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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:  

 Eva  TLF.: 50986877 

  Gert. TLF.: 51222363 

 Indlevering til næste nr. 

 ...senest den 20. Februar 

 Til: Gert Wonsyld 

 e.svenstruppe@gmail.com 

 Denne udgave er lavet af:  

 Eva Tagesen 

       Kommentar 

 

Redaktionen har været i gang igen, det første 

nummer af ESvenstruppe’s 43. årgang er om-

delt, og i er forhåbentligt kommet godt ind i det 

nye år. 

Den mest mørke og kedelig tid i det nye år er 

allerede væk, hvordan resten af vinteren bliver, 

om vi får lidt eller meget kulde og sne ved vi ik-

ke.  

De næste par måneder vil der blive afholdt 

mange generalforsamlinger, og de forskellige 

lokalforeninger håber på et godt fremmøde, det 

er jo trods alt medlemmerne, og lokalbefolknin-

gen der skal holde liv i foreningerne. 

I oktober måned havde vi indsamling af penge 

til driften af E SvenstruPPe’. Det var med glæde 

kassereren kunne gøre resultatet op, et positivt 

godt resultat. Bestyrelsen vil hermed sige tak for 

støtten. Med det resultat er det muligt at udkom-

me planmæssigt 10 gange i 2019.      

 

Jeg vil hermed ønske alle et godt nytår. 

 

På bestyrelsens vegne  

Lasse Andersen 
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Februar 

3/2 –  kl. 19:00 Maiko 

6/2 – kl. 14:30 Guderup plejecenter gudstjeneste 

10/2 – kl. 19:00 – Robert Ryholt 

17/2 – kl. 10:30 Maiko 

24/2 – Kl. 10:30 – Menighedsgudstjeneste 

 

Marts 

3/3 – kl. 14:00 Fastelavn – Børnegudstjeneste med efterfølgende tøndeslagning 

10/3 – kl. 10:30 Guldkonfirmation 

17/3 – kl. 10:30 Maiko 

24/3 – kl. ??.?? NN 

31/3 – kl. 10:30 Maiko 

 

April  

3/4 – kl. 14:30 Guderup plejecenter gudstjeneste 

Nyt fra kirken 

 

Gudstjeneste tidspunkter 

i Svenstrup Kirke. 
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Juleafslutning 2018 

Traditionen tro var der i december juleafslutning for børnehaver og friskolen, hvor 

der mødte en masse glade børn op i kirken for at synge salmer og høre fortællin-

gen om dengang ham, der Jesus blev født, og som er årsagen til at man hvert år 

jul den 24. december.  

De to billeder er fra juleafslutningen for børnehaverne, som vi har fået fra Nørre-
skovens Naturbørnehave. 
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Sognecafe 

27. marts, kl. 14:30 – 16:00 

 

Fremvisning af konfirmandbilleder 

Søndag d. 24. februar, kl. 11:30 -14:00, hvor der er åbent hus i konfirmandladen. 

 

Lørdagsdåb 

Det er muligt at blive døbt eller få sit barn døbt lørdag d. 4. maj, kl. 11:00 i Svens-

trup kirke, og det sker ved at kontakte præsten og få lavet en aftale. 

 

Filmaften i Konfirmandladen 

Vi er nu gået i gang med 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. Sidste gang så vi en genfortælling og en fortolkning af skabelsen. Næste gang 

går vi i gang med historien om Jakob, som to gange bedrog sin tvillingebror. Først 

for arveretten og dernæst farens velsignelse. 

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

Filmene er tilladt for alle. Tilmelding er ikke nødvendigt. 

 
De næste to filmaftener er følgende: 

 
Torsdag d. 21. feb. Kl. 19:00 – Josef, første del. 

 
Torsdag d. 28. marts. Kl. 19:00 – Josef, anden del. 

