge 15, april måned  familien  Ole Tagesen   tlf. 26145771 

Uge 17, april måned  familien Lasse Andersen   tlf. 21746273 

Uge 19, maj måned  familien Willy Olesen   tlf. 74456292 

Uge 22, juni måned   familien Ole Rasmussen   tlf. 74456193 

Uge 25, juni måned  familien Bent Asmussen   tlf. 74456407 

Uge 29, juli måned  familien Peter Møller Himmark tlf. 74456301 

Uge 33, august måned  familien Børge Nielsen    tlf. 30873837  

Uge 36, september måned   familien Viggo Brodersen  tlf. 61780217 

Uge 39, september måned  familien Bent Rasmussen   tlf. 74456526 

Uge 42, november måned  familien Helmuth Buss   tlf. 74456284 

Uge 48, november måned   familien Arne Buch   tlf. 74456150 

 

På  forhånd tak og god fornøjelse med årets oprydningsdage 
 
Den årlige vedligeholdelses- og rengøringsdag, afholdes onsdag d.7. juni 
2018.   
Vi starter kl. 8.00 med morgenkaffe og slutter dagen med spisning. 
Vi hører gerne fra jer hvis I har lyst til at give en hånd med både den dag og i 
årets løb, der er altid  
plads til en til i støttekredsen.  
 
På bestyrelsens vegne 
Kurt Knudsen 
Tlf. 29907566.    
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Svenstrup Vandværk 

 

Onsdag d. 21 marts blev der afholdt generalforsamling i Svenstrup 

vandværk 

Gert aflagde beretning, som lød: 

Vi har i årets løb afholdt 1 bestyrelsesmøder, et revisionsmøde og et par møder 

med kommunen og de andre vandværker omkring indsatsplanerne.  

Der er lagt ny vandledning på Apotekergade, og sat målebrønd i skel, de steder 

som manglede. Dette arbejde blev lavet samtidig med at der blev lavet 

regnvands-/kloakseparering, og der alligevel var opgravet. 

På Nørreskovvej har der været en udgift på forkert afmærkning af vandledning. 

Dette skyldes fejl på det kort, som viser placering af vandledningen. 

Der har været 2 vandbrud. Uheldigvis har disse brud medført gener for mange 

husstande i form af brunt vand.  

Vi beklager det brune vand, men kan desværre ikke gøre så meget ved det, da 

det skyldes at urenheder i rørnettet hvirvles op. 

Vi vil forsøge at informere på Svenstrup’s facebook side, når der sker 

vandbrud.  

Der er taget de obligatoriske vandprøver, og en enkelt gange har værdierne 

været for høje på ammonium og nitrat. De sidste par målinger har værdierne 

været overholdt. 

I 2017 er der udpumpet 47.406 m3 vand, og der er faktureret 46.250 m3. Det 

svarer til et spild på 2,4 %, hvilket er meget tilfredsstillende. 

Jørgen fortalte om regnskabet, og kunne berette at der i årets løb er brugt ca. 

200.000 kr på reparation og vedligeholdelse på vandværket og på 

ledningsnettet. Hovedparten er brugt på ledningsnettet. Årets overskud er på 

52.000kr og egenkapitalen er nu på godt 1 mill. Kr. 

Der var genvalg til Gert Johansen i bestyrelsen og Kirsten Kock som revisor. 

På bestyrelsens vegne 

Gert Johansen 
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Ringridertiden nærmer sig er i klar ? 
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Annonce: 

 

   

 
 
74 45 63 06 

 

 
Nord-Als Autoværksted Aps 

Nordborgvej 54 Svenstrup 6430 Nordborg 

Tlf. 74456306  WWW.nord-als-auto.dk 
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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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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 
      

mailto:linda@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
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 Aktivitetskalender    April 2018 

 
Tidspunkt    Aktivitet                          Mødested 

Tirsdag  d. 03.04 kl. 18,30 Krolf start Stolbroladen 

Torsdag d. 05.04 kl. 19.00 Svenstrup Ringriderforening SUF`s klubhus 

Søndag d. 08.04 kl. 10.30 Menighedsgudstjeneste Kirken 

Søndag d. 15.04 kl. 10,30 Gudstjeneste Maiko Kirken 

Onsdag d. 18.04 kl. 17-18,00 Kirke stafet Havnbjerg Kirke 

Torsdag d. 19.04 kl. 19,00 Svenstrup Friskole Generalforsamling Friskolen 

Torsdag d. 19.04 kl. ? Friskolens støtteforening Generalforsamling Friskolen 

 

 ………….. Fredag d. 20.04 ..….. 2018 – sidste frist for indlevering til næste nr. …................. 

 

Søndag d. 22.04 kl. 10,30 Gudstjeneste Maiko Kirken 

Fredag  d. 27.04 kl. 10,30 Bededag Gudstjeneste Kirken 

Søndag d. 29.04 kl. 10,30 Menighedsgudstjeneste Kirken 

Søndag d. 29.04 kl. 15-17,00 FolkBaltica i Nørreskoven Nygård 

 

  ………….Onsdag d. 2. Maj 2018 - udkommer næste nr. af Esvenstruppe  …………….. 

 

Onsdag d. 02.05 kl. 14,30 Gudstjeneste Guderup plejehjem Plejehjemmet 

Søndag d. 06.05 kl. 14,00 Gudstjeneste Maiko Kirken 

Torsdag d. 10.05 kl. 10,30 Gudstjeneste Kristi Himmelfartsdag Kirken 

Søndag d. 13.05 kl. 10,30 Gudstjeneste Frederik Birker Kirken 

Onsdag d. 16.05 kl. 14,30 Sognecafe Martha Thomsen om Grønland Konfirmandstuen 

Søndag d. 20.05 kl. 10,30 Gudstjeneste Pinsedag 

Mandag d. 21.05 kl. 14,00 Friluftsgudstjeneste i Nørreskoven m. de fem  

   Nordalsiske sogne Nørreskoven 

Søndag d. 27.05 kl. 10,30 Menighedsgudstjeneste Kirken 

 
 
 


