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Billedet er taget fra vores have kl. 4 om morgenen 
hvor en stærk solstribe lige fik plads under en tung 
sky, og lavede en flot skygge ud over marken,  
af rækkehusene på Vadbækvej.  
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Distribution  
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Udbringning 
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www.svenstrup-als.dk 

 

 

Ferietiden står for døren, trafikken på landevejene bliver 

anderledes, de første studenterne er sprunget ud, og 

børn og unge vil være mere synlige i trafikken,  

(så får bedsteforældrene også travlt med børnebørnene)  

Godt der er mange aktiviteter i vores by og omegn: 

Besøg Stolbroladen vor der er aktiviteter af forskellig art. 

Der bliver også holdt sommerfest i præstegårdshaven. 

10 års jubilæum med åbent hus i Nygård. 

Højskoledag i Nørreskoven. 

Koncert i kirken. 

Og meget mere over det ganske land, en del skal nok 

også ud at rejse. 

Rigtig god ferie herfra til jer alle.   Eva Tagesen 

 

 

 

Så har vi sol og sommer 
igen. 

Og solen vil skinne i hele 
bladet, hvor den kan 
komme til. 

En trofast tilskuer på altanen, mens flaget bliver 

hejst til årets ringriderfest, som er vel overstået, 

med et overflødighedshorn af lagkager og div. 

andre dejlige kager. 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konfirmandindskrivning for konfirmation i år 2019 

Der er orientering og indskrivning for næste års konfirmation søndag d. 19. 

august efter gudstjenesten i konfirmandladen, og undervisningen forventes at 

starte tirsdag d. 21. august, kl. 15:30. 

Udover undervisning på tirsdage fra kl. 15:30, så er der også planlagt 

undervisning følgende tre lørdage: 

Lørdag d. 17 nov. 2018 

Lørdag d. 26 jan. 2019 

Lørdag d. 13 april 2019 

Lørdagsundervisningen er obligatorisk, og fravær vil kunne resultere i at man 

ikke bliver konfirmeret.  

Konfirmationen bliver afholdt Palmesøndag d. 14. april, 2019 

Juli  

 1/7 – kl. 09:00 Maiko  

 8/7 – kl. 10:30 Maiko  

15/7 – kl. 09:00 Maiko  

22/7 – kl. 09:00 Maiko  

29/7 – kl. 10:30 Maiko  

 

August 

5/8 – kl. 10:30 Maiko 

12/8 – kl. 10:30 Maiko 

19/8 – kl. 10:30 Maiko og konfirmandindskrivning 

26/8 – kl. 10:30 Maiko 

 

September 

2/9 – kl. 10:30 Maiko 

9/9 – kl. 10:30 Høstgudstjeneste 

16/9 – kl. 10:30 Menighedsgudstjeneste 

23/9 – kl. 10:30 Maiko 

30/9 – kl. 19:00 Robert Ryholt 
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Flytning af konfirmationsdato 

Fra og med år 2021 vil konfirmationen blive flyttet til Bededag. Beslutningen er 

blevet vedtaget i menighedsrådet, fordi præstestillingen i Svenstrup er blevet 

ændret og dermed har fået nye arbejdsopgaver, som besværliggør en 

fastholdelse af konfirmation på palmesøndag.   

År 2021 er også valgt som ændrings-året, fordi præsten skal til obligatorisk 

efteruddannelse lige op til palmesøndag, hvilket vil betyde at det ikke vil være 

muligt for præsten at øve og forberede konfirmanderne inden.  Det betyder 

også at konfirmationen ville være blevet flyttet i det år under alle 

omstændigheder. 

Ændringen sker også af hensyn til de konfirmander, som ikke vil kunne møde 

til undervisning alle tre lørdage, som er nødvendige udover tirsdagene for at 

leve op til den nuværende krav af antal lektioner. Flytningen af dato vil derfor 

også give lidt mere fleksibilitet, så de ikke med det samme kommer til at stå 

overfor en afvisning pga. for meget fravær. 

