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Sommersol og 

varme kan vi ikke 

klage over i år, 

men de to ting til-

sammen giver 

tørke og den er 

også træls. 

Regn, regntøj og 

paraply bliver vi 

også hurtig trætte 

af men vi var gla-

de da regnen om-

sider kom. 

 Men det kan da 

bare regne om nat-

ten ik`. 
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 Bladet udkommer 10 gange årligt. 

 1. Nr.  Februar 

  2. Nr. Marts 

  3. Nr. April 

  4. Nr. Maj 

  5. Nr. Juni 

  6. Nr. Juli 

   7. Nr. September 

  8. Nr. Oktober 

  9. Nr. November 

10. Nr. December 

 

 Deadline: 

 Sidste Indleveringsfrist er  

 altid den 20. 

 Deadline er deadline og indlæg 

 modtaget efter denne dato kan 

 kun påregnes medtaget efter for

 udgående aftale med  

 redaktørerne. 

 

 Indlevering til næste nr. 

 ...senest den 20. August 

 Til: Gert Wonsyld 

 e.svenstruppe@gmail.com 

 Denne udgave er lavet af:  

 Redaktørerne 

       Kommentar: 

Som de kvikke læsere i er, har i nok set, at 
bladet har fået visse ændringer. Det er lavet i 
PUBLICHER, et nyt program for os, så vi har 
været i lære hos hinanden og syntes selv vi 
har fået lavet et nyt flot design af  

Redaktionen har en bøn til jer, der skriver 
indlæg og laver plakater til bladet: 

Skriftstørelser skal være Ariel 14 som den-
ne her, eller hvis man ønsker at bruge en an-
den skrifttype, skal det være i mindst  14 da 
det ellers ikke kan læses ordentligt i A5 for-
mat. 

Sideformat: Margener i siden skal være på 
mindst 1,5cm, top på 1,0cm og bund på 
2,0cm, og dette er vigtigt, da vi eller ikke har 
plads til hæftning eller vor bundtekst. 

 

 

 

 

 

 

 

Men vi er meget lydhøre for andre ideer, evt 
billeder vi kan bruge som forside motiv. 

Har du lyst til at skrive en kommentar så kon-
tak os også hvis du har ris eller ros, hører vi 
gerne fra dig. 

Med venlig hilsen 

Eva og Gert 

                         1,0cm                     

 

1,5cm                                              1,5cm 

 

 

 

                                2,0cm  
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Nyt fra kirken 

 

Gudstjeneste tidspunkter 

i Svenstrup Kirke. 

  
 

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 

 

Oktober 

7/10 – kl. 09:00 Kitty Hovgaard 

14/10 – kl. 10:30 Maiko 

21/10 – kl. 10:30 Maiko 

28/10 – kl. 10:30 Menighedsgudstjeneste 

 

November 

4/11 – kl. 19:00 Allehelgen 

11/11 – kl. 10:30 Mindegudstjeneste for af-

slutningen af 1. Verdenskrig 

18/11 – kl. 10:30 Menighedsgudstjeneste 

25/11 – kl. 10:30 Maiko 

 

 

December 

2/12 – kl. 15:00 Robert Ryholt 

9/12 – kl. 19:00 Nordborg Koret og Luciaoptog  

16/12 – kl. 10:30 

23/12 – kl. 16:00 Lillejuleaftensdag 

24/12 – kl. 14:30 og 16:00 Juleaftensdag 

25/12 – kl. 10:30 Maiko 

26/12 – kl. 09:00 Morgenandagt  

30/12 – kl. 10:30 Maiko 

Sognecafe d. 19/9 kl. 14.30.  

Jørgen Vallentin kommer og fortæller i anled-

ning ag 100 års dagen for krigens afslutning. 

Det gør han i samarbejde med lokalhistorisk 

forening. 

De vil primært fortælle om hvordan det påvir-

kede 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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Flytning af konfirmationsdato 

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

taget i menighedsrådet, fordi præstestillingen i Svenstrup er blevet ændret og dermed har 

fået nye arbejdsopgaver, som besværliggør en fastholdelse af konfirmation på palmesøn-

dag.   