 
Den Gamle Testamentes fortælling om Josef handler om misundelse mellem 
brødre, bedrag og falske beskyldninger. Men det er også en forklaring på, hvor-
dan israliterne endt i Egypten, hvor de flere år efter blev gjort til slaver.  
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Indsamling i forbindelse med Gudstjenesten: 

Hvad der bliver samlet indtil i Svenstrup kirke og hvornår:     

Kirkeindsamling – formål og tidspunkter: 

 

Fra d. 2. januar til og med d. 3. marts, samler vi ind til Y’s Men Region Danmark, 

hvor pengene går til følgende to projekter; ”Faros”, hvor målet er at hjælpe uled-

sagede flygtningebørn og unge med at få en uddannelse, et sted at bo og et væ-

rested, med tilknyttede socialarbejdere. Det andet projekt er en tilbygning til Trinity 

school i Tanzania. 

Fra d. 4. marts til og med d. 19. april, samler vi ind til Livsværk, hvor pengene går 

til at skabe ekstraordinære muligheder for udvikling og oplevelser, sommerlejre 

mv. for børn og unge. 

Fra d. 20. april til og med d. 10. juni, samler vi ind til KFUM og KFUK i Danmark, 

hvor pengene går til at uddanne frivillige og udvikle nye tilbud og aktiviteter, som 

kan være med til at gøre kristendommen levende og vedkommende for børn og 

unge i Danmark. 

 

FASTELAVNS 
GUDSTJENSTE 
 

Søndag d. 3. Marts, kl. 14:00 inviteres børn og barnlige sjæle til at komme 

udklædt til en familiegudstjeneste i Svenstrup kirke. 

Der vil efter gudstjenesten 

være tøndeslagning og faste-

lavnsboller i Konfirmandladen. 
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Fra d. 11. juni til og med d. 11. august, samler vi ind til Døvemenighederne. 

Fra d. 12. august til og med d. 6. oktober, samler vi ind til Folkekirkens Nødhjælp, 

hvor pengene går til katastrofe-, udviklingshjælp og fattigdomsbekæmpelse. 

Fra d. 7. oktober til og med d. 24. november, samler vi ind til KFUM’s Soldatermis-

sion, hvor pengene går til at drive soldaterhjem. 

 

Hilsen fra Kirken i forbindelse med guld- og diamant bryllup og runde fød-

selsdage 

På grund af persondataloven, så må kirken ikke selv søge i kirkebøgerne efter op-
lysninger på folk uden særlig og skriftlig tilladelse fra de pågældende. Af den 
grund må kirken desværre bede folk om selv at henvende sig, hvis de kender én i 
sognet, der fylder 80, 90 eller 100 år. Dette gælder også guld- og diamantbryllup. 

 

                                                                                                                                                  

        Kontaktoplysninger 

 

Kbf. Sognepræst           Maiko Barbara Cordelia Miyamoto 

                           Tlf: 7445 6205 / 2167 7205  (undtagen mandage) 

 Mail: maimi@km.dk 

  

 

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.dk> 
Facebook                        Find facebook på hjemmesiden. 

mailto:maimi@km.dk
https://post.kirkenettet.dk/owa/UrlBlockedError.aspx
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KURSUS I IKONMALING 

 

 

I Svenstrup kirke har der nu i en del år hængt en stor ikon, der viser Maria Bebu-

delse.  

Hvis du har interesse for ikoner og kunne have lyst til selv at fremstille din egen 

ikon, vil der her i foråret blive mulighed for at deltage i et kursus, hvor du vil lære 

om de forskellige trin i ikonens opbygning.  

Underviser vil være Sofie Hansen, Sønderborg, der også har malet kirkens ikon. 

Vi maler efter de gamle byzantinske traditioner med ægtempera på kridtgrundere-

de træplader. I store træk vil undervisningen følge instruktionerne i bogen ”At skri-

ve en ikon” fra forlaget Klematis, men jeg uddeler også eget undervisningsmateri-

ale. 

Hver dag starter vi med en kort stilhed for at indstille os på det fordybende arbej-

de, det er at male en ikon. Undervejs vil vi komme ind på megen af den symbolik, 

der ligger i ikonerne, og vi kan gennemgå forskellige motiver og teknikker. Der vil 

også indgå nogle tegneøvelser. 

Kurset er for både nybegyndere og øvede, og der vil også være mulighed for kun 

at deltage i færre dage. 

Kurset vil finde sted i konfirmandstuen ved Svenstrup kirke. 

 Tidspunkt:   15. – 19. marts, hver dag fra kl. 9.30 – 16.30. 

