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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. Maj 

 Til: Eva Tagesen 

 e.svenstruppe@gmail.com 

 Denne udgave er lavet af:  

 Gert Wonsyld 

       Kommentar 

 

 

 

Hvad skal jeg finde på at 

skrive i komentaren denne 

gang. 

Lad os prøve noget nyt ! 

 

 

  

 

 

Til E`Svenstruppes læsere 

  

Denne spalte vil vi gerne stille til læsernes 

rådighed. Der kan skrives alt i og omkring 

Svenstrup Sogn. 

Men husk vi vil ikke have politisk stof. 

Redaktionen forbeholder sig ret til at afvise 

indlæg. 

 

Med venlig hilsen 

Redaktørerene. 

 

 

 



 

 
Redaktion: 
 
Lasse Andersen 74 45 62 73 
e-mail: lasse@fyhn.dk 

Gert Wonsyld 74 45 63 00 
e-mail: gertwonsyld@stofanet.dk 

 
Telefontavlen: 
 
Brandværn 
Anker Thy 74 45 62 99 
 
Forsamlingshuset 
Gert Wonslyld 51222363 
e-mail: esaft@bbsyd.dk 
 
E Svenstruplaug 
Agnes Nielsen 40 98 92 89 
e-mail: nielsen@moisen.net 

„E -Si- Skå“ 
Ole Rasmussen 74 45 61 93 
e-mail: else.ole@bbsyd.dk 

Nord-Als Folkedansere 
Ib.Jensen 74 45 64 33 
e-mail: i.jensen@post3.tele.dk 

Nørreskovskolen 
Carina Lykke Bielefeldt 88726878 
e-mail: clbi@sonderborg.dk 

Stevning Børnehus og 
Nørreskovens Naturbørnehave 
Mette Ringsgaard 74 45 86 37 
e-mail: mrin@sonderborg.dk 

Jagtforeningen 
Hans Jakob Møller 74 45 63 01 
 

Lokalhistorisk Forening 
Jørgen Valentin 74 45 61 65 
 
Menighedsrådet 
Jonna Olsen 61 30 13 41 
e-mail: jonnaolsen54@gmail.com 

Riecks Arkæologiske samling 
Agnes  Nielsen 40 98 92 89 
 
Ringriderforening 
Dorthe Johansen 74 45 62 50 
  e-mail: skovgaard234@gmail.com 

Skolebestyrelsen Svenstrup friskole 
Morten Carstensen 40 94 59 98 
e-mail: carstensen.morten@gmail.com 

 
 
 
Skytteforeningen 
Jonna Hansen 28 46 41 19 
 
Svenstrup Cykelklub 
Ole Tagesen 26145771 
e-mail: oletagesen@outlook.dk 

 
Svenstrup Friskole  
Arne Munkgaard 61 28 76 81 
e-mail: kontakt@svenstrupfriskole.dk 

 
Svenstrup Friskoles støtteforening 
Helle Jørgensen 51 92 08 78 
e-mail: stottesvefri@gmail.com 
 
 
Svenstrup Vandværk 
Gert Johansen 22 16 29 01 
e-mail: skovgaard234@gmail.com 

 
Ungdomsforeningen 
Karin Frost Jensen 22 53 18 87 
mail: karin_frostjensen@sport.dk 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tekst & layout:  
 
Eva Tagesen:    etagesen21@gmail.com 
 
Gert Wonsyld: gertwonsyld@stofanet.dk 
 
Trykning: 
 
Lasse Andersen : lasse@fyhn.dk 
John Dahl. 
 
Distribution:  
 
Peter Møller 74 45 63 01 
 
Udbringning: 
 
Elever fra Svenstrup friskole og andre 
 
Svenstrup Hjemmeside: 
 

www.svenstrup-als.dk 

 3 

mailto:lasse@fyhn.dk
mailto:gertw@bbsyd.dk
mailto:nielsen@moisen.net
mailto:else.ole@bbsyd.dk
mailto:i.jensen@post3.tele.dk
mailto:clbi@sonderborg.dk
mailto:mrin@sonderborg.dk
mailto:jonnaolsen54@gmail.com
mailto:oletagesen@outlook.dk
mailto:kontakt@svenstrupfriskole.dk
mailto:karin_frostjensen@sport.dk
mailto:gertw@bbsyd.dk
mailto:lasse@fyhn.dk


 

 4  

Nyt fra kirken 

 

Gudstjeneste tidspunkter 

i Svenstrup Kirke. 