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

se 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 undervis-

ning alle tre lørdage, som er nødvendige udover tirsdagene for at leve op til den nuværen-

de 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 

 

NB! Dette års konfirmations-forberedelse er startet i Svenstrup. Hvis man endnu ikke er til-

meldt, så kontakt hurtigst muligt præsten på mail: maimi@km.d. Mrk ”Konfirmation”. 

 

Guldkonfirmation 

Datoen for Guldkonfirmation i Svenstrup Kirke er søndag, d. 10. Marts 
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Juniorkonfirmantion (Også kendt som minikonfirmation) 

Det er nu muligt for børn i 3- og 4- klasse, som bosiddende i Svenstrup Sogn at deltage i ju-

niorkonfirmation. Det sker ved tilmelding til sognepræsten i Svenstrup senest d. 14. sep-

tember via e-mail: maimi@km.d 

Det er gratis at deltage, og undervisningen strækker sig over tre hele dage. 

Tirsdag d. 16. oktober, onsdag d. 17. oktober og lørdag d. 27. oktober. 

Lørdag er en afsluttende event, som foregår i Sønderborg, hvor andre mini- og junior kon-

firmander fra andre kirker deltager.  Billederne blev taget sidste års event for mini- og juni-

or konfirmander i Sønderborg, hvor dagen blandt andet bød på tur på svævebaner, sang og 

musik, formning af engle, osv. Alt sammen under temaet: Mellem Himmel og Jord.  

I år er temaet for eventen: Levende Brikker. 

 

 

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. 24 november, 2018 

d. 2 februar, 2019 

d. 4 maj, 2019 
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Stemningsbilleder fra den fælles Pinsegudstjeneste, 2 pinsedag i Nygård. 

Til næste år er det Svenstrup Sogns tur til at være vært ved den fælles Pinsegudstjeneste i 

Nygård.    
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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 væ-

re danske undertekster.  

Filmene er tilladt for alle.  

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. 
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Indsamling i forbindelse med Gudstjenesten: 

I kirken er der en kirkebøsse ved udgangen, hvor i man kan lægge et lille bidrag til de for-

skellige 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. 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.d 

 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 og 61630990 

 

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.d> 

Facebook                        Find facebook på hjemmesiden. 
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Sommerfesten i Præstegårdshaven 

Stemningsbilleder fra sommerfesten i 

Præstegarshaven hvor det var godt vejr 

og mange besøgende til god mad og 

godt selskab. 

Musikken blev leveret af   

Ole Andersen og band 
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Man kan ikke just sige at: Julen står lige for døren. 

Men for ikke at havne i samme situation som sidste år hvor vi havde få ansøgere til jule-

hælp, er det bedre at være ude i god tid. 

Svenstrup kirke råder over et pengebeløb som er øremærket til at yde julehjælp til værdigt 

trængende bosiddende i kirkesognet. Nogle af midlerne stammer fra Mads Clausen fonden 

andre kommer fra Kirstine Hansens mindelegat som blev oprettet i 1977. Sidstnævnte be-

styres af præsten. 

Man kan søge om julehjælp ved at henvende sig til præsten eller et medlem af menighedsrå-

det. 

Henvendelse kan ske via e-mail, brev eller telefon. Oplyst ganske kort om baggrund for at 

søge om julehjælp. Husk at vedlægge jeres kontakt oplysninger i form af navn, adresse og 

tlf.nr./e-mail. 

Alle henvendelser vil blive behandlet med fortrolighed, da vi er underlagt tavshedspligt. 

Vi kan ikke love at alle ansøgere kan tilgodeses, men vi vil bestræbe os på at så mange som 

muligt kan få del i julehjælps midlerne. Der kan ansøges indtil den 15. november. 

Kontakt info. 

 

 

Sognepræst Maiko B. C. Miya-

moto 

maimi@km.dk 

Kalvehavevej 3, 6430 Nordborg 

74456205 / 21677205 

Leo Vindahl Olsen leovindahl@gmail.com 74458211 / 26746211 

Jonna Olsen Jonnaolsen54@gmail.com 61301341 

Karin Stavski kbstavski@gmail.com 74459213 / 61289213 

Maja Jørgensen Majamajavestermarken25@gmail.com 74459116 / 25470050 

John Svane Christensen john@svanechristensen.dk 20164711 

Thorkild Lauritzen lauritzen.torup@gmail.com 41788107 

 

 

Julehjælp 2018 

mailto:maimi@km.dk
mailto:leovindahl@gmail.com
mailto:Jonnaolsen54@gmail.com
mailto:kbstavski@gmail.com
mailto:Majamajavestermarken25@gmail.com
mailto:john@svanechristensen.dk
mailto:lauritzen.torup@gmail.com
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E SI-SKÅ starter snart 

Efter en sommer, hvor der vejrmæssigt er sat mange rekorder, er det tid at tænke lidt fremad. 