 Pris:               Kr. 1.500,- 

  

Tilmelding:  Sofie Hansen, tlf. 7443 0907 el 2856 5775 

 e-mail: sofieh@stofanet.dk 

mailto:sofieh@stofanet.dk
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Torsdag d. 21. og d. 28. Februar Kl. 19.00 i 
konfirmandladen. 

Begge gange er det filmen om Josef. 
Josef er den yngste af 12 sønner. Hans far Jacob holder lidt mere af ham end af de 
øvrige, da han fik ham i en sen alder. De øvrige brødres jalousi forvandles efter-
hånden til had. En dag, da de er ude og vogte deres faders får, lokker de Josef i en 
fælde og sælger ham til nogle forbipasserende købmænd. Josef havner i Egypten 
som slave hos Potifar, Faraos hovmand. Potifar bliver hurtig glad for ham og hans 
smukke hustru forelsker sig blindt i den flotte Josef. 

En spændende drama om kærlighed, jalousi og svigt. 

MVH. Svenstrup menighedsråd. 

 

Svenstrup Vandværk. 

Torsdag d. 21. marts kl. 19.30  -  afholdes der  generalforsamling  

                                    på Svenstrup forsamlingshus. 

                                                                                                                       Gert Johansen     
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Svenstrup Forsamlingshus 

Ordinær Generalforsamling 

Onsdag d. 13. marts 2019 kl. 19.00  

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Formandens beretning ved Børge Nielsen 

4. Regnskab ved Gert Wonsyld 

5. Indkomne forslag 

6. Valg: 

                                         .  Valg til bestyrelsen 

                                          . Valg af suppleant 

                                       . Valg af revisor 

7. Eventuelt 

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før . 

 

Med venlig hilsen bestyrelsen  

 

Svenstrup forsamlingshus Støtteforening 

Støtteforeningen  afholder ordinær generalforsamling 

Onsdag d. 13. marts 2019 på Svenstrup Forsamlingshus. 

Med følgende dagsorden i henhold til vedtægterne. 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke 

3. Regnskab 

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

5. Valg af suppleant 

6. Valg af revisor 

7. Indkomne forslag 

8. Eventuelt 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde  

Senest 8 dage før generalforsamlingen 

Med venlig hilsen bestyrelsen. 
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   E`Svenstruplaug 

              Inviterer til Årsmøde 

                                                                                                                                                    2019 
                     Tirsdag d. 5. marts kl.19.00 Svenstrup forsamlingshus.  

Skriv allerede nu datoen i din kalender.  

 

Vi starter med orientering omkring de projekter vi havde oppe i efteråret 2018. 

Lauget er glade for, at I tog så godt imod vores / jeres planer og ideer til projekter. 

                                   Tovholderne vil orientere omkring de 4 projekter der er sat i søen,  

                                hvor et er     færdigt og 3 er i arbejde.  

               Så kom ikke og sig vi ikke har ildsjæle i byen.    

 

                                           Så er der en generel orientering.   

                                                                                                               Kaffe                                  

                             Herefter afholdes der generalforsamling. 

                                                                 I henhold til vedtægter. 

Hvor vi har nytænkt vore vedtægter for Lauget. 

 

Du kan allerede nu gå ind på  Svenstrupnordals.dk            

og læse vedtægts ændringerne. 

               Vi ses til nogle hyggelige timer  

                                                           E´Svenstruplaug 
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                                                                                               E Svenstruplaug 

Så har vi sagt farvel til 2018 derfor vil vi gerne takke alle, der har 

hjulpet og støttet os det forgang år.                                                       

Det har været et dejligt år som Lauget vil arbejde videre på.  

 

                   Vi kan allerede her i foråret nyde end-

nu flere forårsløg i Svenstrup er der lagt 

5000 løg og i Himmark er de også i gang 

med at få sat deres 5000 løg så glæd jer.  

 

 

Vi havde ikke nået at få lavet et årshjul for aktiviteterne i vores om-

råde, inden vi sammen med de 12 andre laug på Nordals, fik en In-

vitation til møde med Sønderborg kommune her d. 23 januar  

De ville gerne have en gennemgang af og status på vore lokale udviklingsplaner 

for landsbyerne på Nordals.                                            

                    Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer ønskede 

sammen med forvaltningen for Kultur, Turisme og Bæredyg-

tighed, at blive opdateret på status på vore lokale udviklings-

planer. Hvad er allerede gennemført? Hvor kan landsbylaug 

og kommune evt. hjælpe hinanden i mål? Hvor er der brug 

for sparring. 

