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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. Marts 

 Til: Gert Wonsyld 

 e.svenstruppe@gmail.com 

 Denne udgave er lavet af:  

 Gert Wonsyld 

       Kommentar 

 

 

 

Ja så blev det igen marts, og næsten alle byens 

foreninger indkalder til generalforsamling og 

årsmøde, så mød nu op og støt dem med både 

ris og ros. 

E`Svenstruplaug afholder årsmøde om hvad de 

har planlagt  (storkereder, slæbested v.Himmark 

strand, forskønnelse af Nordborgvej) samt me-

get mere. Der skal også vedtages eller forka-

stes nye vedtægter, så det er nu, du kan være 

med til at bestemme. 
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Nyt fra kirken 

 

Gudstjeneste tidspunkter 

i Svenstrup Kirke. 

Marts 

3/3 – kl. 14:00 Fastelavn – Familiegudstjeneste med tøndeslagning 

10/3 – kl. 10:30 Guldkonfirmation 

17/3 – kl. 10:30 Maiko 

24/3 – kl. 14:00 Heidi S. Freund 

31/3 – kl. 10:30 Maiko 

 

April  

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

7/4 – kl. 19:00 Sophie-Lønne Hundebøll 

14/4 – kl. 10:30 Konfirmation 

18/4 – kl. 19:00 Skærtorsdag 

19/4 – kl. 19:00 Langfredag 

21/4 – kl. 10:30 Påskedag 

22/4 – kl. 10:30 2. Påskedag 

28/4 – kl. 10:30 Menighedsgudstjeneste, 1. s.e.påske (Joh. 20,19-31) 

 

 

Konfirmationsindskrivning 

For konfirmander, som ønsker at blive konfirmeret i Svenstrup Kirke, år 2020. 

Der er konfirmationsindskrivning fredag d. 30. august, kl. 16:30 i præstegården. 

Billede og kopi af dåbsattest bedes medbragt til indskrivningen. 
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Konfirmationsdato de næste 4 år. 

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

blevet vedtaget i menighedsrådet i foråret, 2018, 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 efter-

uddannelse 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 kon-

firmationen 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 den almindelige under-

visning for at leve op til den nuværende krav af antal lektioner.  

Flytningen af dato vil derfor også give lidt mere fleksibilitet, så risikoen for en af-

visning pga. for meget fravær bliver mindre. 

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

 

2020 – Palmesøndag, 5 april 

2021 – Bededag, 30 april 

2022 – Bededag, 13 maj 

2023 – Bededag, 5 maj 

 

 

 

 

Sognecafe 

27. marts, kl. 14:30 – 16:00 

 

 

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. 
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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 fortællingen om Jacob. Nu handler filmen om Josef, som er 

Jacobs yngste søn ud af 12 sønner. Det er en fortælling om, hvordan israliterne 

endte i Egypten, men det er også et drama om kærlighed, jalousi og svigt. 

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

Filmene er tilladt for alle. Tilmelding er ikke nødvendigt. 

 
Næste filmaften. 

 
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. 

 

Indsamling i forbindelse med Gudstjenesten: 

Hvad der bliver samlet indtil i Svenstrup kirke og hvornår:     

Kirkeindsamling – formål og tidspunkter: 

 

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. 

 

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 90 eller 100 år. Dette gælder også guld- og diamantbryllup. 
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. 
Søndag d. 3. Marts, kl. 14:00 inviteres 

børn og barnlige sjæle til at komme ud-

klædt til en familiegudstjeneste i Svens-

trup kirke. 

Der vil efter gudstjenesten være tøndes-
lagning og fastelavnsboller i Konfir-
mandladen. 

Kom og deltag i guds-
tjenesten og få svar 
på, om præsten kan 
give en ballon et nyt 
”liv”. 
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        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. 

 
 
 
 
ESvenstruppe’ afholder ordinær generalforsamling 
Tirsdag d.19. marts kl.19.00 på Svenstrup Forsamlingshus 
Med dagsorden i henhold til vedtægterne: 
 
1. Valg af dirigent. 
2. Sidste års protokol. 
3. Beretning. 
4. Regnskab. 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
6. Indkomne forslag. 
7. Eventuelt. 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i 
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 
 
E SvenstruPPé byder på kaffe og kage 
 
Med venlig hilsen bestyrelsen.   

