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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. April 

 Til: Gert Wonsyld 

 e.svenstruppe@gmail.com 

 Denne udgave er lavet af:  

 Gert Wonsyld 

       Kommentar 

 

 

 

Påsken nærmer sig med hastige skrit, og konfir-

manderne er ved at være klar til den store dag.  

I år må der da blive plads i kirken til næsten alle 

inviterede gæster med så få konfirmander. 

Vinterens mange arrangementer er ved at være 

ovre, og de fleste generalforsamlinger er også 

overstået. Håber alle fik valgt de personer, de 

skal bruge, til bestyrelserne. Forsamlingshuset 

mangler 2 bestyrelsesmedlemmer, så er der et 

par stykker, der tænker, det kunne jeg da godt, 

så kontakt formanden Børge Jull Nielsen Klø-

vertoften tlf. 26284860, så han kan sove roligt 

igen. 

I påsken er der rig lejlighed til at komme til ma-

leriudstilling på Nygård og i Stolbroladen. 

E`Svenstruppelaugs borgermøde havde også 

mange projekter på programmet, som det vil 

være spændende at følge her i E`Svenstruppe. 
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Nyt fra kirken 

 

Gudstjeneste tidspunkter 

i Svenstrup Kirke. 

Marts 

31/3 – kl. 10:30 Frederik Birkler 

 

April  

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

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

14/4 – kl. 10:30 Palmesøndag - Konfirmation ved Frederik Birkler  

18/4 – kl. 19:00 Skærtorsdag – Frederik Birkler 

19/4 – kl. 19:00 Langfredag – Frederik Birkler 

21/4 – kl. 10:30 Påskedag – Frederik Birkler 

22/4 – kl. 10:30 2. Påskedag Frederik Birkler 

28/4 – Ingen gudstjeneste - der henvises til Egen kirke 

 

Maj 

5/5 – kl. 10:30 Maiko 

8/5 – kl. 14:30 Guderup plejecenter gudstjeneste 

12/5 – kl. 08:00 Sogneudflugt til Christiansfeld inkl. gudstjeneste 

17/5 – Kl. 16:00 Store Bededag 

19/5 – Kl. 10:30 Maiko 

26/5 – kl. 10:30 Maiko 

30/5 – kl. 10:30 Kristi Himmelfartsdag 

  

Juni  

2/6 – kl.10:30 Maiko 

9/6 – kl. 10:30 Maiko 

10/6 – kl. 14.:00 – 2. Pinsedag, Friluftsgudstj. på Nygård. 
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Palmesøndag - Konfirmander 2019 er: 

 

August Have Hansen 

Christian Fynbo Hansen 

Celina Petersen 

Thea Jørgensen 

 

Peter Ross er organist og Anna Rieben Lund spiller trompet, præst er Frederik 
Birkler. 

 

Konfirmandindskrivning. 

For konfirmander der 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 ved indskrivning. 

 

 

 

Konfirmationsdato de næste 4 år. 

Fra og med år 2021 vil konfirmationen blive flyttet til Bededag. Beslutningen er ble-
vet vedtaget i menighedsrådet i foråret, 2018, fordi præstestillingen i Svenstrup er 
blevet ændret og dermed har fået nye arbejdsopgaver, som besværliggør en fast-
holdelse 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 afvis-
ning pga. for meget fravær bliver mindre. 

Det betyder at konfirmationerne vil ligge som følgende de næste fire år frem: 
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2020 – Palmesøndag, 5 april 

2021 – Bededag, 30 april 

2022 – Bededag, 13 maj 

2023 – Bededag, 5 maj 

 

Familiegudstjeneste med tøndeslagning. 

Lige et par billeder fra kirken og fra tøndeslagning. Det hele foregik i børnehøjde så 
alle kunne være med, jeg er sikker på at børn og voksne nød det, selvom tønden 
var noget genstridig.  