Det betyder at konfirmationerne vil ligge som følgende de næste fem år frem: 

2019 – Palmesøndag, 14 april 

2020 – Palmesøndag, 5 april 

2021 – Bededag, 30 april 

2022 – Bededag, 13 maj 

2023 – Bededag, 5 maj 

Lørdagsdåb 

Der er nu mulighed for at blive døbt eller få sit barn døbt på følgende lørdage, 

kl. 11:00 i Svenstrup kirke, og det sker ved at kontakte præsten og få lavet en 

aftale. 

d. 25. august, 2018 

d. 24. november, 2018 

d. 2. februar, 2019 

d. 4. maj, 2019 

Filmaften i Konfirmandladen 

Vi starter en Bibelmaraton, men i stedet for at vi læser bibelen, så ser vi en 

filmatisering af bibelen fordelt på nogle aftener i løbet af de næste års tid. Vi 

starter med Skabelsen og på et tidspunkt slutter med Johannes Åbenbaring. 

Filmene er på engelsk, men der vil være danske undertekster.  

Filmene er tilladt for alle.  
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Det starter kl. 19:00 og slutter ca. kl. 21:00, og datoerne og emnerne for de 

første aftener er som følgende: 

 

Torsdag d. 6 sept. Skabelsen 

Torsdag d. 4 okt. Abraham, 1 del. 

Torsdag d. 8 nov. Abraham, 2 del. 

Torsdag d. 10 jan. Jakob. 

 

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. 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 

                 Tlf: 7445 6205 / 2167 7205 (undtagen mandage) 

 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 – 9156 2878 

 

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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Vadehavets barokband spiller i Svenstrup kirke 

Gennem de senere år er det blevet en fast tradition at sangere og musikere 

med tilknytning til "Den Ny Opera" i Esbjerg har været samlet i 

sommerferietræningslejr i den gamle skovfogedbolig "Nygård i Nørreskoven 

her på Als. Således også her i 2018. I forbindelse hermed giver de under 

navnet "Vadehavets barokband" koncert i Svenstrup kirke 24. juli kl. 19.30. 

Ved koncerten i Svenstrup kirke er det operachefen Lars Ole Mathiasen selv, 

der har den musikalske ledelse, ligesom han selv medvirker på orgel. Lars Ole 

M. er gammel Havnbjergdreng, der i sin tid indledte sin musikalske løbebane i 

Nordborg kommunale musikskole. I dag er han leder af og mangeårig 

chefdirigent på "Den Ny Opera" i Esbjerg. Operaen i Esbjerg er blevet en 

institution i det danske musikliv med en lang række anmelderroste 

forestillinger. 

I 2017 blev Lars Ole M. hædret med Danmarks Radios musikpris "Årets ildsjæl" 

foran en lang række etablerede danske musiknavne, ligesom han samme år 

blev udnævnt til årets Esbjergenser. Mange her på Nordals kender Lars Ole 

som en meget livfuld dirigent bl.a. ved de 2 operakoncerter på plænen ved 

Nygård nede i Nørreskoven i 2013 og 2015. 

Ved koncerten i Svenstrup kirke er programmet let tilgængelig og "swingende" 

Barokmusik, italienske og tyske operaarier, samt danske sommersange og 

salmer, hvor publikum får lejlighed til at medvirke.  

 

 

Sognecafe d. 19/9 kl. 14.30.  

Jørgen Vallentin kommer og fortæller i anledning ag 100 års dagen for krigens 

afslutning. Det gør han i samarbejde med lokalhistorisk forening. 

De vil primært fortælle om hvordan det påvirkede Svenstrup Sogn. 

 

Sognecafe` d. 24/10 kl. 14.30. 

Knud Valdbjørn kommer og fortæller om Hjortspringbåden. 

Sognecafe`d. 14/11 kl. 14.30. 

Vi synger julen ind. 
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SOMMERFEST I PRÆSTEGÅRDSHAVEN 
Fredag d. 17.august 2018 kl. 17.00 – 20.00 

 

Igen i år holder vi sommerfest i præstegårdshaven Kalvehavevej 3 Svenstrup. 

Vi inviterer alle fra sognet til en forhåbentlig lun sommerfest. Der vil være 

levende musik med Ole Andersen og band, der vil også være bål med mulighed 

for snobrød. 