Sæsonen for indendørs aktiviteter nærmer sig med hastige skridt. Den 27. september tager vi 

hul på den 16. sæson for E SI-SKÅ. Programmet er et resultat af de ønsker og forslag vi har 

modtaget fra deltagerne i forrige sæson. Vi håber, det kan friste såvel tidligere som nye med-

lemmer til at møde op og være med i aktiviteterne. 

  

Den 11. november får vi igen besøg af Gunver Larsen, Sønderborg til en hyggelig og fornø-

jelig eftermiddag med ”Syng og gæt”. De fleste vil huske hende fra sæsonen 2016-17, hvor vi 

også havde fornøjelsen af hendes musik og sangglæde. 

Den 17. januar får vi besøg af læge Alex Thomsen, Augustenborg, der er født i russisk fan-

genskab, og fortæller om sin far, læge Alexander Thomsen. Han blev efter anden verdenskrigs 

afslutning tvunget i russisk fangenskab, hvor han fungerede som  læge i fangelejre i Sibirien 

fra 1945 til 1955. 

Den 21. februar er holdt åben til foredrag, virksomhedsbesøg eller andet, som kunne have 

medlemmernes interesse, så her er chancen, hvis du har et godt emne og evt. i samarbejde 

med andre kunne have lyst til at arrangere en eftermiddag. 

 

5 gange i vinterens løb er der Mini-lotto. Det varer ca. en  time, men der er supergode gevin-

ster – normalt 16, og gevinstchancerne er absolut øens bedste. Derefter er der tid til kaffe, 

snak, dart,  kortspil o.l. Og så er der lagt op til et par fester: julefrokost og sæsonafslutning. 

   

Inden vi slutter sæsonen skal vi have den årlige generalforsamling afviklet. Det er her vi drøf-

ter, hvad vi kunne tænke os i den kommende sæson, og hvem der vil påtage sig en eller flere 

af de mange opgaver der er for at få det hele til at fungere. 

   

Arrangementerne starter kl. 14,00 og slutter ca. 16,45, og er for alle, som har lyst til en hyg-

gelig og fornøjelig eftermiddag med sang, kaffe, snak, forskellige kortspil, dart, hobbyarbejde 

og hvad vi / I ellers finder på. Og programmet kan ændres hen ad vejen, hvis der dukker nye 

ideer og aktiviteter op.   

 

Er du i tvivl, om det er noget for dig, så kom og vær med et par gange inden du betaler. Det 

koster kun 150 kr for hele sæsonen – incl. kaffe. 

Vel mødt! 

På vegne af E SI-SKÅ - Ole Rasmussen   
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Program for vintersæsonen 2018-2019 i "E SI-SKÅ" 

  

27.09.18 Div.kortspil/dart/andre aktiviteter 

  

04.10 Mini lotto + div.kortspil / dart / andre aktiviteter 

11.10 Div.kortspil/dart/andre aktiviteter 

  Efterårsferie 

25.10 Div.kortspil / dart / andre aktiviteter  

    

01.11 Mini lotto + div.kortspil / dart / andre aktiviteter 

08.11 Syng og gæt med Gunver Larsen, Sønderborg 

15.11 Div.kortspil/dart/andre aktiviteter 

22.11 Mini lotto + div.kortspil / dart / andre aktiviteter 

29.11 Div.kortspil/dart/andre aktiviteter 

    

06.12 Juleafslutning  
  

                            2019                                               2019 
  

10.01.19 Opstart  2019 / Div. kortspil / dart / andre aktiviteter         

17.01 "Født i russisk fangelejr" - Foredrag v. Alex Thomsen, Augustenborg 

24.01 Div.kortspil / dart / andre aktiviteter   
31.01 Mini lotto + div.kortspil / dart / andre aktiviteter 

   