 

 

 

       

Sognecafe. 

27. marts, kl. 14:30 – 16:00  George Blaudzen kommer og fortæller om sognet. Ole 
Andersen kommer og spiller til nogle salmer under kaffen. 

 

 

Lørdagsdåb 

Det er muligt at blive døbt eller få sit barn døbt lørdag d. 4. maj, kl. 11:00 i Svenstrup 
kirke, og det sker ved at kontakte præsten og få lavet en aftale. 
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Filmaften i Konfirmandladen 

Vi er gået i gang med en Bibelmaraton, men i stedet for at vi læser bibelen, ser vi 
en filmatisering af bibelen fordelt på nogle aftener i løbet af de næste års tid. Sid-
ste gang så vi 1. del af filmen om Josef, som er Jacobs yngste søn ud af 12 søn-
ner. Det er en fortælling om, hvordan israliterne endte i Egypten, men det er også 
et drama om kærlighed, jalousi og svigt. 

 

 Tilmelding er ikke nødvendigt. 

 

Næste filmaften. 

 

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

 

Torsdag d. 25. april ser vi 1. Del af filmen om Moses 

Torsdag d. 16. maj ser vi 2. Del af filmen om Moses 

 
 

Indsamling i forbindelse med Gudstjenesten: 

Hvad der bliver samlet ind til 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, må kirken ikke selv søge i kirkebøgerne efter oplys-
ninger 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 sog-
net, der fylder 90 eller 100 år. Dette gælder også guld- og diamantbryllup. 

 

 

 



 

8 

 

 

 

Bag om kirken. 

Stråtaget på præstegårdens 

østside renoveres. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  

        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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Program: 

Kl. 8.15  Bus afgang fra Stevning 

Kl. 8.30  Afgang fra Svenstrup kirke. Der vil være kaffe og rundstykker i bussen på vej op.  

 

Kl. 10.30 Gudstjenesten er flyttet til Brødremenighedens kirke.  

Ca. 11.30 Rundvisning i kirke og by. 

 

Ca. 13.30 Middag på Den Gl. Grænsekro. Menu: Wienerschnitzel med tilbehør, kaffe og 
kage. Der er en egenbetaling på 220,-kr for middagen eksl. drikkevarer.  

 

Kl. 16.30 Forventet hjemkomst.   

 

Tilmelding til Jonna Olsen på sms 61 30 13 41 – Senest d. 28. April. 

 

Med Venlig Hilsen  Svenstrup Menighedsråd 
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Påskeudstilling på Stolbroladen og Alsingergården   

 

Så nærmer påsken sig og der er tid for kunstudstillinger på Als 

På Stolbroladen udstiller medlemmerne både malerier og decupage 

 

Så har vi igen fået stenhuggerne til at udstille deres arbejder de har lavet i vinterens 
løb, 

De udstiller i vognporten. 

Og selvfølgelig er der åben i Stenklubben hvor man kan se sten og fossiler og sand 
fra alverdens lande samt salg af smykker. 

 

På Alsingergården er det gruppen optimisterne som udstiller malerier, smykker, ke-
ramik, fotokunst og pileflet. 

Der er åben alle påskedage kl. 13-17. 

 

Der er fælles fernisering i Idrætscenteret med tale af formand for udvalg for 
teknik og miljø Aase Nyegaard og musikalsk indslag kl.11. Derefter afgår der 
en ferniseringsbus kl.12 til en del udstillingssteder. 

Kataloger kan afhentes på biblioteket og i de fleste butikker i Nordborg og Guderup. 