Vi tænder op i gril, laver grøn salat og kartoffelsalat, du medbringer selv 

pølser/kød. 

Senere er der kaffe og kage. 

Drikkevarer kan købes eller medbringes. 

Medbring tæppe og klapstol, vi har et begrænset antal stole og borde. 

 

 

 

 

Hilsen Svenstrup menighedsråd ☺ . 

 
 
 

Kom og vær med til en 

hyggelig aften for hele 

familien/sognet. 
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Højskoledag i Nørreskoven 

 

I forbindelse med Foreningen Nygårds 10 års jubilæum inviteres  

herved til en højskoledag hvor sang og musik er i centrum 

 

Tid og sted:  

Lørdag 15. sept. i den gamle skovfogedbolig Nygård i Nørreskoven på Als 

Program:  

Kl. 9.00 - 9.45 Morgenkaffe 

Kl. 10.00 - 12.00 Om digte der virker, Hvad er en god højskolesang? Hvorfor 

er det vigtigt at synge? Tidligere højskoleforstander på Testrup højskole og 

medlem af etisk råd, kendt samfundsdebattør, Jørgen Carlsen giver sine bud. 

J.C. er ligeledes medredaktør på Folkehøjskolesangbogens 18. udgave, 

formand for redaktionsudvalget til 19. udgave. Der bliver rig lejlighed til synge. 

Jørgen Carlsen akkompagnerer selv på klaver 

      

Kl. 12.00 - 12.45 Frokost  

 

Kl. 13.00 - 14.00 "Mozart med mere" eller "Hvad skråler de om" Operachef Lars 

Ole Mathiasen fra DEN NY OPERA i Esbjerg vil i selskab med 3 fremtrædende 

operasangere føre publikum på en uformel tur rundt i en række af bl.a. Mozarts 

operaer 
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kl.14.00 - 15.00  Poul Henningsen (PH) En moderne Grundtvig! I ord og 

toner vil Jørgen Carlsen forsøge at godtgøre at de kulturelle fyrtårne PH og 

Grundtvig er åndsbeslægtede 

 

Kl. 15.00 - 15.45 Kaffe med brødtærte 

 

Kl. 16.00 - 17.00 Koncert og fællessang med orkestret "Tordenskjolds soldater" 

orkester- ledelse Jes Solmer. "Tordenskjolds soldater" består af 10 veloplagte 

musikere, der alle er kendte i mange sammenhænge 

 

Deltagerpris: 350 kr. Inkl. morgenkaffe, frokost, (drikke ekskl.) samt 

kaffe og kage. 

 

Tilmelding: Kan ske på mailadressen: nygaardals@gmail.com  

inden 1. august. Betaling i forbindelse med tilmelding 

 

 

Arrangør Foreningen Nygård 

www.nygaard-als.dk 
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I anledning af, at det i år er 10 år siden, at renoveringen af 
skovfogedboligen blev afsluttet og huset taget i brug  

inviteres alle interesserede til 

 

Åbent hus på Nygård 
den gamle skovfogedbolig i Nørreskoven  

Søndag 12. august 2018 kl. 12 – 14 

 

Der vil være rundvisning i hus og have 

 

Vi byder på en fedtemad og et glas øl/vand 

 

 

Kl. 14 samme dag er der mulighed for at deltage i  

Naturvandring  

med skovfoged Leo Vindahl Olsen.  

Der er fokus på vegetationens historie fra istiden og til i dag. 

 

FORENINGEN NYGÅRD (www.nygaard-als.dk) 
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          Ildsjæl 2018  
INDSTILLING 

 

Hvem skal i år kåres som årets ildsjæl 2018 i 
Svenstrup. 

Husk det er dig der indstiller lige netop den person 
eller forening som du/ i synes har fortjent en særlig 
hyldest. 

Fortæl/ skriv en begrundelse hvorfor du/ i indstiller 
den / dem  

                                             Og  

Aflever din indstilling inden d. 30. 
september til 

                           årets ildsjæl  2018 

 Karin Frost Jensen, Sandvej 33 Svenstrup 
6430 Nordborg tlf: 2253 1887 

Mail: karin_frostjensen@sport.dk 
Tidligere ldsjæle:  

Lasse Andersen, 2014 

Agnes Nielsen, 2015 

Gert Wonsyld, 2017 

 

mailto:karin_frostjensen@sport.dk
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Orientering fra E`Svenstruplaug 
Lauget havde i forbindelse med årsmødet i februar lovet at 

arbejde for by forskønnelse i Torup, Himmark, og Svenstrup.  