Gudstjeneste tidspunkter i Svenstrup Kirke. 

 

Maj 

5/5 – kl. 10:30 Frederik Birkler 

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

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

17/5 – Kl. 16:00 Store Bededag – måske Maiko 

19/5 – Kl. 10:30  måske 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, Friluftsgudstjeneste på Nygård. Fællesarrange-
ment for de 5 Nordalsiske sogne, Egen, Havnbjerg, Nordborg, Oksbøl og 
Svenstrup. 

                         

 Konfirmander 2019. 

 

 

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. 
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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: 

 

2020 – Palmesøndag, 5 april 

2021 – Bededag, 30 april 

2022 – Bededag, 13 maj 

2023 – Bededag, 5 maj 

 

 

 

Sognecafe. 

Næste dato for sognecafe er d. 11. September kl. 14.30 – 16.00. Der kommer  Ole 
Andersen, emnet er: Thorvald Aagård og dansk folkelig sang. 

Der er også kaffe og kage. 

 

 

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 

 

Næste filmaften. 

 

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. 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 fødsels-
dage 

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 sognet, der 
fylder 90 eller 100 år. Dette gælder også guld- og diamantbryllup. 

 

Bag om kirken. 

Stråtaget på præstegårdens øst side er færdigrenoveret, det er blevet rigtig flot. 

 

  

 

 

 

 

. 
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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. 

Museum Jørgen Riecks Arkæologiske Samling                                                                                    

Egebjergvej 4 i Svenstrup 6430 Nordborg 

ÅBNINGSTIDER:                                                                                             

Søndag og tirsdag kl. 13. til kl. 16. 

Til og med d. 20 0ktober 2019  

Eller efter aftale:                                                                                                                                                 

KONTAKTPERSONER           

Agnes Nielsen tlf. 4098 9289                                                                                                                                                          

Ida Vind          tlf. 2752 6330 

På Riecks arkæologiske samling, har Vi brug for hjælp, så har det din interesse og kan du afse 

tid en tirsdag eller søndag eftermiddag.                                                                                            

Så kom forbi samlingen for at høre nærmere,                                                                                                            

eller ring til Agnes på tlf. 4098 9289  

mailto:maimi@km.dk
https://post.kirkenettet.dk/owa/UrlBlockedError.aspx
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Svenstrup Forsamlingshus Støtteforening. 
 

Fra bestyrelsens side vil vi takke alle for den støtte og velvilje vi har mødt i året 2018, således at 

forsamlingshuset kan præsentere sig som et indbydende og brugbart samlingssted, et godt aktiv 

for Svenstrup. 

Som tidligere år vil vi bede om hjælp til vedligeholdelse af arealerne omkring forsamlingshuset, 

arbejdet består af: Fortov og fliser fejes, bed foran huset luges og rives, areal ved bagindgang 

renholdes og rives.  

Jeg har lavet en turnusliste med ugenumre, arbejdet bedes udført i den planlagte uge. 

Jeg håber I vil afse tid.  

Hvis I ikke ønsker at medvirke vil jeg gerne have besked.  

 

Arbejdskalender for året 2019. 

 

Uge 16, april måned  familien  Ole Tagesen   tlf. 26145771 

Uge 19, maj måned  familien Lasse Andersen   tlf. 21746273 

Uge 22, maj måned  familien Willy Olesen   tlf. 74456292 

Uge 26, juni måned   familien Ole Rasmussen   tlf. 74456193 

Uge 28, juli måned  familien Bent Asmussen   tlf. 74456407 

Uge 31, juli måned  familien Peter Møller Himmark tlf. 74456301 

Uge 33, august måned  familien Børge Nielsen    tlf. 30873837  

Uge 36, september måned   familien Viggo Brodersen  tlf. 61780217 

Uge 39, september måned  familien Bent Rasmussen   tlf. 74456526 

Uge 42, november måned  familien Helmuth Buss   tlf. 74456284 

Uge 48, november måned   familien Arne Buch   tlf. 74456150 

 

På  forhånd tak og god fornøjelse med årets oprydningsdage 

 

Den årlige vedligeholdelses- og rengøringsdag, er flyttet til tirsdag d.27. August 2019.   