 

Anna Weber Flintevænget 37 Guderup 

40746398 
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Generalforsamling på Svenstrup Friskole 
Dato & tid: d. 30/4-19, kl. 19.00 

Sted: Svenstrup Friskole 
 

Dagsorden: 
 

1. Valg af ordstyrer 
a. Valg af referent 

2. Bestyrelsen aflægger beretning 
a. Formandens beretning 
b. Skolederen beretter om det forgangne år 
c. Tilsynsførendes beretning 
d. Kasserens beretning & forelæggelse af revideret årsregnskab for 2018 

3. Valg til bestyrelsen 
a. Valg af stemmetællere 
b. Valg af medlemmer i forældrekredsen 

i. På valg er: Morten Carstensen 
ii. På valg er: Tanja Petersen (Modtager ikke genvalg) 

c. Valg af medlemmer i skolekredsen 
i. På valg er: Nina Frederiksen 

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

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

i. På valg er: Kia Jakobsen 
5. Indkomne forslag 
6. Evt. 

 
Friskolen er vært ved kaffe/the & kage. 
Støtteforeningen sørger for at der kan købes øl & vand. 
 
På bestyrelsens vegne 
Morten Carstensen 
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Dagsorden til generalforsamling i Støtteforeningen for Svenstrup Friskole 

D. 30. april 2019 

I gymnastiksalen på Svenstrup Friskole 
umiddelbart efter Friskolens generalforsamling der starter kl. 19 

 

 

1. Valg af ordstyrer 

a. valg af referent 

  

2. Gennemgang af året 

a. ved formand (Helle Jørgensen) 

b. ved kasser  

 

3. Valg af stemmetæller 

 

4. Valg til bestyrelsen 

a. på valg er  

Lone Petersen (modtager genvalg) 

Berit Stefansen (modtager genvalg) 

Helle Jørgensen (modtager genvalg) 

 

Der skal vælges et nyt medlem for en et-årig periode for Sarah Hald som er udtrådt 

pr. 1. januar 2019 

Meget gerne et medlem mere for en et-årig periode 

 

5. valg af revisor 

På valg er: 

Ib Jensen  

Jan Nørr Petersen 

 

6. Indkomne forslag 

 

7. Evt. 

 

 

 

Forslag skal sendes til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen på 

stottesvefri@gmail.com  
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Ordinær generalforsamling i Svenstrup Friskole 
HUSK, at der er generalforsamling i Svenstrup Friskole d. 30. april på 

skolen.  

I løbet af generalforsamlingen vil bestyrelsen bl.a. orientere om den til-

fredshedsundersøgelse, som er lavet blandt skolens forældre. 

 
Diagram fra tilfredshedsundersøgelsen, feb. 2019 

Det er noget lort! 
Heldigvis er det ikke et udsagn om skolen. I stedet refererer det til emnet 

for dette års naturvidenskabelige projektuger her i foråret. I ugerne 14 og 

15 sætter vi fokus på tarmens funktion og betydning for vores velbefin-

dende. 

I løbet af de 2 uger skal eleverne både arbejde med den føde vi indtager 

og hvad den gør ved os. Hvad sker det når vi spiser forkert? Kan jeg boo-

ste min ydeevne ved at spise rigtigt? Hvorfor skal jeg spise morgenmad?  
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Mange børn og unge får ikke spist morgenmad og det påvirker desværre 

deres mulighed for at lære nok i løbet af dagen. Andre spiser helst hvidt 

brød og undrer sig over at de bliver hurtigt sultne eller får hård mave. Ele-

verne skal i den forbindelse bl.a. arbejde med kostfibre og prøve om de 

selv kan sammensætte den kost, som er bedst for deres krop og kan væ-

re med til at give dem en lettere hverdag. 

Vi glæder os meget til at se, hvad eleverne får ud af at arbejde med deres 

egne kostvaner og til at se om vi på den måde kan få dem til at forbedre 

deres egen hverdag og blive endnu bedre til at tage imod, når der skal 

læres nyt. 

Fastelavn på Svenstrup Friskole, 1. marts 2019 
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Hvordan ga r det sa  pa  skolen? 
Det går godt! Vi kunne godt være lidt flere elever, men til gengæld er det 

faglige niveau godt stigende og mange af skolens elever har ikke alene 

indhentet det faglige efterslæb de havde, de har også sat det lange ben 

foran og er godt i gang at overhale de mål som er sat for deres årgang. 