07.02 Div.kortspil / dart / andre aktiviteter   

  Vinterferie - E Si-skå holder fri 

21.02 Foredrag / Virksomhedbesøg ??? 

28.02 Div.kortspil / dart / andre aktiviteter   

   

07.03 Mini lotto + div.kortspil / dart / andre aktiviteter 

14.03 Div.kortspil / dart / andre aktiviteter   

21.03 Generalforsamling + Div.kortspil / dart / andre aktiviteter 

28.03 Sæsonafslutning   

  

Alle arrangementer  afholdes på  

Svenstrup Forsamlingshus - kl. 14,00 
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Børnehold opstart i uge 36 

Pris 275 kr. inkl. T-shirt 

 

Voksenhold opstart i uge 40 

Pris 275 kr. 

  

Betales inden den 15. nov. 2018. 

(16. november trækkes der lod blandt 

indbetalte kontingenter om 1 stk. kage-

mand/kone. Vinderen får direkte be-

sked.) 

 

Brumbasserne (1-3 år) 

Den bedste dag i ugen er gymnastik-

dag!!  

Der skal laves vilde lege, grines rigtig 

meget, hygge os og vær sammen, vi 

skal synge lidt og lege i redskaber. 

Der forventes at både børn og voksne er 

klædt i tøj, som I kan bevæge jer i, og at 

alle deltager i aktiviteterne. 

Vi skal have sved på panden, så vi kan 

sove rigtigt godt om natten. 

 

Onsdag kl. 16:45-17:45 

Opstart den 5. september  

Ved Mette og Christina 

 

 

Tumle-Bumle (ca. 4 – 1. kl.) 

Vi tumler, leger og bruger vores krop det 

bedste vi har lært.  

Med redskaberne bygger vi baner, så 

hele kroppen bliver brugt, det kilder i 

maven og vi bliver godt trætte. 

Er du 3 år og måske klar til gymnastik 

uden mor/far, så er du meget velkom-

men. 

 

Torsdag kl. 17:00 – 18.00 

Opstart den 6. september 

Ved Angelika, Rikke, Caroline og Fenja  

 

Jump in ( 1. kl. og opefter). 

Har du lyst til at bruge kroppen aktivt, 

blive mere smidig og øve dine spring, så 

er dette hold lige noget for dig. 

Vi skal lave parkour for begynder, rytmi-

ske serie, bruge håndredskaber, slå kol-

bøtter, stå på hænder, lave vejrmøller, 

styrketræne og lave spring på trampo-

lin og airtrack. 

Timen vil blive delt op og det fortæller vi 

mere om til første træning. 

 

 

 

 

 

Gymnastik på Svenstrup Friskole   
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Tirsdag kl. 17:30 – 19:00 

Opstart den 4. september 

Ved Dorith, Helle og Mads 

      

                                                  

Gymnastik for friske kvinder 

Motionsgymnastik for alle aldre. Op-

varmning, god grundgymnastik, små 

serier, pilatesbolde, lidt konditions-

træning og til sidst udstrækning / af-

slapning. 

Kom frisk – og gå hjem med et smil på 

læben og lidt sved på panden.  

Husk at tage din nabo eller veninde 

med. 

 

Mandag kl. 18:30 - 19:45 

Opstart d. 1. oktober 

Ved Hanne Krenzen 

 

Supermænd 

Svenstrup- og Omegns Supermænd kal-

des til gymnastik og hygge.Vi er jo man-

ge der har godt af at få løsnet de stive 

lemmer, - da vi nok ikke er 15 år       

længere. 

Kom og vær med - det skal nok blive 

sjovt ellers gør vi det sjovt.  

 

Torsdag kl. 19.00-20.30 

Opstart d. 4. oktober 

Ved Finn Lehmann 

 

 

 

 

Gymnastikudvalget: 

Dorith Sprenger Tlf. 20966505 

Angelika Jensen         Tlf. 60177743 

Bo Callesen                  Tlf. 26143394 

Heidi Jensen  Tlf. 27598667 

 

 

 Gymnastik på Svenstrup Friskole  
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Efter en dejlig varm og solrig sommer starter vi igen mandag den 3. september kl. 

14 i lokalhistorisk forening, derefter hver 1. og 3. mandag hver måned. 