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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Generalforsamling i Svenstrup vandværk  

Torsdag d. 21 marts, klokken 19.30 på Svenstrup forsamlingshus 
 
 Dagsorden: 
 

Valg af ordstyrer 
Valg af protokolfører 
Formandens beretning ved Gert Johansen 
Fremlæggelse af regnskab ved Jørgen Jørgensen 
Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor 

På valg til bestyrelsen er Jørgen Jørgensen 
På valg til revisor er Jan Nørr Petersen 

Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før                          
generalforsamlingen)  

Eventuelt 

 

Gymnastik opvisning. 
 

Svenstrup gymnastik afdeling afholder opvisning  

søndag den 24. marts klokken 10 i Nordborg    
Hallen ved Luffes plads i Nordborg. 
Så kom og få et par hyggelige timer sammen med alle                
gymnasterne. Entre 30 kroner 
 
Med venlig hilsen 
SUF Gymnastik afdeling 
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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 

 Årsmøde / generalforsamling på                                                                                               

Svenstrup forsamlingshus 
Tirsdag d. 5 marts 2019 kl. 19,00 

Velkomst  

Orientering omkring igangværende    

projekter 

Branddam i Himmark V/ Finn 

Storkereder i Svenstrup V / Ina 

Slæbested Himmark Strand V/ Peder  

Hovedgade(Nordborgvej) forskønnelse V/Ida  

               Under Kaffen er der orientering omkring 2020 

Ordinær generalforsamling 

Dagsorden: 

Valg af dirigent 

Formanden aflægger beretning 

Kasserer aflægger regnskab 

Indkomne forslag 

Såfremt nye vedtægter bliver vedtaget vil resten af dagsordenen se således ud  

          Valg af laugsmedlem Peter modtager ikke genvalg 

          Valg af laugsmedlem Ina modtager genvalg 

          Valg af Laugsmedlem Agnes modtager genvalg 

          Valg af 2 stedfortrædere 

          Valg af 2 Bilagskontrolanter  

        EVT. 

bliver vedtægterne forkastet kører vi efter den gamle vedtægts regler om valg  
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E`Svenstruplaug har i mange år kørt med utidssvarende vedtæg-

ter 

Hvor Lauget har alt for store beføjelser.                                                               

Dette retter vi op på, på generalforsamlingen.                                                                               

Vi er blevet enige om at foreslå helt nye vedtægter, som 

vi håber på kan godkendes på generalforsamlingen her 

d. 5 marts. 

Forslag til nye Vedtægter for E` Svenstruplaug 

§1. Foreningens navn er E´SVENSTRUPLAUG. Lauget er en frivillig, upolitisk forening med CVRnr.  

 

§2.laugets formål er et aktivt forum, for dels at bevare og fremme miljøet og det kulturelle sammenhold i 
Svenstrup Himmark og Torup                                                                                                                        
Dels at varetage beboernes fælles interesser samt at varetage kontakten mellem beboerne og Sønderborg 
Kommune. 

 

§3. Enhver, som har bopæl i området og er 15 år, er automatisk medlem af E`Svenstruplaug. Endvidere kan 
optages medlemmer, som måtte støtte Lauget, dog uden at have stemmeret.  

 

§4. Generalforsamling er øverste myndighed i Lauget og generalforsamlingen afholdes i 1 kvartal og indkal-
des i E SvenstruPPe og på Laugets hjemmeside www.svenstrupnordals.dk og pr. e-mail til noterede med-
lemmer. 

 

§5. Afstemninger på generalforsamlingen afgøres med simpelt stemmeflertal. Undtaget er dog vedtægtsæn-
dringer (se §14) og nedlæggelse af Lauget (se §15). Afstemning foregår med håndsoprækning, dog skal 
skriftlig afstemning foretages, hvis et af de tilstedeværende stemmeberettigede ønsker det. 

 

§6. Til ledelse af Lauget vælges på generalforsamlingen en laugsbestyrelse der bestående af 5 -7 medlem-
mer. Lauget konstituerer sig efterfølgende med 1 oldermand, 1 skriverkarl og 1 skatmester (kasserer) 
samt 2-4 laugsmedlemmer. Efter tur er 2-3 Laugsmedlemmer på valg på ulige år, og 3-4 Laugsmedlemmer 
på lige år. Desuden vælges 2 stedfortrædere for laugsmedlemmer samt 2 bilagskontrollanter, alle for 1 år ad 
gangen. Valgbar er medlemmer, der er til stede på Generalforsamlingen, samt fraværende, medlemmer, fra 
hvilke der ved generalforsamlingen foreligger skriftligt tilsagn. 