Næsten alle klasser er samlæst med 2 årgange i klassen, og her arbejder 

vi altid ud fra målene for det ældste klassetrin. Alligevel lykkes det for fle-

re og flere elever at sprænge rammerne og nå videre end det vi oprinde-

ligt forventede af dem. F.eks. har eleverne i 3. og 4. klasse allerede snu-

set til potensregning og funktioner og eleverne i 5. og 6. klasse arbejder 

føler sig allerede godt hjemme i skolens science lokale, når de arbejder 

med fysikkens mysterier. 

Et andet målepunkt er de tilbagemeldinger vi får fra vore afgangselever, 
som nu alle er kommet videre til deres ungdomsuddannelser. Vi får jævn-

ligt besøg af dem og de fortæller samstemmende, at de har fået en god 
ballast til at begå sig på de nye uddannelsessteder. Frem for alt har vi gi-
vet dem den nødvendige tro på, at de godt kan og så har vi lært dem vig-
tigheden af at kunne forklare hvorfor en opgave skal løses på en given 

måde og ikke kun hvordan. Kan man ikke helt huske hvordan man gør, 
kan man nemlig ofte ræssonere sig frem til det, når man kan gennem-
skue hvorfor man skal bruge den ene eller den anden løsningsform. 

 
Arne Munkgaard 
skoleleder 
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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 

Jørgen Valentin  7445 6165 

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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Forår dejligt men                                                                                     

Vi vil også gerne alle have en by der er   

ren og pæn. 

Derfor inviteres du til rengøringsfællesskab 

den fredag d. 5 april fra kl. 15,00 til 17,00 
Vi mødes ved Stolbroladen. 

Vi håber at rigtig mange har lyst til at være 

med.  

                     

Velmødt                     E `Svenstrup Laug                                           

REN BY – STOP 

LIGE Hjælp !!! 
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Referat af borgermøde og generalforsamling afholdt den 5. marts på Svens-

trup forsamlingshus kl. 19.00  

 

Velkommen v. Agnes.  

Dagsorden blev vist på projektor. Først borgermøde med præsentation at de projekter som er i gang. 

Derefter generalforsamling. 

 

Branddam v. Himmark  ” Nyborg Dam ” : Flot præsentation ved Finn Brosby Olsen, lidt historie og el-

llers det som nu er lavet ved dammen sammen med kommunen og andre flittige hjælpere. Man 

venter nu på foråret og sommeren for at se resultatet.  

Storkeprojektet : John Jacobsen fortalte meget levende om hvordan rederne er lavet og at de nu skal 

op ved Ina og Agnes ( Begge Mølletoften ) meget snart. Der er foreløbig 3 reder, der kommer 2 me-

re i Himmark området senere. Man vil lige se resultatet af de første og se om der kommer nogen 

beboer. 

Ved evt. storke i rederne , så er det meget spændende om de kan finde deres føde selv eller der skal 

arrangeres fodring, det holdes der øje med. Der er kommet tilbud på  ” affald ” som kunne bruges 

til foder, her vender vi tilbage .  

Slæbested ved Himmark strand : Kurt kunne fortælle at placering er fundet , modellen er næsten på 

plads, gruppen har forhørt sig lidt omkring og fundet den bedste model. For at komme videre skal 

der laves et budget , som skal sendes til kommunen . Projektet er sendt til kystdirektoratet for god-

kendelse. Projektet skønnes til at koste 175.000 kr. 