Efteråret nærmer sig, hvor det er 100 år siden afslutningen af 1. verdenskrig. Hvis 

nogen ligger inde med billeder af soldater, som deltog i krigen og kom hjem, eller 

billeder fra hverdagen i hjemmene, vil vi gerne låne billeder til scanning. 

Der kan ske henvendelse til Karin Brodersen i Svenstrup på tlf. 74456176, eller 

Sine Møller Stevning på tlf. 74458463. 

Lokalhistorisk forening 

Sine Møller 

Lokalhistorisk Arkiv 

 

Torsdag den 16. August 2018 

“Oplevelse” 

Hej Svenstrupper. 

Et lille indlæg fra mig. 

Jeg fik en super sjov oplevelse i dag den 16 august. 

 Der kom et filmhold til Kløvertoften ang. børn - cykling, 

og der kom også en ægte politibetjent, super flot. 

Men primusmotoren er nok Agnes Nielsen,  

en stor TAK til hende,  

så er vi da ikke helt glemt i vores lille by. 

Kærlig hilsen 

Mary Kjær.  
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Ugebjergvej har fået en skulptur! !                 

I foråret kunne der ansøges om en af de gratis Wood Sculpture, som saves ud af en stor 

egetræsklods . Dette foregår ved Sønderborg Slot. Vi var så heldige at få en . Man får en 

scultur tildelt af de 10 , som der er. Vi fik en spansk kunstner, en pige Martha , som skulle 

lave vores. Kunstnerne har på forkant fundet ud af, hvordan den skal se ud og hvad den 

symboliserer. Vores hedder FRIHED. 

Uge 25 i juni måned gik med at følge vores projekt, ved mange besøg ved slottet. 

Kunstneren var også på besøg på Ugebjergvej for at se, hvor den skulle placeres. Det var et 

meget spændende projekt og sjovt at være med i. 

Ugebjergvej fik den hjem til gaden og sat op uden at den eller vi kom til skade. 

Fredagen efter afholdt Ugebjergvej en afsløring af skulpturen med kaffe og kage på stedet. 

Ole holdt en fin tale , som ses her og skulpturen blev inviet. 

Der er betingelser til at modtage en sådan skulptur. Den må ikke ødelægges , den skal 

vedligeholdes med det mest nødvendige ellers skal den bare være naturlig. Vores er malet 

så der er lige lidt ekstra vedligehold der. 

 

                    

Martha ved sin 

Træklods inden start 
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Oles tale ved afsløring af skulpturen : 

For en uge siden var der græs på denne plet, og hvorfor står der nu noget og 

forstyrrer udsigten, - og hvordan er den kommet hertil. 

 Uwe Wolff var autoforhandler i Sønderborg, og havde ingen arvinger.  

Han oprettede en fond og donerede en væsentlig del af sin formue til fonden.  

Uwe Wolff's fonden har til formål at støtte kulturelle formål i Sønderborg 
Kommune. 

Fondsbestyrelsen har besluttet, at udfylde sit formål ved at støtte WoodSculpture, som i år har væ-

ret afviklet for syvende gang. I praksis foregår det på den måde, at man inviterer interesserede 

kunstnere fra hele verden – skulptører som kan arbejde i træ. Kunstnerne sender en beskrivelse af 

deres skulptur og en skitse. Der udvælges så ti kunstnere, som i en uge arbejder på havnekajen for-

an Sønderborg Slot. Og alle – både skulptører og tilskuere - er omgivet af savsmuld. Det hele bliver 

akkompagneret af larm fra motorsave og andet værktøj.  

For 2-3 måneder siden blev der annonceret efter interesserede modtagere af en af de færdige 

skulpturer – helt gratis. Mia syntes det kunne være interessant for Ugebjergvej at få en sådan skulp-

tur, så hun og jeg gik i samarbejde om en ansøgning. Vi var heldige at vinde i lotteriet og få tildelt et 

af de færdige arbejder.  

Vi havde ingen indflydelse på hvilken skulptur, vi fik tildelt. Vores skulptør blev en yngre spansk 

kunstner, som hedder Martha Fresneda Gutierrez, og har kaldt sin skulptur: Frihed - med udgangs-

punkt i FN’s verdenserklæring om menneskerettigheder: Alle har ret til at forsamles og danne for-

eninger. Og hvad foreninger angår er der ikke mange landsbyer, som slår Svenstrup. Nogle af os 

fulgte arbejdet med at omdanne en stor egeblok til FRIHED. Vi havde også en eftermiddag besøg af 

Martha, så hun kunne se de smukke omgivelser hendes skulptur ville leve videre i. 