 

§7. Såfremt oldermand, skriverkarl eller skatmester afgår i perioden, vælges ny oldermand/skriverkarl/
skatmester af og blandt Laugets medlemmer. 

 

§8. Lauget varetage den daglige arbejdsgang og kan nedsætte relevante arbejdsgrupper. Lauget tegnes af 
oldermand og Skatmester i forening  
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§9. Generalforsamlings dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter: 

– Valg af dirigent 
– Oldermanden aflægger beretning 
– Skatmester aflægger regnskab 
– Indkomne forslag 
– Valg af medlemmer til bestyrelsen                                                                                                           --  
– Valg af 2 stedfortrædere 
– Valg af 2 bilagskontrolanter  
– Eventuelt 

§10. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31.december. 

 

§11. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, hvis Lauget ønsker det.                                           
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, såfremt det skriftligt begæres af mindst 5 % af medlem-
merne – med forslag til dagsorden. I begge tilfælde med 3 ugers varsel.                                                            
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at krav herom er modtaget. 

 

§12. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Lauget i hænde senest 2 uger før Års-
mødet hvor der afholdes generalforsamling. 

 

13. Endelig dagsorden for årsmøde/ generalforsamling skal opslås på Laugets hjemmeside 8 dage før dette. 

 

§14. Laugets vedtægter kan kun ændres på den ordinære generalforsamling. Forslag til vedtægtsændringer 
skal indgå i dagsorden. Vedtægtsændringer kræver et flertal på ¾-del af de tilstedeværende medlemmer. 

 

§15. Beslutning om nedlæggelse af Lauget kan kun træffes på 2 på hinanden afholdte generalforsamlinger 
og med et flertal på ¾-del af de fremmødte medlemmer. 

 

I tilfælde af nedlæggelse skal eventuelle aktiver anvendes til andre kulturelle formål i lokalområdet. 

—- o —- 

 

Vedtægter fra 1984 med ændringer er annulleret og                                                                   

Nye vedtægter :Vedtaget på Generalforsamlingen d.5 marts 2019  
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SYNG EN SANG I NØRRESKOVEN 

Fællessang og korsang på Nygård 

 

Tid og sted:  

Søndag 7. april kl. 15.00 - 17.00 i den tidligere skovfogedbolig Nygård i 

Nørreskoven på Als. 

 

Program:  

Sognepræst Heidi Sørensen Freund har udvalgt og præsenterer nogle af 

de sange fra Folkehøjskolesangbogen, som  hun holder af. 

 

Fællessang og korsang:  

Nordborg Sangforening medvirker som forsangere ved fællessangen,  

ligesom de selv synger en mindre afdeling fra deres eget repertoire. 

 

Entre:  

Entre 20 kr. Kaffe, te og kage kan købes.  

 

Musikledsagelse: Birgitte Romme: Klaver. Ole Andersen:  Bas 

 

Alle er velkomne 

Arrangør: FORENINGEN NYGÅRD 
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Efterlysning 

Vi er i lokalhistorisk forening ved at samle materiale til endnu en bog.  

Den vil komme til at omhandle begivenheder i sognet fra 1864 til 1920. 

Vi efterlyser: 

Billeder fra den tid (1864 – 1920) med oplysninger. (navne, sted osv) 

Personer 

Ejendomme 

Skolebilleder fra før 1899 

Andet 

Historier og beretninger fra den tid. 

Navne og evt billeder på deltagere i krigen i 1864. 

Deltagere i krigen 1914 – 1918 har vi rimelig styr på, men vi gerne vide mere 

om de enkelte, så kom bare frem med beretninger. 

Billeder og beretninger fra Genforeningen i sognet 

Andet med tilknytning til tiden, hvor vore forfædre var under tysk overherre-

dømme. 

Hvis vi må låne materialet til scanning eller afskrift vil vi gerne det. 