Vi starter kl. 8.00 med morgenkaffe og slutter dagen med spisning. 

Vi hører gerne fra jer hvis I har lyst til at give en hånd med både den dag og i årets løb, der er altid  

plads til en til i støttekredsen.  

 

På bestyrelsens vegne 

Lasse Andersen 

Tlf. 21746273.    
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Andelsselskabet         
 

 

 

Generalforsamling afholdt d. 19. marts 2019. 

 

 Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent. 

     John Dahl blev valgt. 

2.  Sidste års protrokol v/ Peter Møller. 

     Protrokollen blev godkendt. 

 

3.Beretning for året 2018. 

 

4. Regnskab. 

 

5. Valg til bestyrelsen 

 

Beretning for året 2018.V/ Lasse Andersen 

 

ESvenstruPPe’s 42.årgang, bladet er udkommet planmæssigt 10 gange i årets løb. 

Samarbejdet med Svenstrup Friskole omkring den leaset kopimaskine er forløbet godt gennem året.  

Maskinen er en Ricoh Aficio.  

 

Skolen betaler leasing afgiften, ESvenstruppe’s forbrug af kopier og papir afregnes med skolen. 

SUF har overtaget Ricoh Aficio MP 3001 kopimaskinen. 

   

Vi har afholdt et bestyrelsesmøde i 2018. 

Den årlige indsamling af bidrag fra læserkredsen blev på 13.280,00kr, et godt resultat, det er lidt mere end sidste år.Årets resultat 
er -826,40 kr. Vi har investeret i EDB udstyr, derfor er der i år minus i resultatet. Indtægter og udgifter fremgår af regnskabet. 

Dorthe Hofland er rejst fra byen og har derfor ønsket at afgå som redaktør. En stor tak til Dorthe for hendes indsats for ESvenstrup-
pe’.  

 

Ubringningen af bladet har igennem året været stabilt. Der er 1 elev fra Friskolen, og 5 elever fra andre skoler. 

 

Vi har en lovpligtig arbejdsskade forsikring. 

    

Vores hjemmeside på Internettet er stadig aktiv, og ESvenstruppe’ kan læses der.  

 

Jeg vil hermed takke alle som i årets løb har bidraget med stof, redigering, trykning, samling og udbringning af bladet.  
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Tak til bestyrelseskolleger for et godt samarbejde. 

 

Til slut vil jeg ønske en god fremtid for E SvenstruPPe’.   

 

 

4. Regnskabs aflæggelse ved Lissie Wonsyld. 

Indtægter        29.480,00 kr. 

Udgifter          30.306,40 kr. 

Årets resultat – 826,40 kr. 

Beholdning pr.31.dec.2018. 

Bankkonto    68.387,76 kr. 

Kontant        268,00 kr. 

 

5. Ingen indkomne forslag. 

 

6. Valg til bestyrelsen: 

Lasse Andersen, genvalg 

Hans Chr. Christiansen, genvalg 

 

Suppleanter: 

Eva Tagesen genvalg  

John Dahl genvalg 

 

Revisorer: 

Arne Paulsen genvalg 

Helmuth Buus genvalg 

 

7. Eventuelt: 

Formanden takkede John for god mødeledelse og afsluttede generalforsamlingen. 

 

Efter generalforsamlingen ser bestyrelsen således ud: 

Formand   Lasse Andersen 

Kasserer   Lissie Wonsyld 

Sekretær   Peter Møller 

Bestyrelses medlemmer: Hans Chr. Christiansen 

Inge Good 

 

Suppleanter: Eva Tagesen, John Dahl 

 

Revisorer: Arne Paulsen, Helmuth Buus. 