Og nu står den her så. En smugkigger mente, det lignede Peter Lundin (de fleste husker sikkert den-

ne usympatiske person), men det kan jeg så dementere. Det er det ikke. Men hvad I ser, når det om 

et øjeblik bliver afsløret, det er op til øjnene, der ser. Den kan ikke byttes, og den bliver stående her 

i mange år.  

Nyd synet af den og sig måske pænt goddag, når I går forbi, og pas godt på den. Til hunde, som føler 

trang til at løfte benet, kan jeg varmt anbefale lindetræer. Der er masser af muligheder til begge si-

der. 

Hermed løfter vi sløret for Ugebjergvejs nye skulptur, og ønsker alle gadens beboere  

                               

 

          

Hjerteligt tillykke!  

http://www.woodsculpture.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  2017 

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

Mail: karin_frostjensen@sport.dk 
 

Tidligere  ildsjæle:  

Lasse Andersen,  2014 

Agnes Nielsen,  2015 

Gert Wonsyld, 2016 

mailto:karin_frostjensen@sport.dk
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Invitation til Borgermøde 
Mandag d. 24 september kl. 19.00                                                    

på Svenstrup forsamlingshuset 

 

Hvor langt er E`Svenstruplaug kommet med de tanker og ideer i  

i foråret kom med 

For der kom mange projekter på tavlen 

Se vores indlæg andet sted i bladet 

Dagsorden: 

Orientering omkring projekt Svenstrup 2025  

Indlæg fra De grupper der allerede er i gang 

Det videre forløb. 

Har du lyst til at arbejde med i en af projekterne                         

vil vi gerne have dig med  

 

    EVT. 

 

                Så kom og give jeres mening til kende  

Vi giver kaffen 

                                                                    E´SVENSTRUPLAUG 
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Lidt om hvad vi har af projekter der arbejdes med i 
E`Svenstruplaug   

                                  

E`Svenstruplaug har arbejdet med vore muligheder for udvikling i vores lille 
smørhul. Hvor vi også har kommunale medarbejdere med i forarbejdet  

Kristian Nordstrøm og Connie Skovbjerg er også med på vores Borgermø-
de d. 24 september  

Vi har mange muligheder rundt omkring i vore 3 Landsbyer Torup. Himmark. 
Svenstrup.  

Mulighederne er der, ikke kun i de mange grønne områder.                                                                                                       
Der er virkelig plads til nytænkning på mange områder. 

Derfor er det også dejligt at så mange af jer allerede i opstartsfasen er ak-
tive. 

Det lover godt for vore projekter, nogle der er lette at gå i gang med er.     
Slæbested ved Himmark strand, storkeprojekt, branddammen, hovedga-

den, m. m.    
 

Men også for dem med udfordringer i, har vi mod på at arbejde seriøst 
med.   

Shelters, multihal, cykel rasteplads m.m.  
Der er nedsat grupper der arbejder med de fleste projekter og Når de for-

skellige projekter bliver igangsat, vil der blive lavet projektbeskrivelse 
og tidsplaner for hver enkelt Projekt.  

 

På borgermødet d. 24 september vil der blive taget stilling til i hvilken 
rækkefølge vi kan løfte de forskellige projekter.  

Vi vil have fortsat liv i området. 
 
 

Kom og hør hvor langt vi er, for skal projekterne lykkes må vi have jeres op-
bakning  

                                                                E`Svenstruplaug 
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 Fællesspisning i uge 42  

 2018 

Husk vi har fællesspisning lørdag             

d. 20 oktober kl. 18,00 

På forsamlingshuset  

Skriv allerede nu datoen i jeres kalender 

Tilmelding m.m 

Kommer i næste nr. af bladet  

E`Svenstruplaug glæder sig til at se jer  

                                        

                                             Vi ses  
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HC Vinduespuds – når  

vinduespudsning er en tillidssag! 

   HC Vinduespuds tilbyder flg. services: 

 

 

Vi kommer gerne og giver et uforpligtende tilbud 
og en snak om, hvilke fordele et rentvandsanæg gi-
ver for dig som kunde. 