                       Mødet blev afholdt i Holm på Holm gl. skole (kulturhus) og vi fik indblik i hvad 

de andre laug arbejdede med samtidig fik vi også skabt nye kontakter der kan væ-

re med til at fremme vore mange projekter en god aften hvor der skabtes større 

forståelse for laugene indbyrdes men også for det arbejde der ligger i kommunalt 

regi.  

                                                   E Svenstruplaug  
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Ordinær generalforsamling i Svenstrup Friskole 
Der er generalforsamling i Svenstrup Friskole d. 30. april. Forslag som  

ønskes behandlet på mødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. marts 2019. 

Ekstraordinær Generalformsaling 
Torsdag d. 10. januar var der ekstraordinær generalforsamling, hvor der skulle vælges 2 foræl-

drerepræsentanter til bestyrelsen, for at vi kan leve op til lovens bestemmelser om at de foræl-

drevalgte har flertal i bestyrelsen. Ved samme lejlighed trådte den vedtægtsændring som blev 

vedtaget for 2 år siden, og som blev bekræftet sidste år, i kraft, hvorfor der nu kun er 5 medlem-

mer i bestyrelsen. 

Lenette Johansen blev valgt til bestyrelsen og Sandra Pedersen blev valgt som suppleant. 

 

”Den allerstørste  

opdagelse” 
Er navnet på dette års teater-

projekt på Svenstrup Friskole. 

Igen i år har Rikke W. Hansen 

begået stykke til skolen, denne 

gang handler det om en række 

af de opdagelser, som har hjul-

pet os mennesker gennem ti-

den. To elever er kommet bag-

ud med en aflevering, og væl-

ger derfor at benytte deres on-

kels tidsmaskine til at besøge 

stenalderen, Pythagoras i 

Athen, Gallileo Gallilei udenfor 

fængslet i Rom og Marie curie i 

Paris, inden de kommer frem til det, som de emner er den allerstørste opdagelse. 

Igen i år er alle kulisser, kostumer, lydeffekter, PR. mm. lavet af eleverne på skolen. Gennem 

halvanden uge har de arbejdet koncentreret med at stable forestillingen på benene. Det er en 

fantastisk måde for eleverne at arbejde på, der er en deadline – premieren – som ligger fast og 

der er ikke mulighed for at få udsættelse. På mange måder giver det en fornemmelse af at gå til 

eksamen, blot uden det boglige pres, ssom en del af dem møder til sommer. Samtidig giver det 

alle mulighed for at arbejde på den måde, som passer til deres kompetencer. Her er det kunne 

sy lige så vigtigt som at kunne huske replikker og fantasien får mulighed for at komme ud i de 

særeste hjørner, når der skal laves kulisser og lydeffekter. 

Forestillingerne løber/løb af stablen 30. og 31. januar i Svenstrup Forsamlingshus. 
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Et Godt Nytår fra lokal historisk forening. 

 
Menighedsrådet og lokalhistorisk forening holder åbent hus søndag den 24. februar 
11.30 til 14.00. 
Alle konfirmandbilleder fra år 1900 frem til 2018 er nu blevet hængt op i præstegår-
dens konfirmandstue. 
Vi vil derfor give alle interesserede mulighed for at komme og se dem. 
Du kan måske genfinde dit konfirmationsbillede, en slægtnings konfirmationsbillede 
eller blot se hvordan konfirmander har set ud gennem tiderne. 
  
Lokalhistorisk forening afholder ordinær generalforsamling i Kulturhuset den 
14. marts kl. 19.00, dagsorden ifølge lovene. 
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Fortsættelse fra Decembernr. 

 

 

Russiske Krigsfanger i Stevning og Svenstrup 

 
Hvorfor kom de? 

Tyskland erklærede Rusland krig 1. august 1914. 