 

På bestyrelsens vegne 

Lasse Andersen.  
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Referat fra generalforsamling for Svenstrup Forsamlingshus 

13-3-2019 kl. 19 i forsamlingshuset 

Valg af dirigent 

    Ole Rasmussen blev valgt som dirigent af mødet 

Valg af referent 

Børge Nielsen blev valgt som referent 

Formandens beretning ved Børge Nielsen 

Formandens beretning for 2019 

Afholdt i alt 6 bestyrelsesmøder 7/2, 11/4, 6/9, 24/10 og 12/12 

Turbulent år vi havde i 2018 med op og nedture.  

Vi har mistet 2 bestyrelsesmedlemmer siden sidste generalforsamling og det er meget trist, 

især fordi den ene skyldes uenighed i bestyrelsen. Det drejer sig om fremgangsmåden som 

blev anvendt vedrørende kloak arbejdet. Den anden skyldes private årsager, så nu mangler 

der 2 bestyrelsesmedlemmer. 

Vedrørende kloak arbejdet så følgende: 

Det blev besluttet på et bestyrelsesmøde at vi skulle få en til at udfærdige en tegning over 

hvorledes kloak nettet var idet Sønderborg kommune ikke længere lå inde med disse teg-

ninger. Tegningen skulle så danne grundlag for indhentning af tilbud fra flere firmaer. Da 

alle rør var fundet var der blevet gravet en hel del rundt om huset og nu stillede spørgsmå-

let sig så om vi skulle dække det hele til igen og gøre som aftalt indhente tilbud for der-

efter at grave det hele op igen. Vi (Lasse, Gert, Henrik og mig) besluttede os for at gøre ar-

bejdet færdigt da vi mente at det ville blive den billigste måde at gøre det på. Her burde vi 

måske have indkaldt til et ekstra bestyrelsesmøde for at vedtage det men det gjorde vi ik-

ke. Vi har ikke forbrudt os imod vores vedtægter men det ville måske have været den mest 

korrekte måde at gøre det på især når det drejer sig om så stor en opgave. Denne beslut-

ning fik følger som vi på daværende tidspunkt ikke viste. Vi havde ansøgt SE fonden om 

penge til at betale for denne regning på 110.000kr. men vi fik afslag fordi arbejdet var ud-

ført. Hele denne fremgangsmåde tager jeg på mine skulder som formand og det vil så læn-

ge jeg er formand ikke ske igen, ved større projekter. 

Der sket dog også nogle gode ting den 17/4 blev vi udnævnt til årets forsamlingshus i Sønder-

jylland og det kan vi godt være stolte over. 

Vi har tegnet en ny forsikring af forsamlingshuset. Det drejer sig om en forsikring som er udar-

bejdet i samarbejde med forsikringsmæler Dansø og foreningen Danske Forsamlingshuse. 

Denne tilbydes kun til forsamlingshuse i Danmark og er betinget af at vi er medlem af for-

eningen Sønderjyske Forsamlingshuse. Vi har fået en forsikring med meget bedre dækning 

og bedre vilkår og når vi så kan spare 15-16000 kr. i årlig præmie så er det ikke så ringe 

endda. 

Vi har fået vores stole i den lille sal udskiftet til nogle brugte men flotte stole som er gode at 

sidde i. 
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Den 12/12 har vi modtaget besked fra Sønderborg kommune om at de har godkendt det arbejde 

som er udført vedrørende separering af kloakvand og overflade vand. 

Endnu engang tak til alle der har hjulpet i årets løb, vi håber at kunne trække på jer igen i år for 

uden jer går det ikke. 

Børge 

Formandens beretning blev godkendt 

 

Regnskab ved Gert Wonsyld 

Sikringsstyrelsen har pålagt at vi ændre kabelføringen til belysning således at ikke alt lys går ud når 

relæet slår fra. Vi har modtaget tilbud på dette på 49000kr. Fondsmidler fra SE er søgt til dæk-

ning af dette. 