Husk at det er muligt at trække vinduespudsning 
fra i skat på det servicefradrag, som alle har    

 

Følg os og book en tid på facebook - 

søg efter HC vinduespuds 

•Pudsning af vinduer med teleskopstang 

•Pudsning af buet glas 

•Vask af hele vinduespartier inkl. karm, sprosser osv. 

•Vi råder over et rentvandsanlæg, som – udover 

 stribefri ruder - giver mulighed for at nå op i en  

højde af ca. 9 meter over jordhøjde 

Indehaver: Henrik Clausen 

Mobil: 22750177—Mail: ugebjerg@gmail.com—CVR: 39641429 
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Bestyrelsen           Navne:                          Mailadr:                                     Tlf.:              
 

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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Hjemmeside: www.myaloevera.dk.ove 

 

 

 

Jeg Har produkter til næsten alt: 

 

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

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

Drikker, vitamin tilskud, energy drik osv. 

Mange fantastiske gave ideer, fødselsdage, barnedåb, bryllupper, svende-

gilde, en overraskelses gave til konen/manden, OSV 

Tjek produkterne på hjemmesiden under SHOP. 

 
Aloe Vera forhandler i Svenstrup. 

Ove Jensen Vestertoften 5  
Tlf. 61670950             Mail: agove@mail.tele.dk 

   

Fejlkøb. 
En rigtig otiumsofa med 
løse sæde hynder, fast ryg.  
Farve: Mellem brun 
Mål: Totalhøjde 88 cm 
Sæde højde 50 cm.  
Dybde i sæde 50 cm. 
Hel dybde 70 cm.  
Fuld længde 185 cm. Indvendig 175 cm. 
Nypris 4000 Kr. - Salgspris: 2000 Kr.  
 

Eva Tagesen 
Tlf.: 50986877 

Fundne nøgler. 

 
Bilnøgle og dørnøgler fundet på Skoletoften i Svenstrup. 

Kan afhentes på Kirketoften 4, Svenstrup 
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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:   

 
Der afregnes kontant eller med ”Mobilepay” ved ankomsten. 
 

Kontakt os: linda@maron1.dk           20491918 
 
 

Eller kig forbi  

Egebjergvej 1 – 6430  Nordborg  / www.maron1.dk 

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 

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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 Tidspunkt                         Aktivitet Mødested 

 Aktivtetskalender September 2018 

Søndag d. 02.09 kl. 10,30 Gudstjeneste Maiko Kirken 

Mandag  d. 03.09 kl. 14,00 Lokalhistorisk Arkiv Åbent Stevning skole 

Tirsdag d. 04.09 kl. 19,30 Nordals Folkedansere  Alsingergården 

Onsdag d. 05.09 kl. 16,45 SUF - Gymnastik opstart Friskolen 

Torsdag d. 06.09 kl. 17,00 Nordals Folkedansere  Alsingergården 

Torsdag d. 06.09 kl. 19,00 Filmaften Skabelsen Konfirmandladen 

Søndag  d. 09.09 kl. 10,30 Høstgudstjeneste Kirken 

Onsdag d. 12.09 kl. 14,00 Nordals Folkedansere Alsingergården 

Søndag d. 16.09 kl. 10,30 Menighedsgudstjeneste Kirken 

Mandag  d. 17.09 kl. 14,00 Lokalhistorisk Arkiv Åbent Stevning skole 

 

…….Torsdag d. 20. September - sidste frist for indlevering til næste nr. ……. 

 

Søndag d. 23.09 kl. 10,30 Gudstjeneste Maiko Kirken 

Mandag d. 24.09 kl. 19,00 Borgermøde Forsamlingshuset 

Torsdag d. 27.09 kl. 14,00 E SI-SKÅ opstart Forsamlingshuset 

Lørdag d. 29.09 Sidste chance for indstilling til Årets Ildsjæl 

Søndag  d. 30.09 kl. 19,00 Gudstjeneste Robert Ryholt Kirken 

Mandag d. 01.10 kl. 14,00 Lokalhistorisk Arkiv Åbent Stevning skole 

Onsdag  d. 03.10 kl. 19,00 1. Verdenskrig foredrag Oksbøl friskole 

 

…….Onsdag d. 3. Oktober 2018 udkommer næste nr. af E`Svenstruppe …….. 

  

 

 