D 26-29. august kom det til slaget ved Tannenberg, 92 000 uskadte og 30 000 sårede rus-
sere blev taget til fange, resten dræbte eller på flugt mod Warszawa, bort fra det tabte 
slags kaos. 

I det næste slag på den tyske Østfront tog tyskerne ca. 45 000 fanger, så i alt var nu ca. 175 
000 russere på vej til tilværelsen som krigsfanger i lejre rundt om i det tyske kejserrige. En 
del af dem endte i Sønderjylland. 

I november kæmpede de i det nordlige Polen. Efter at det gik lidt frem og tilbage i vold-
somme kampe endte det 6. februar, tyskerne havde yderligere 50 000 russere som krigs-
fanger. 

I februar var der et voldsomt slag nord og syd for Warzawa benævnt slaget ved Lods. Da 
slaget d 21. var slut, var yderligere 110 000 krigsfanger. 

Det næste slag sidst i april og først i maj endte med at tyskerne tog yderligere 14 0000 fan-
ger. Da kampene ebbede ud i august 1915 havde tyskerne taget lalt 325 000 fanger. 

Dette er i hovedtrækket fortællingen om baggrunden for de mange russiske krigsfanger, 
der nu fyldte de tyske fangelejre under 1. Verdenskrig, og hvoraf en del også nåede op til 
lejrene i Sønderjylland, hvorfra de blev fordelt ud til arbejdsopgaver, især til landbruget 
rundt om i sognene, hvor de i hovedtræk blev en vellidt og påskønnet hjælp, efter at en 
stor del af den lokale mandlige befolkning var eller efterhånden blev indkaldt til tjeneste 
inden for den tyske værnemagt. 

Da de beskrevne store slag stilnede af, var der ca. 1,7 millioner russiske krigsfanger i nogle 
få store lejre i Mecklenburg og Pommern. 

De tyske myndigheder stod her over for en gigantisk opgave med at tage vare på disse lej-
re, og hurtigt blev de præget af overbelægning, sult og sygdom.  

Der blev oprettet 2 store lejre i Sønderjylland en ved Løgumkloster og en ved Bajstrup ved 
Tinglev. Senere blev de fordelt lokalt ud til landsbyerne, hvor de hjalp til på gårdene. 

Kilde: Russiske krigsfanger i Sønderjylland, N.P: Wiborg, Historisk Arkiv for Haderslev  
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Svenstrup 

Russiske krigsfanger i Svenstrup 
 

 

Om 
natten 

overnatte-
de de i 

laden på 
gården 

Voldgade 
5. 

 

 

 

I Svenstrup og Torup overnattede de i et par kamre 
oven på Davidsens snedkerværksted på Nordborg-
vej 80 

Fangerne blev fra overnatningsstedet  af en vagt-
mand ført ud til de forskellige gårde tidligt om mor-
genen. Her arbejdede de så hele dagen og blev så 
igen om aftenen af vagtmanden ført tilbage til nat-
logiet. Om dagen fik fangerne kosten på gårdene, 
men de måtte ikke spise sammen med gårdens øv-
rige folk. Mange af disse fanger havde i Rusland ar-
bejdet ved landbruget, og skønt forholdene 
langtfra var de samme, var de dog en nogenlunde 
arbejdskraft. Der var dog en del sprogvanskelighe-
der. Christian Jørgensen, Sandvej 15 var tysk vagt-
mand over fangerne, han skulle føre dem frem og 
tilbage fra deres logi. Billedet viser Christian og Kir-
stine med børnene Marie, Kirstine og Nicolai. 

Det skete af og til at fangerne flygtede eller prøve-
de på at flygte til Fyn, Lyø eller andre øer, der var 
danske. Hvis det lykkedes for dem var de jo frie, da Danmark jo var neutral. Kunne de få fat 
på en båd var det det bedste, men mange prøvede også at krydse Lillebælt i et bagetrug, 
men var en farefuld sejlads og flere er sikkert druknet under forsøget. I Himmark stjal de 
endog en stor ladeport, bar den ned til havet og sejlede af på den. 

Der kan læses mere i Svenstrup Kirkesogns Historie, bind 2, under Landsbyliv under  

1. Verdenskrig. 
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Russiske krigsfanger i Stevning 

 

 

 

 

 

 
Russerne var gennemgående godmodige mennesker, og 
gode at have med at gøre.  