 

Nordborgvej / hovedgaden : Mia kunne fortælle at der er afholdt møde med kommunen for at få no-

gen gode tips til det videre forløb. Grunden ved Nordborgvej / Ugebjergvej er stadig i spil til et bi-

venligt område med vilde blomster. Hjørnegrunden ved Nordborgvej / Nørreskovvej lige overfor 

Antik har vi ønsket ryddet og sået græs i. Grunden er kommunens og de vil godt gøre det. Der ar-

bejdes videre. Grunden er tænkt til cykel rasteplads med borde og bænke . Der foreligger også ide-

er til skulpturer langs Nordborgvej , hvor der vil blive søgt penge til. Er der nogen ideer så kontakt 

venligst lauget. 

 

Formanden for forsamlingshuset Børge var at informere omkring genforeningstankerne i 2020. Bl.a. 

10.  januar 2020 arrangement, Sigurd og det lille teater kan hyres og arrangementer vedr. grænse 

sten den 14. maj i hele Danmark . Der vil komme mere informationer  senere. 

Der blev opfordret til at slå et slag for mere musik i privaten, som  er et projekt kommunen kører. 

 

Så var lauget vært ved kaffe og brød med ost mm. 
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Generalforsamling . 

Valg af dirigent blev John Pedersen 

Årsberetning ved formand Agnes :  Har på nuværende et godt og velfungerende laug, hvor rollerne i 

bestyrelsen er godt fordelt. Lauget arbejder efter udviklingsplanen 2025, hvor der er mange ting 

vi gerne vil have i lokalområdet. Foruden det som er nævnt tidligere , så kan nævnes  shelter , 

borde og bænke ved Himmark strand og multihal som er et stort ønske og et større projekt. 

I 2018 er der plantet 5000 løg i Himmark og 5000 løg i Svenstrup sponsoreret af Sønderborg kommu-

ne. Dette vil vi gerne fortsætte de næste år også. 

Lauget er med i samarbejdet med alle de Nordalsiske laug  og Landsbyforum, hvor vi samarbejder om 

de fælles ting som vi kunne tænke os. Bl.a. cykelstier , informationstavler mm. 

Af aktiviteter har vi 2 fællesspisninger den ene med kåring af året ildsjæl, ren by projekt , plantning af 

blomsterløg og juletræstænding , som de faste . 

Der rettes en meget stor tak til alle som hjælper i løbet af året, det kunne slet ikke hænge sammen 

og fungere, hvis det ikke var for denne utrolige opbakning. STORT TAK  

 

Regnskab ved kasserer John :  Regnskabet  er for perioden 1/1 2018 til 31/12 2018. 

Pr 1/1 2018 startes der med en kassebeholdning på 23446,59 kr 

Pr. 31/12 sluttes året med en kassebeholdning på 39061,41 kr. 

Inklusiv i dette beløb er der sponsoreret penge til storkeprojektet, som er i gang. 

Ellers er regnskabet godkendt og fundet i orden. Der er fin balance mellem indtægter og udgifter. De 

enkelte arrangementer giver små overskud og underskud, som vi klarer med de 5500 kr som 

kommunen giver lauget hvert år. Lige i år har der været lidt ekstra udgifter til  bank og gebyrer 

pga ny kasserer. 

Indkomne forslag : Ændring af laugets vedtægter til at blive mere tidssvarende og med revision af 

regnskabet. Forslag blev gennemgået og rettet til. Derefter godkendt på generalforsamlingen og 

dagsorden vedr. valg kunne fortsættes. 

Valg af laugsmedlem Peter Albeck som ikke modtager genvalg. Peder Holme blev valgt. 

Valg af laugsmedlem Ina, som modtager genvalg. 

Valg af laugsmedlem Agnes, som modtager genvalg. 

Valg af 2 nye stedfortrædere : Valgt blev Hans Henning Hess og Kurt Kahler 

Valg af 2 bilagskontrollanter / revisorer : Valgt blev  Asta B. Olsen og John Jacobsen 

 

Dirigenten John takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen. 
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Svenstrup Forsamlingshus Støtteforening. 
 

Generalforsamling afholdt d.6. marts 2019. 