Kontakt:  

Kirsten Jørgensen 7445 6225 

Karin Brodersen 2140 8240 

Inger Marie Christiansen 7445 6328 

Sine Møller 7445 8463 

Vagn Hesselager 4018 2060 

Mail: svenstruparkiv@skla.dk 

På forhånd tak for hjælpen. 
Lokalhistorisk Arkiv for Svenstrup Sogn 

mailto:svenstruparkiv@skla.dk
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              SÅ ER VI KLAR IGEN   

Sæsonen  starter op tirsdag den 2. april , hvor der er folk på til at hjælpe jer i gang 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. 

Vi starter kl. 18.30 med at sætte hold ved hjælp af et spil kort, så vi ikke har de samme på 

holdene hver gang. Der er 4 til 5 mand på hvert hold. 

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 ved 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. 

Vi glæder os til at se dig den 2. april. 

De bedste forårshilsener 

Krolf-udvalget 
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Januar = teaterprojekt 
 

Hvert år i januar tager elever og medarbejdere på Svenstrup Friskole fat i det årli-

ge teaterprojekt og således også i år.Denne gang havde vores huspoet Rikke ta-

get udgangspunkt i skolens naturvidenskabelige værdigrundlag for at se på, hvil-

ke opdagelser der har været de vigtigste gennem tiderne. 

Stykket starter i en afgangsklasse, hvor eleverne arbejder på at blive uddannel-

sesparate. Selv om det nu ofte kommer i vejen for de mere interessante ting, 

teenagere som Ella og Bo hellere vil beskæftige sig med, såsom computerspil og 

fester. Nu er forældre ofte både onde og uretfærdige, så Ella har desuden den 

trussel hængende over hovedet, at forældrene vil tage hendes iPhone fra hende, 

hvis ikke hun får en god karakter i den næste opgave. 

Den dag eleverne får opgaven udleveret, viser det sig at være en fremlæggelse 

om ”Den allerstørste Opdagelse”, og det er jo noget man klarer med venstre 

hånd, tænker Ella og Bo, inden de forsvinder ind i deres egen lille verden med 

pizza, sodavand og spil.  

Sidste aften inden fremlæggelsen kommer de op til overfladen og har nu travlt. 

Heldigvis har Bos skøre onkel en tidsmaskine stående, som de ”kommer til” at lå-

ne, og så går turen ellers rundt til fire store opdagelser.  

De kommer på besøg i stenalderen, hvor en kvinde har fundet ud af styre ilden, 

så hun kan sørge for at familien kan holde varmen, og for at hendes familie ikke 

skal fryse i hulen. Videre går det til det gamle Athen, hvor Ella og Bo opdager, at 

Pythagoras’ undervisning ikke var fri og tilgængelig for alle. Den var nemlig forbe-

holdt frie mænd, hvorfor slavedrengen og Ella bliver jaget væk. Tidsmaskinen kø-

rer igen og lander nu i det gamle Rom, hvor Gallileo Gallilei sidder fængslet for at 

udbrede sin viden som solsystemet og jordens kredsløb.  
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. Det chokerer de to unge, at kirken har fængslet ham, for at dele ud af sin viden. 

Sidste nedslag er hos Marie Curie, der som kvindelig videnskabsmand har måttet 

kæmpe for sin ret til både at forske og at have en stilling på universitetet, efter at 

hendes forskermand Pierre Curie er død. 

Med disse fire besøg i hovedet, laver Ella og Bo nu den fremlæggelse, der skal sik-

re dem, at de bliver erklæret uddannelsesparate og at Ella kan beholde sin uund-

værlige iPhone. 

Nu er hverken Ella eller Bo tabt bag af en vogn, og de kommer derfor frem til at 

den vigtigste opdagelse må være den, at alle børn skal have lov til at gå i skole og 

lære frit om verdens forunderligheder, nøjagtig som vi gør på Svenstrup Friskole 

(og forhåbentligt også på mange andre gode skoler i Danmark). 