Der er kommet forslag fra Himmark og der bliver arbejdet på forslag i 

Svenstrup.  

Lauget regner med at have alle tråde samlet så vi kan afholde et borgermøde 

først i september. 

 Så glæd jer, der er mange spændende tanker / ideer på tegnebrættet og det 

er jer der er med til at tage beslutninger om hvad og hvordan det skal 

prioriteres. 

 

Fællesspisning lørdag d. 20 oktober i uge 42 , er ved at være på plads, så 

sæt allerede nu kryds i kalenderen. Samtidig vil vi takker for det fine fremmøde 

i ringriderteltet, det er dejligt når så mange møder op til nogle hyggelige timer. 

     E`Svenstruplaug                                                                       

 

  

 

 

Riecks Arkæologiske Samling   

Har åben søndag og tirsdag fra kl. 13 til kl. 16 frem til d. 21. oktober.             

Derudover har vi i ugerne 27 til og med uge 32 også åben om onsdagen i 

samme tidsrum. Så vi håber at i gør lidt reklame for samlingen. 

Samlingen er et besøg vær, så har du aldrig været oppe og set Danmarks 

største og mest unikke arkæologiske stensamling så kom.  

Vi glæder os til at se jer og kan allerede nu fortælle at tirsdag d. 16 oktober i 

uge 42 holder vi åben hele dage med mange aktiviteter. 

Vi ses i Samlingen  

                         Kustoderne  
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             Aktiviteter på Stolbroladen Sandvej 19, Svenstrup. 

 

Igen i år kan vi tilbyde kreative aktiviteter af forskellig art på 

Stolbroladen. 

Vi starter onsdag den 4.juli kl. 14-17 og fortsætter hver 

onsdag til og med d.25.juli.  

Det er igen Stenklubben og Farveladen som er arrangør. 

 

I Farveladen kan man male på forskellige slags materialer, 

bl. lærred, papir, glas, æsker, stof, træ lave stofbilleder samt 

lave kort m.m. 

Smykker og andet kan laves i Stenklubben og udenfor kan 

man lære at lave ting i trædrejning. 

Derudover kan man deltage i en skattejagt. 

Forældre/bedsteforældre er meget velkomne at blive og hygge sammen med børnene. 

Mulighed for køb af kaffe/kage, vand 

Pris 30 kr. for en eftermiddag og lidt til materiale for smykkerne. 

Børn fra ca. 6 til ca. 16 år kan deltage. Ingen tilmelding man møder bare op. 

Vi er ikke så mange frivillige så vi kan godt bruge noget hjælp. 

 

Anna Weber Flintevænget 37 Guderup 

40746398 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
16 

Blå blink på Svenstrup Friskole 
 

Tirsdag d. 20. juni havde en af eleverne et uheld, som krævede at der kom 

både akutbil og ambulance.  

Som så ofte før, klatrede en flok elever i træerne omkring skolen, men lige 

denne dag gled Jakub ned af træet og ramte en afbrækket gren på vej nedad. 

Uheldigvis var grenen spids, og skar Jakubs ene ben op fra lige over knæet og 

op til lysken, så han måtte en tur til Aabenraa for at blive syet sammen igen. 

Til alt held var hverken større blodkar eller nerver blevet beskadiget, så efter 

kun et enkelt døgn på sygehuset kom Jakub hjem igen, med besked om at 

holde sig i ro et par uger. Kørestolen og et par krykker skulle gerne hjælpe med 

dette. 

Når et sådant uheld sker, er det 

fantastisk vigtigt at hjælpen når 

frem hurtigt og at der straks 

ydes førstehjælp. Skolens 

voksne var utroligt effektive i 

situationen. Selv om Danfoss’ 

akutbil var på stedet efter 

ganske få minutter, havde de 

allerede fået beroliget Jakub, 

lagt et kompres for at forhindre 

blødning og holdt skolens 

øvrige elever væk fra 

ulykkesstedet.  