Formanden bød de fremmødte velkommen. 

1. Første punkt på dagsordenen var valg af dirigent, Ole Rasmussen blev foreslået 
og valgt. 

2. 

Bestyrelsens beretning for år 2018. 

Vi har afholdt og medvirket ved 5 arrangementer. 3 arrangementer har givet et plus i 
kassen,  Nytårs Kuren har Forsamlingshuset betalt, rengøringsdagen er betalt af 
støtteforeningen. 

 

Da vores kunder i forretningen er svundet ind, og vi ikke er opsøgende efter nye, vil 
vores indtægter blive betydeligt reduceret. De indtægter vi fremover får, vil nok kun 
lige dække udgifterne til at drive foreningen.   

 

Udendørs arealerne er rengjort og vedligeholdt løbende gennem året. 

For at lette vedligeholdelsen af græsplænen er der indkøbt en robot græsklipper.   

 

Den årlige arbejdsdag med diverse vedligeholdelses opgaver og rengøring, blev af-
holdt onsdag d.15. juni, igen med stort fremmøde. Dagen startede traditionen tro 
med morgenkaffe og sluttede med aftensmad. 

 

Jeg vil hermed rette en tak til støtteforeningens medlemmer for de mange frivillige 
timer i har brugt, for at vi her i Svenstrup har et forsamlingshus, der er indbydende 
og brugbart. 

Tak til forsamlingshusets bestyrelse og bestyrelseskollegaer, for et godt samarbejde 
i det forløbende år.  

Jeg vil slutte beretningen med ønske om en god fremtid for Svenstrup Forsamlings-
hus. 

3. Regnskab. 

Støtteforeningens indtægter er på 39.465,55 kr. driftsudgifter er 29.987,40 kr. 
Årets         driftsoverskud er på 9.478,15 kr. 

Vi har en bank konto på 14.776,15 kr. og kassebeholdning på 20,14 kr. 

Årets resultat er 9478,15 kr. 

Der er overført 85.000 kr. til forsamlingshuset.  



 

 23  

Støtteforeningen har passiver for 600.000,00 som rente og afdragsfrie lån i 
Svenstrup Forsamlingshus. 

 

4. Ingen forslag. 

 

5. Valg  

På valg til bestyrelsen var: 

Ragnhild Knudsen, genvalg. 

Aase Henningsen, genvalg. 

 

6. Valg af suppleant: 

Ejvind Volf, genvalg. 

 

7. Valg af revisor: 

Jytte Brock, genvalg. 

 

8. Eventuelt: 

Dato for den årlige arbejdsdag blev drøftet, datoen blev fastlagt til onsdag                         
d. 6. juni 2019.      

Formanden takkede Ole Rasmussen for god ledelse af generalforsamlingen. 

Aftenen sluttede med kaffebord og hyggeligt samvær. 

 

Efter generalforsamlingen er bestyrelsen: 

Formand  Lasse Andersen 

Kasserer  Ranghild Knudsen 

Bestyrelses medlemmer:  John Jacobsen 

  Viggo Brodersen 

  Aase Henningsen 

Suppleanter:  Ejvind Volf 

  Villy Olesen 

Revisorer:  Helmuth Buss 

  Jytte Brock 

 

På bestyrelsens vegne 

Lasse Andersen.    
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Foreningen Nygård 
Påskeudstilling 2019 

 
 
 
Tid og sted: 
Torsdag 18. - 22. april. Alle dage kl. 13.00 - 17.00 i den gamle skovfogedbolig Nygård i 
Nørreskoven på Als 
 
Udstillere: 
Britta Egebjerg:  Fotografi  
Hanne Schmidt: Oliemaleri 
Anette Zierau: Samtidskunst 
 
Fernisering: 
Fernisering på udstillingen vil finde sted skærtorsdag 18. april kl. 15.00.   
Jens Westermann-Rasmussen guitarelev fra Sønderborg musikskoles MA-linie medvirker. 
 