Et teaterprojekt som ovenstående kræver mange kræfter, ikke kun for de elever 

som står i rampelyset på scenen, men også fra skolens øvrige elever og medarbej-

dere. På kun 2 uger skal vi både have indstuderet et stykke, have lavet kulisser og 

kostumer og gjort klar på scenen. Vi skal også sikre os at de små ikke taber trå-

den, når de er lige ved at have knækket koden for at læse og regne. Derfor har de 

yngste elever enten dansk eller matematik 90 minutter hver dag, mens de øvrige 

elever arbejder med stykket. Et andet pres som eleverne oplever, er at premieren 

løber af stablen allerede efter kun 8 arbejdsdage. Det svarer lidt til den oplevelse 

de ældste elever får, når de sidder til en skriftlig prøve og skal levere på et fastlagt 

tidspunkt og indenfor en tidsramme, som de ikke selv har indflydelse på. I teater-

projektet har de dog den fordel, at de arbejder med et emne de selv har valgt og 

at det ikke nødvendigvist er en boglig opgave de har foran sig. Det er nemlig ikke 

nok at vi har elever på scenen, der skal også være nogen til at styre lys og lyd, 

flytte kulisser, lægge teatersminke og synge i kor. Alt i alt er teaterprojektet en 

fælles opgave, som vi alle løfter i fællesskab, både elever, medarbejdere og foræl-

dre/tidligere forældre der også bakker op om skolen. 

I år havde vi fuldt hus til begge forestillinger, hvilket vi sige at mere end 200 men-

nesker har været inde for at se vores forestilling. Det er noget vi er taknemmelige 

for og vi glæder os allerede til at se jer næste år, hvor vi igen disker op med et 

spændende stykke onsdag og torsdag i uge 5/2020. 
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D.25-03-2019 kl.19.00 i SUF´s klubhus  

 

1. Valg af dirigent  

 

2. Formænds beretninger 

- Formanden 

- Gymnastik formand  

- Fodbold formand  

- Krolf 

- Svømme formand  

 

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab  

 

4. Valg  
▪ Næstformand  

▪ Kasser 

▪ Gymnastikformand  

▪ Svømmeformand 

▪ Revisor (Flemming Vejlin)  

▪ Suppleant  

 

5. Indkommen forslag  

Forslag sendes til Formand Karin Frost Jensen  

karin_frostjensen@sport.dk eller på tlf. 2253 1887 

 

6. Årets fidus  

 

7. Evt.  
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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 Knudsgaard               asfaltrod@bbsyd.dk                                  20896000 
Fodboldformand:            Torsten Junk                             torsten.suf@gmail.com                             41829065  
Gymnastikformand:        Dorit Sprenger                        dorith@bbsyd.dk                                         20966505 
Svømmeformand:            Ioana Cravet                            ioanacravet@yahoo.dk                                                                         53765386  
Krolf:  Formand                 Mia Bendorff                           etam7@hotmail.com                                 23839317 
Badminton: Formand        Karin Frost Jensen                  karin_frostjensen@sport.dk                     22531887 
Revisor:                              Flemming Vejlin   
Revisor:                                                                                Alice Søgaard 
Bestyrelse:                        Finn Borup 

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:etam7@hotmail.com
mailto:karin_frostjensen@sport.dk
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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             Marts               2019                                                                                          

Søndag d. 03.03 kl. 14.00 Fastelavnsgudstjeneste Kirken 

Tirsdag d. 05.03 kl. 19.00 E`Svenstruplaug Årsmøde Forsamlingshuset      

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 

Fredag  d. 15-19.03 kl. 9.30-16.30 Kursus i ikonmaling Konfirmandladen 

Søndag d. 17.03 kl.10.30 Maiko Gudstjeneste                                                     Kirken 

 

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

 

Torsdag d. 21.03 kl.19.30 Svenstrup vandværk generalforsamling    Forsamlingshuset 

Søndag d. 24.03 kl.10.00 SUF Gymnastikopvisning Nordborghallen   

Mandag d. 25.03 kl. 19.00 SUF Generalforsamling SUFs klubhus 

Onsdag d. 27.03 kl. 14.30-16.00 Sognecafe Konfirmandladen 

Torsdag d. 28.03 kl. 19.00 Filmaften  (Josef anden del.) Konfirmandladen 

 

… Fredag d. 29. Marts  udkommer næste nr. af E`Svenstruppe …. 

 

Tirsdag d.  02.04 kl. 18.30 Krolf Start Stolbroladen 

Onsdag d. 03.04 kl. 14.30 Gudstjeneste Guderup Plejecenter 

Søndag d. 07.04 kl. 15-17.00 Syng med os i Nørreskoven Nygård 

 

 

 

 