 

Vi har efterfølgende bearbejdet 

uheldet sammen med alle 

skolens elever, og et par 

drenge, som var meget tæt på 

uheldet, har fået hjælp fra 

skolepsykologen til at få 

bearbejdet oplevelsen. På 

nuværende tidspunkt, ser det ud til at indsatsen har båret frugt. Vi har talt med 

eleverne om det de har set og hvad der reelt skete, så de tanker de måtte have 

om, hvad der kunne være sket, eller hvad de tror de har set, ikke fylder for 

meget. Lige nu oplever vi ikke at der er elever, som har brug for mere hjælp 

end de har fået. Vi taler gerne om uheldet, hvis de har behov, men de skal 

stadig have lov til at være børn og lege, klatre og spille bold, selv om det ind 

imellem giver en skramme. 



 
17 

 

Veloverståede afgangsprøver 

 
Ligesom sidste år skulle både eleverne i 8. og i 9. klasse til skriftlige og 

mundtlige prøver. For eleverne i 9. klasse var det alvor, mens dem i 8. klasse 

fik en generalprøve på de prøver, de skal til allerede om et år. 

For at forberede eleverne bedst muligt, har vi afskaffet læseferien på Svenstrup 

Friskole. I stedet holder vi en læseperiode, hvor eleverne godt nok selv skal 

disponere deres tid, men hvor vi samtidig forlanger at de møder ind hver 

morgen og deltager i morgensamlingen. Når morgensamlingen er ovre, står en 

af de faglærere som skal føre dem til prøve til rådighed indtil kl. 10. På denne 

måde sikrer vi os, at eleverne ikke går i stå med deres prøveforberedelser, 

uden at kunne hente hjælp, og at de også kommer op om morgenen og får 

lavet noget. Det var nemlig en af de erfaringer vi gjorde i 2017, hvor vi også lod 

eleverne i 8. klasse prøve kræfter med de mundtlige prøver. Dengang var det 

ikke alle som tog deres årsprøve alvorligt og andre var slemt frustrerede over, 

at de i det hele taget skulle gå til mundtlige prøver, når de kun gik i 8. klasse. 

Tilbagemeldingen fra eleverne i 2017 var dog, at det havde været en god 

oplevelse og at de bestemt ikke havde grund til at frygte deres kommende 

afgangsprøver i 2018. 

Resultatet udeblev da heller ikke, idet eleverne i 9. klasse næsten alle har fået 

fine karakterer så de kan komme videre med deres ungdomsuddannelse. De 

har fået en forsmag på, at det betaler sig at yde en indsats og bede om hjælp, 

når man har brug for det. Eleverne i 8. klasse fik igen i år en god fornemmelse 

af at gå til prøve og de har endda fået karakterer, som de godt kan være 

bekendt at vise frem. 
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Matematik kan også leges ind, ikke mindst når vejret er fint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Der læses på biblioteket. 
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Sociale medier fylder meget 

 
Børn og unge benytter i dag de sociale medier i et omfang, som gør at det er 

nødvendigt at lære dem lidt om, hvordan man dels sikrer sig selv på nettet og 

hvordan man opfører sig overfor andre. På Facebook, Instagram og Snapchat 

fyger billeder og kommentarer om ørerne på dem døgnet rundt, og giver dem 

ofte et uheldigt billede af, hvordan verden ser ud. Kropsidealer diskuteres og 

udfordres; er jeg nu perfekt, går jeg i det rigtige tøj og hvad mener de andre 

om mig? Når man sidder og skriver på mobiltelefonen, går det ofte rigtigt 

stærkt, og inden man har set sig om, har man skrevet noget som man fortryder. 

Det er så let at skrive og trykke send, men ulig sværere at trække sine 

udgydelser tilbage. Tænk engang hvor mange skænderier og misforståelser vi 

kunne undgå, hvis vi skulle sende vore ord med posten og ikke sparke dem ud 

i cyberspace i samme sekund, som vi har skrevet dem. 