Gert fremlagde regnskabet som blev godkendt selvom der er et stort underskud på grund af den 

store regning vedrørende kloak arbejdet. 

 

Indkommende forslag 

Der var ikke modtaget nogen forslag 

Valg 

På valg var Gert Wonsyld, han modtog genvalg 

På valg var Børge Nielsen, han modtog genvalg 

     Valg af suppleant, ingen blev valgt 

     Valg af revisor modtog genvalg 

 Vi har et problem da der kun er 3 medlemmer af bestyrelsen. Ifølge vores vedtægter skal vi have   

5 medlemmer. Børge spurgte generalforsamlingen om det var OK at fortsætte med 3 medlem-

mer i et år for at se om det ikke var muligt at finde de sidste 2. Når dette år er omme skulle det 

så besluttes om vi evt. skal have ændret vores vedtægter. Generalforsamlingen godkendte 

dette 

Eventuelt 

Gert og Børge gennemgik kort de tanker der var vedrørende fejringen af 100 året for genforenin-

gen 2020.  

Sigurd Barrett er en mulighed. Han vil spille 100 steder i Danmark i løbet af 1. halvdel af året 2020. 

Det lille teater i Gråsten ville også være en mulighed 

Et samarbejde med lokalhistorisk forening er også planlagt 

Desuden vil vi undersøge om vores skole vil lave et eller andet. 

 

Formanden sluttede af med at takke alle som i årets løb havde medvirket til at vi trods alt har et 

velfungerende Forsamlingshus. 

 

På bestyrelsen vegne  

Børge 
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Fællesspisning  
 

Lørdag d. 01. juni kl. 18 indbyder                       

E’Svenstruplaug til Fællesspisning. 

 

Kom ned i teltet på ringriderpladsen , tag hele din gade med og deltag i 

dette hyggelige arrangement, alle er velkommen.  

Her får du også mulighed for at hygge snakke med dine naboer, de andre på gade 

eller dem fra byen, som i ellers ikke får snakket med til daglig-  

I år har vi ikke vores kok til rådighed, hun har rund fødselsdag.                                                                                                                    

Så vi har allieret os med Detlef, desserten er hjemmelavede vaffelis   

 

 

 

 

Så Kom og vær med til en dejlig aften 

i Svenstrup  

 

Husk at bestille madbilletter. sidste frist d. 27 maj   

Billetter koster 80 kr. for voksne og 30 kr. for børn 

Billetter kan købes og afhentes hos Agnes på mølletoften 22  

tlf. 4098 9289 mail. nielsen@moisen.net  

Du kan også købe billetter over netbank på konto 8011 0001026144     

Husk navn og telefon nr. Billetterne vil så ligge klar i teltet  

 

                                           E`Svenstruplaug  
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Storkeprojekt – en realitet 

 

En meget stor drøm er blevet til virkelighed  

I mange år har jeg haft en kæmpestor interesse for 

at få storkene tilbage til Nordtyskland og i 1984 

flyttede jeg til Tåning, Ejer bavnehøj og interessen flyttede med. 

Som barn og ung var det et ganske almindeligt billede i landsbyerne, med en rede på 

bondens hustage. Der var rigtig mange storke. Jeg kan huske at vi som børn i høstti-

den, hvor høet blev hængt til tørre på træstativer, opstillet i lange rækker på marken. 

Vi børn kravlede ind fra den ene ende for at for at komme ud på den anden side, det 

var lidt sjovt, men formålet var mange gange at fange en stork, som gik og ledte efter 

noget godt at spise på de nyslåede græsmarker. Hm lidt naivt og det lykkedes aldrig. 

Der var storken dog en lille smule for klog. 

Allerede i slutningen af 70´erne var storkene på retur. Ikke mindst pga. En gevaldig 

effektivisering af landbruget. Folk var meget bekymret også dengang og havde sat 

storkereder op mange steder i Danmark også i Tåning. Men der skete ingenting – in-

gen storke. 