Traktement: 
I hele udstillingsperioden kan der købes kaffe og kage af 40 kr. 
 
NB: Britta Egebjerg kommer igen 24. april og holder foredrag (Se annonce) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Hanne Schmidt (oliemaleri) 
 
 
 
 

Alle er velkomne 
Foreningen Nygård 

(www.nygaard-als.dk)  
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Når himlen vælter ned 
At turde være det hele menneske i sorgen 

 

 

Britta Egebjerg ( Udstiller i årets påskeudstilling) kommer til Nygård onsdag 24. 
april kl. 15.00 - 17.00 holder foredrag og viser billeder om sorg og sorgbearbej-
delse med udgangspunkt i hendes egen mors sygdom og død.  

 

Entre: 40 kr. Kaffe og kage af  40 kr. kan købes 

 

 

Alle er velkomne 
Foreningen Nygård  

(www.nygaard-als.dk) 
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Andre´ Rieu billetter til salg. 

Sådan går det, når man tror computeren ikke virker, 
lettere irriteret blev der bare trykket på knapperne, 
hvor vi så fik bestilt 4 billetter for meget,  
til Andre Rieu koncert d. 21. juni kl.20.00  
i Jyske Bank Boxen Herning. 
Række 20/ Plads: 170-171-172-173 
Og dem vil vi gerne sælge. Pris pr. stk. 795.00 kr.  
Eva Tagesen Skoletoften 21 
Tlf.: 50986877 eller 26145771 

  

 

 

Tak for opmærksomheden ved vores diamantbryllup, 

for flagning og den fine dørkrans. 

Hilsen fra 

Ellen Marie og Hans Peder  
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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 

 

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 

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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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             April              2019                                                                                                      

Søndag d. 31.03 kl. 10.30 Gudstjeneste Frederik Birkler Kirken 

Tirsdag d.  02.04 kl. 18.30 Krolf Start Stolbroladen 

Onsdag d. 03.04 kl. 14.30 Gudstjeneste Guderup Plejecenter  

Fredag  d. 05.04 kl. 15-17.00 Ren By  Stolbroladen                                                        

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

Søndag d. 07.04 kl. 19.00 Gudstjeneste Sophie– L. Hundebøll Kirken 

Søndag d. 14.04 kl. 10.30 Konfirmation Frederik Birkler Kirken 

Torsdag d. 18.04 kl. 13– 17.00 Påskeudstilling Nygård 

Torsdag d. 18.04 kl. 13– 17.00 Påskeudstilling Stolbroladen 

Torsdag d. 18.04 kl. 19.00 Skærtorsdags Gudstjeneste Frederik Birkler Kirken 

Fredag  d. 19.04 kl. 19.00 Langfredag Gudstjeneste Frederik Birkler Kirken 

 

… Lørdag d. 20. April  - sidste frist for indlevering til næste nr 

 

Søndag d. 21.04 kl. 10.30 Påskedag Gudstjeneste Frederik Birkler Kirken 

Mandag d. 22.04 kl. 10.30 2.Påskedag Gudstjeneste Frederik Birkler Kirken 

Onsdag d. 24.04 kl. 15– 17.00 Udstilling og foredrag Britta Egebjerg Nygård 

Torsdag d. 25.04 kl. 19.00 Filmaften Konfirmandladen 

Tirsdag d. 30.04 kl. 19.00 Friskolen Generalforsamling Friskolen 

 

… Onsdag d. 1. Maj  udkommer næste nr. af E`Svenstruppe …. 

 

Søndag d. 05.05 kl. 10.30 Gudstjeneste Maiko  Kirken 

Onsdag d. 08.05 kl. 14.30 Gudstjeneste Guderup Plejecenter 

Søndag d. 12.05 kl. 08.00 Sogneudflugt til Christiansfeld Kirken 

 

 