Om dagen gik de frit omkring ved gårdene, og tog del i 
alt arbejde, om natten blev de samlet i en fangelejr, un-
der opsyn af en fangevogter, her i Stevning var det på 
den gamle brandstation, det såkaldte ”Bosshus”. Også 
Stevning gade 21 husede Krigsfanger.  

Det var forbudt at lade fangerne spise sammen med den 
øvrige husstand, de skulle spiste for dem selv, men trods 
forbuddet spiste de alle steder sammen med alle på gårdene. 

Her i Stevning skete der en sørgelig tildragelse i december 1916, under russernes ophold . En russisk 
krigsfange hos Claus Clausen Torre Stevning gade 26, havde fået brev hjemmefra om, at hans hus var 
brændt ned, og hans børn indebrændte. Krigsfangen gik pludselig amok og stak gårdejeren med flere 
knivstik i underlivet. Russeren tilføjede derefter sig selv fem stik i underlivet, så han måtte indlægges på 
et lazaret i Sønderborg. 

Gårdejer Claus Torre, som var blevet indlagt på sygehuset i Sønderborg, hvor der forsøgtes en operation, 
afgik ved døden den 9. december 1916, han var født 9. december 1886, han blev 30 år. 

Trods det at fangerne havde det godt, forsøgte de en dag at flygte til Danmark. 4 fra Stevning slap bort 
efter en omhyggeligt tilrettelagt plan, de havde bygget en lille hytte  nede i skoven, hvor de opbevarede 
det, som de skulle have med og bruge til flugten. Den ene af fangerne, som var hos Bøtzau, arbejdede om 
dagen med hestene i marken. Hestene skulle blive dernede på græsmarken om natten, men seletøjet 
skulle han tage med hjem. Da så flugten var bestemt, lod 
han seletøjet og vognen blive i marken ved hestene. Om 
natten brød de 4 så ud af lejren, for resten igennem et 
gammeldags WC (lokum). De var oprindelig 5, der skulle 
have været med, men den 5. havde spist så meget af den 
gode bondekost, så han var blevet så svær, at han ikke 
kunne komme gennem hullet.De 4 gik så ned til Sandvig, 
hvor de tog Chr. Madsens  båd, læssede den på vognen, 
(hvis hjul de havde omviklet med gamle sække, så den 
gik lydløst), fik hestene spændt for og så kørte de til 
stranden ved Nygård, hvorfra de slap godt over til Dan-
mark (Fyn). Hestene havde de bundet til et træ, hvor de 
blev fundet om morgenen.  Fangevogteren, som var en  hjemmetysker fra byen, var gået hjem til  

konen, og blev senere idømt 14 dages arrest. 

 Vagtmandskab ved Stevningnor kro  



 

 19  

Svenstrup og Stevning 1914 – 18 

Faldne: 

Hans Peter Hansen f. 31.07.1887 i kromum ved 
Ketting, søn af  Christian Hansen og Inge Marie  

Helene Johansen, Sølvkobbelvej 7 i Klingbjerg.  

Falden 06.09. 1914 ved Esternay i Frankrig 
(savnet)  

Militær enhed:  Füsilier – regiment.  

Nr. 86, 2. KompagniHans Hansens søster kathrine var gift med Chresten Christensen, 
de fik 2 sønner Christian f. 1925 og Hans f. 1929. Christian er på moderens fødehjem, 
hans blev gift med Edel Bisgaard. 

 

 

Søren Andersen f. 11.05.1891 i  

Høgelund, Vedsted, søn af smed  

Søren Andersen og Mette  

Jessen f. Bruhn i Høgelund. 

Gift 1911 med Anne Cathrine  

Jessen f. 1892 i Himmark 

Børn: Jes f. 1911 Søren Alfred f. 1914 

Falden  06.09.1914, Esternay i Frankrig. Opført i ”Verlustlisten” 05.05. 1917, som 
hidtil savnet, hvilket betyder at han er erklæret død i retten. Søren Andersen blev 

savnet ved Esternay og erklæret død ved dom i Nordborg Amtsret januar 1917. 