Det var formanden af E`Svenstruplaug der fik mig lokket ind i Lauget. Jeg havde in-

gen, absolut ingen anelse om hvad E`Svenstruplaug var for noget og hvad man rent 

konkret gjorde der. Det har jeg i mellemtiden dog 

fundet ud af. Jeg blev opfordret til at komme 

frem med mine drømme og visioner om at få 

storkene tilbage. Jeg fik kanon god opbakning i 

Lauget. 

Vi lavede en ekskursion til Bergenhusen, Storkebyen i Nordtyskland sidste år og fik en 

ganske interessant beretning om storkenes adfærd, deres valg af reder, mængde af 

deres fødeindtagelse, livsvilkår m.m. Bl.a.at storkene føler sig tryg i menneskets sel-

skab og derfor bygger reder så tæt på. At vi besluttede at der er 5 reder vi vil have op 

i Svenstrup er baseret på tiltrækningskraften, fordi storkene rent faktisk er meget 

kræsen angående deres bolig.  

Jeg har lavet en hel del forundersøgelser, men uden praktisk hjælp er det virkelig en 
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tung dans at få tingene bragt til live. 

 

På borgermødet i efteråret 2018 blev der dannet en gruppe ”storkevenner” bestående af 

Lena og John Jacobsen. Lene Christiansen, Agnes Nielsen, Kennet Jørgensen og mig.                                        

Og så gik der skred i det, tingene begyndte at forme sig.                                                            

Lige nu har vi etableret 2 storkereder i vores egen baghave på Mølletoften1.                                                 

Ideen kom lige pludselig og var ikke planlagt fra starten. Vi vil gerne have etableret 3 stor-

kereder mere, en er planlagt ved Mølletoften 22. derudover ser vi på om der kan placeres 

1 ved Stolbroladen og gerne en i Himmark. 

Når man siger a må vi også sige B. Den dag der kommer et storkepar til Svenstrup, er vi 

nød t til at fodre til. Der er ikke mad nok. Godt nok har vi fået gamle tørlagte søer til live 

igen, som er så dejligt og berigende. Et hvert lille vandhul på en mark kan bidrage med frø-

er og andre padder kan yngle der og give føde til stokkene og deres unger. 

Måske er der nogle af landmændene som har marker med vandhuller, hvor jorden rundt 

omkring ikke kan bruges til landbruget.                                                                                                                                                                

Så må i gerne sige til.  

 

Storkevennerne har og er Aktive John arbejder med at få de 3 stolper på plads, Lene og en 

lille gruppe har sørget for at rederne er klar til opsætning, vi har også fået hjælp fra Hen-

ning Fogt omkring opsætningen også en tak til naboerne for deres tolerance i forbindelse 

med opsætning af de 2 første reder.  

 

 I hører fra os når vi er kommet videre. 

Ina Nicolai Jørgensen  

Mobil 6160 5338                                                                                                                                                                 

e-mail: inaskakke@gmail.com  
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E Si Skå`s  sommerudflugt 2019 

Onsdag  d. 26. juni 2019 

Turen går til Schackenborg Slot - Schackenborg Slotskro -  

Agerskov Kro. 

E Si SKÅ arrangerer denne bustur,  hvor der er få ledige pladser til turen, og de 

tilbydes nu til alle der har lyst til at deltage. 

Buskørsel 

Entre til Schackenborg Slot 

Eftermiddagskaffe på Schackenborg Slotskro 

Ophold på Møgeltønders gader på egen hånd 

2 retters menu på Agerskov Kro.  

Drikkevare for egen regning) 

Pris pr. person 475,00 kr. 

Bindende tilmelding og betaling senest lørdag d. 16. maj 2019 til: 

Lasse Andersen, Kirketoften 4,  Svenstrup  Tlf. 21746273 
Kurt Knudsen, Voldgade 22,  Svenstrup  Tlf. 20907566 
 

Plan for dagen: 

Kl. 13.00     Afgang fra p- pladsen over for Svenstup Forsamlingshus. 

KL. 14.15    Ankomst til Schackenborg Slot. 
Guidet rundvisning på slottet. 
 
KL. 15.30     Kaffe på Schackenborg Slotskro. 

