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Det er det her  

det drejer som på  

søndag den 2. juni 

I Svenstrup  
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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. Juni 

 Til: Eva Tagesen 

 e.svenstruppe@gmail.com 

 Denne udgave er lavet af:  

 Eva Tagesen 

       Kommentar 

 

Lidt alsisk om min cykeltur ved Dyndved. 
 

Blywe I galt glaj i låch nå i cykle? få det gø æ.  

O e cykel kåen  ålti’ns kom langs å sie bl.a.  

o fien blomme å ståek-rie.  

Men-men-men pas o mæ det, få det va såjnt æ 

kom galt astej.  Æ va ud å cykel å fæk øj o en 

ståek-rie, å sou så it é byskilt, som æ så rych 

lich ind i, det æn mæ en tu o e sychhus.   

Godt æ ho hjelm o. 

 

Det skal nu ikke holde mig fra, at syntes godt 

om det flotte indlæg i forrige nr. af bladet, om 

opstarten af storkereder i vores by Svenstrup, 

rigtig godt indlæg, håber på det bedste. 

Jeg følger dagligt med i storkereden i Smed-
ager, det er så hyggeligt, og beroligende at sid-
de og se hvordan Anika og Tommy sysler rundt i 
reden hele tiden, en god vagtplan har de åben-
bart også, 3 unger er det blevet til denne gang, 
ud af fem æg, men den ene døde – sådan kan 
det gå, spændende nu at se hvordan de to 
overlevende vil klare sig. 

 

 

 

Eva Tagesen 

 

 

 

Der må da mange derude i de små hjem der har 
ting og sager i kan skrive om til denne side, det 
kunne da være hyggeligt.  
 
Hvem mødes vi med i næste nr.? 
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Nyt fra kirken 

 

Gudstjeneste tidspunkter 

i Svenstrup Kirke. 

Maj 

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. Fællesarran-
gement for de 5 Nordalsiske sogne, Egen, Havnbjerg, Nordborg, Oksbøl og 
Svenstrup. 

16/6 – kl. 10.30 Maiko 

23/6 – kl. 10.30 Maiko 

30/6 – kl. 10.30 Maiko 

 

Juli 

7/7 – kl.10.30  Maiko 

14/7 – kl. 10.30 Maiko 

21/7 – kl. 10.30 Maiko 

23/7 – 19.30 Syng – med - sommerkoncert 

28/7 – kl. 10.30 Maiko 

 

August 

4/8 – kl. 14.00 Robert Ryholt 

11/8 – kl. 9.00 Kitty Hovgaard 

18/8 – Ingen gudstjeneste 

25/8 – kl. 10.30 Maiko 

30/8 – kl. 17.00 Sommerfest i præstegårdshaven  
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 Konfirmander 2020. 

 

 

Konfirmandindskrivning. 

For konfirmander der ønsker at blive konfirmeret i Svenstrup kirke, år 2020. 

Der er konfirmationsindskrivning fredag d. 30. august kl. 16.30 i præstegår-
den. 

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 blevet vedtaget i menighedsrådet i foråret, 2018, fordi præstestillingen i 
Svenstrup er blevet ændret og dermed har fået nye arbejdsopgaver, som be-
sværliggør en fastholdelse af konfirmation på Palmesøndag.  

År 2021 er også valgt som ændrings-året, fordi præsten skal til obligatorisk 
efteruddannelse lige op til palmesøndag, hvilket vil betyde at det ikke vil væ-
re muligt for præsten at øve og forberede konfirmanderne inden.  Det betyder 
også at konfirmationen ville være blevet flyttet i det år under alle omstændig-
heder. 

Ændringen sker også af hensyn til de konfirmander, som ikke vil kunne møde 
til undervisning alle tre lørdage, som er nødvendige udover den almindelige 
undervisning 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 
afvisning 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 
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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 

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

 

Filmaften i Konfirmandladen 

 

Næste filmaften bliver engang efter ferien, se evt. hjemmesiden. 

 
 

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 fødselsdage 

På grund af persondataloven, 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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        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. 

Bag om kirken  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Syng-med-sommerkoncert 
 

 
Tid:  Tirsdag 23. juli 2019 kl. 19.30 

 
Program: Sprudlende og "swingende" barokmusik   

  Danske sommersalmer  og sange 

  Fællessang for publikum og kor 
 

Medvirkende: Sangere og musikere fra Den Ny Opera. Bl.a. 

  Sopran: Anne Mette Balling, Benedikte Aa  

  Violin: Søren Storm Larsen,  Ejnar C. Balling   Orgel: Lars Ole Mathia-
sen, Lasse Toft Eriksen 

 
Entre:  Der er fri entre 

 

Kom og lyt - og syng med 
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Syng-med-sommerkoncert 
 

 

Vadehavets barokband  gæster  Svenstrup kirke 
 

 

Gennem de senere år er det blevet en fast tradition at sangere og musikere med tilknytning til 
"Den Ny Opera" i Esbjerg har været samlet i sommerferietræningslejr i den gamle skovfoged-
bolig "Nygård i Nørreskoven her på Als. Således også her i 2019. I forbindelse hermed afhol-
der  de under navnet "Vadehavets barokband"  en syng - med - sommerkoncert i Svenstrup 
kirke tirsdag  23. juli kl. 19.30. 

Ved koncerten i Svenstrup kirke er det operachefen Lars Ole Mathiasen selv, der har den 
musikalske ledelse, ligesom han selv medvirker på orgel. Lars Ole M. er gammel havnbjerg-
dreng, der i sin tid indledte sin musikalske løbebane i Nordborg kommunale musikskole. I dag 
er han leder af og mangeårig chefdirigent på "Den Ny Opera" i Esbjerg. Operaen i Esbjerg. 
Den er blevet en institution i det danske musikliv med en lang række anmelderroste forestillin-
ger. Han er ligeledes til daglig organist ved Gjesing kirke, Esbjerg. 