                                                                                                                           

Murer Jørgen Nielsen Bonde f. 12.12.1887 
i Svenstrup, søn af Niels Nielsen Bonde og 
Dorthea Margrethe Petersen,  

Apotekergade 3.  

Gift 1909 med Anna Hansen f. 1887, 
datter af Dominicus Hansen og Anne 
Cathrine f. Petersen Ugebjergvej 5.                          
Billedet til højre: Jørgen Bonde siddende 
til højre, med sine kammerater. 

Børn: Niels f. 1910 – 

 Dominicus f. 1912 – Jørgen f. 1914 

Indkaldt 03. 08. 1914 Füsilier-Regiment nr. 86, 6. Kompagni. 

Såret 6. september 1914 og taget til fange ved franskmændenes frem-
rykning i Marneslaget, opført som død i fransk fangenskab i Esternay – 
Belle Isle, d. 02.10.1914. 
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Andreas Jacobsen f. 17.02.1885 i Branderup, søn af Kådner Martin Jacobsen 
og Marie Thomasine f. Tjelesen. 

Andreas Jacobsen var postbud, blev gift 1910 med Christine  

f. Petersen 1888, d. 1973 

Børn: 

Peter Martin f. 1911 

Marie Wilhelmine f. 1913 

Savnet  04.12.1914 efter et slag ved 
den Russiske front 

I Rusland.  

 

 

Hans Peter Jacobsen f. 21.08.1891 i 
Ulkebøl, søn af Hans Peter Jacob-
sen og Anne Marie Mathiesen i 
Himmark, Hans Peter var Maskin-
bygger og var ugift.  

Falden 14.01.1915 Mazanka, Rus-
sisk Polen     

Millitærenhed: 

Artilleri-Regiment nr. 79, 6. Batteri. 
– Feldartillerist 

 

 

Johann Johannsen f. 03.07.1886 i 
Himmark  

Søn af Rebslager Peter Johannsen og 
Thøre f. Petersen,Fæbrovej 7. 

Gift 1912 med Anna Marie Hymøller 
f. 1892 fra Egen 

Barn:  

Peter f. 1912 

Landmand og bosat i Helved,  

Notmark sogn.  

Falden 27.08.1915 Lysa, Galizien. 

                                                                                    Fortsættelse følger 
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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, 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 
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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 

                                    Aktivitetskalender  Januar / Februar  2019                                                                                                                   

 Onsdag d. 30.01 og 31.01  Svenstrup friskole præsenterer ”Den allerstørste opdagelse ” 

 Dørene åbnes  kl.18.00 på Svenstrup forsamlingshus   

Søndag d. 03.02 kl.19.00 Maiko                                                                               Kirken 

Onsdag  d. 06.02 kl.14.30 Gudstjeneste                                                                                                 Guderup plejecenter 

Søndag d. 10.02 kl.19.00 Robert Ryholt                                                                                                                                                                                                                       kirken 

Søndag d. 17.02 kl.10.30 Maiko                                                                             kirken 

Søndag d. 24.02 kl.10.30 Menighedsgudstjeneste                                                 kirken 

Søndag d. 03.03 kl.14.00 Fastelavn - Børnegudstjeneste  

    med efterfølgende tøndeslagning                                  kirken 

Tirsdag d. 05.03 kl.19.00 E Svenstruplaug Årsmøde                              Forsamlingshuset 

Torsdag d. 21.02 kl.19.00 Filmaften                                                                                                                                                           Konfirmandladen 

Torsdag d. 28.02 kl.19.00 Filmaften                                                      Konfirmandladen 

Søndag d. 10.03 kl.10.30 Guldkonfirmation                                                           kirken 

Onsdag d. 13.03 kl.19.00 Sv. forsamlingshus  generalforsamling      Forsamlingshuset 

Onsdag d. 13.03 kl. ? Efterfølgende Støtteforeningen til huset generalforsamling 

Søndag d. 17.03 kl.10.30 Maiko                                                                            kirken 

Torsdag d. 21.03 kl.19.30 Svenstrup vandværk generalforsamling    Forsamlingshuset 

 

 

… Onsdag d. 20. Februar  - sidste frist for indlevering til næste nr 

 

… Fredag d. 1. Marts  udkommer næste nr. af E`Svenstruppe …. 

 

 

 

 

 

 

   