                     Efter kaffen er der ophold på egen hånd i Møgeltønders gader. 

KL. 17.00     Bussen samler op ved Møgeltønder Kirke. 

KL. 17.30     Aftensmad på Agerskov Kro. 
                                                            Menu:  Wienerschnitzel  m. stegte kartofler 
                                                            Hjemmelavet is m. jordbær eller chokoladesovs.    
Kl. 19.00     Afgang fra Agerskov. 

KL. 20.00    Forventet retur i Svenstrup. 
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D.23 maj kl.17.30-19.00 afholder vi SUF-dag, for SUF børn,  

deres forældre og/eller bedsteforældre 

Samt voksne SUF medlemmer. 

 

Der vil være aktiviteter for alle store og små, så vi håber at få et par 

hyggelige timer. Der vil blive serveret grillpølser og drikkevarer. 

 

Med venlig hilsen  

SUF  

Gymnastik, Fodbold, Svømning og Krolf  
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SE- Vækstpuljen hjælper Svenstrup Forsamlingshus 

 

Efter krav fra Sikringsstyrelsen skal lysnettet i vore sale laves om, så de følger nye 

regler, og ifølge indhentet tilbud vil dette koste 60000,00kr.                                  

Dem har SE- Vækstpuljen bevilliget. Så d. 6. Maj begynder EL Hjørnet på arbejdet. 

Svenstrup Forsamlingshuses bestyrelse takker SE for midlerne til dette arbejde. 

På bestyrelsens vegne 

Gert Wonsyld 
forretningsfører 

 

 

 

Diamantkonfirmation (60 år) 2019 
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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 

 

Vores Guldbryllupsdag fredag den 5. april 2019 var 
en dejlig forårsdag at stå op til. 
Naboerne havde sat en flot krans om vores dør, og 
mange havde hejst deres flag, det var imponeren-
de. 
Om aftenen blev vi kørt rundt i kvarteret for at se 
alle lysene i vinduerne og langs vejen, det var helt 
overvældende. 
Tak til naboer og venner, der gjorde vores Guld-
bryllupsdag uforglemmelig 
 

Mange hilsner 
Jette og Lasse.  
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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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Nord-Als Autoværksted ApS 

Nordborgvej 54 Svenstrup 6430 Nordborg Tlf.74456306 



 

23 

 

 

 

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             Maj              2019                                                                                                           

Søndag d. 05.05 kl. 10.30 Gudstjeneste  Frederik Birkler Kirken 

Onsdag d. 08.05 kl. 14.30 Gudstjeneste Guderup Plejecenter 

Søndag d. 12.05 kl. 08.00 Sogneudflugt til Christiansfeld Kirken 

Torsdag d. 16.05 Sidste frist for tilmelding til Bustur til Schakenborg  

Torsdag d. 16.05 kl. 19,00 Filmaften 2. del om Moses Konfirmandladen 

Fredag d. 17.05 kl. 16,00 Store Bededag   Maiko Kirken 

Søndag d. 19.05 kl. 10,30 Gudstjeneste   Maiko Kirken 

 

… Mandag d. 20. Maj - sidste frist for indlevering til næste nr 

 

Torsdag d. 23.05 kl. 17,30-19,00 SUF– Dag Klubhuset 

Søndag d. 26.05 kl. 10,30 Gudstjeneste Maiko Kirken 

Torsdag d. 30.05 kl. 10,30 Kristi Himmelfartsdag Kirken 

 

… Onsdag d. 29. Maj  udkommer næste nr. af E`Svenstruppe …. 

 

Lørdag d. 01.06 kl. 18,00 Fællesspisning Teltet på Ringriderpladsen 

Søndag d. 02.06 kl. 10,30 Gudstjeneste   Maiko Kirken 

Søndag d. 02.06 kl. 11,30 Rytteroptog fra Himmark  

 Søndag d. 09.06 kl. 10,30 Gudstjeneste  Maiko Kirken 

Mandag d. 10.06 kl. 14,00 2.Pinsedag Friluftsgudstjeneste Nygård 

 

 

 

 

 

 

 