Herkules, som er eleverne i 2. og 3. klasse på Svenstrup Friskole har arbejdet 

med dette i dansktimerne og som afslutning på emnet, præsenterede de deres 

egne regler for opførsel på nettet for skolens øvrige elever. 



 
20 

 
 

Storkeparret Tommy og Anika står og 
betragter deres unger i bragende 
solskinsvejr, trillingerne er i fuld gang 
med at holde balancen, prøver at 
rejse sig helt og baske med vingerne, 
det ser sjovt ud, men de skal jo også 
øve sig til, når de skal ud på deres 
lange flyvetur en gang sidst i juli.  

Her i 2018 har storkeparret haft utrolig 
godt vejr til at få ungerne godt i vej, 
men – men – men så kom alligevel 
regnen, og de fik travlt med at 
beskytte ungerne, det kneb for mor 
Anika, hun gjorde hvad hun kunne, 
men hun rystedede selv af kulde,  

 

 

heldigvis kom farmand Tommy og tog over, han havde mad med, unger blev 
fodret, og så skulle der puttes, far var det større som mor, så han lagde sig ned 
over ungerne og bredte sine vinger godt ud for at beskytte ungerne mod 
regnen. Billederne er taget fra TV.   Eva Tagesen 

Livets gang i storkereden i Smedager 
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I anledning af den forestående sommerferie, stråler solen overalt i bladet. 

Gæt engang hvor mange der er. 

 

 

 

 

Annoncer: 

Aloe Vera forhandler i Svenstrup. 

Ove Jensen Vestertoften 5  

Tlf. 61670950             Mail: agove@mail.tele.dk 

 

Ferie - Ferie - Ferie 

Holder også ferie – vi er klar igen til September 
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Hjemmeside: www.myaloevera.dk.ove 

 

 

 

 

Jeg Har produkter til næsten alt: 

Deo stik, hårsjampoo, heat lotion, tandpasta, lips, propolis, lotion, gelly, 

after shave, aloe first, Eksklusivt og mildt hud plejeprogram, OSV. 

Drikker, vitamin tilskud, energy drik osv. 

Mange fantastiske gave ideer, fødselsdage, barnedåb, bryllupper, 

svendegilde, en overraskelses gave til konen/manden, OSV 

Tjek produkterne på hjemmesiden under SHOP.  

 

 

 

 

 

 
 
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, Finn Borup 
Revisor: Flemming Vejlin og Alice Søgaard 

 

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    Juli / August 2018 

 
Tidspunkt    Aktivitet                          Mødested 

Onsdag d. 04.07 kl. 14.00 – 17.00 Aktiviteter i Stolbroladen 

Søndag d. 01.07 kl. 09.00 Maiko                                                                                            Kirken 

Søndag d. 08.07 kl. 10.30 Maiko                                                                                            Kirken 

Søndag d. 15.07 kl. 09.00           Maiko                                                                                             Kirken 

Søndag d. 05.08 kl. 10.30 Maiko Kirken 

Søndag d. 12.08 kl. 12.00-14.00 Åbent hus på  Nygård 

Søndag d. 12.08 kl. 14.00 Naturvandring Nørreskoven 

Søndag d. 12.08 kl. 10.30 Maiko Kirken 

Fredag  d. 17.08 kl. 17.00-20.00 Sommerfest Præstegårdshaven 

Søndag d. 19.08 kl. 10.30  Maiko og konfirmandindskrivning Kirken 

 

….. Mandag d. 20. August 2018 – sidste frist for indlevering til næste nr. 

Søndag d. 26.08 kl. 10.30 Maiko Kirken 

 

Fredag d. 31. August 2018 - udkommer næste nr. af ESvenstruppé..... 

 

Søndag d. 02.09 kl. 10.30 Maiko Kirken 

Søndag d. 09.09 kl. 10.30 Høstgudstjeneste Kirken 

Lørdag  d. 15.09 kl. 09.00 Højskoledag hele dagen i  Nørreskoven 

Søndag d. 16.09 kl. 10.30 Menighedsgudstjeneste Kirken 

Onsdag d. 19.09 kl. 14.30 Sognecafe m. Jørgen Vallentin Konfirmandladen 

 

 

    

 
 

 