I 2017 blev Lars Ole M. hædret med Danmarks Radios musikpris "Årets ildsjæl" foran en lang 
række etablerede danske musiknavne, ligesom han samme år blev udnævnt til årets Esbjer-
genser. Mange her på Nordals kender Lars Ole som en meget livfuld dirigent bl.a. ved de 2 
operakoncerter på plænen ved Nygård nede i Nørreskoven i 2013 og 2015. 

Ved koncerten i Svenstrup kirke er  programmet sammensat at let tilgængelig og "swingende" 
vokal og instrumentalmusik af barokkomponister som Bach, Händel og Telemann, samt dan-
ske sommersange og salmer, hvor publikum får lejlighed til at synge med.  

Sidste års syng-med-sommerkoncert med Vadehavets barokband var et meget stort tilløbs-
stykke, derfor opfordrer Svenstrup kirkes menigheds råd publikum til at komme i god tid.  

Der er fri entre. 
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- Indstilling  

Så begynder det så småt at være tid til at vi skal have fundet dette års 

ildsjæl i Svenstrup. Selvom vi prøver at følge med i lokalsamfundet har vi 

ikke overblik over de ildsjæle vi har rundt omkring i Svenstrup. Der mod-

tages derfor gerne forslag på borgere der har gjort en ekstraordinær ind-

sats for vores lokalsamfund i det forgangne år. 

 

Bestyrelsen for Svenstrup Friskole var jo så heldige at få denne pris tildelt 

sidste år. En del af æren der følger med prisen er at indsamle forslag til 

dette års ildsjæl, derfor må i meget gerne sende forslag til os på: 

bestyrelsen@svenstrupfriskole.dk 

 

Senest d. 30/9-19 

 

Med indstillingen skal der gerne være en begrundelse for indstil-

lingen af kandidaten, så komiteen har mulighed for at vurdere 

de indkomne forslag til årets ildsjæl.  

mailto:bestyrelsen@svenstrupfriskole.dk
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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 mandag d. 17. Juni 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 Svenstrup 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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Højskoledag i Nørreskoven 

 

Højskoledagen september 2019 på Nygård er en optakt til 
markeringen af hundredåret for genforeningen i 2020 

 

Tid og sted:  

Lørdag 21. sept. i den gamle skovfogedbolig Nygård i Nørreskoven på Als 

 

Program:  

Kl. 9.00 - 9.45 Morgenkaffe og morgensang 

Kl. 10.00 Foredrag ved museumsinspektør Rene Rasmussen, Sønderborg slot 
over emnet "Fra slagtebænk til Genforening" Rene Rasmussen modtog i 
2017 Sprogforeningens kultur og sprogpris for sit imponerende arbejde som for-
fatter og foredragsholder m.m. om den nyeste sønderjyske historie 

 Kl. 12.00 - 12.45 Frokost  

Kl. 13.00 - 15.00 "Grænselandet som model" - drømme og realiteter i det 
dansk-tyske grænseland. Foredrag ved tidligere seminarieadjunkt Jørn Buch, 
der er kendt som en meget vidende og levende fortæller    

 

Kl. 15.00 - 15.45 Kaffe med brødtærte 

 

Kl. 16.00 - 17.00 Koncert med Nicolas Kock-band med Signe Juhl, vocal 

 

Deltagerpris: 350 kr. Inkl. morgenkaffe, frokost, (drikke ekskl.) samt kaffe og 
kage 

 

Tilmelding: Kan ske på mailadressen: nygaardals@gmail.com senest 9. sep-
tember. Betaling i forbindelse med tilmelding på konto 8013-1015077 

 

Arrangør Foreningen Nygård 
(www.nygaard-als.dk) 
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E-Si-Skå 

Generalforsamling d. 21 marts 2019 

Referat. 

Dagsorden: 

Dirigent blev Gert Wonsyld 

Referent blev Agnes Nielsen 

 

Formandens beretning ved Ole Rasmussen. 

Medlemstallet har de sidste 5 år ligget mellem 52 - 57 medlemmer,  

i 2013-14 var der 64 medlemmer. 

Økonomi: Kassebeholdningen har de sidste år været ret stabilt: Den svinger dog gennem sæso-

nen temmelig meget. I september indbetales kontingent for hele sæsonen, der betales husleje til 

forsamlingshuset, i februar kommer der tilskud fra kommunen (vi har igen i i år fået 7000 kr.) 

i marts indbetales til udflugt, som først betales i maj-juni. Derfor skal der være en vis kassebe-

holdning og den var ved årsskiftet på ca. 16.700 kr. På sidste års generalforsamling blev der op-

fordret til at nedbringe kassebeholdningen. Det synes jeg også, vi har forsøgt på: kontingentet 

blev på generalforsamlingen fastsat til 150 kr. , men vi har kun opkrævet 100 kr. 

Aktiviteter: Programmet er blevet afviklet næsten som planlagt og der har bortset fra en enkelt 

gang været over 30 deltagere. Gns. 39, hvilket absolut beretter til en fortsættelse af foreningen. 

”Gæt og syng ”trak 30 medl. +5 udefra og foredrag med Alex Thomsen trak 30 medl. + 3 udefra. 

Det kunne tyde på, at det nok ikke er den type arrangementer, vi skal satse på fremover. Hvad er 

det, i vil have i stedet for? 

Et sted vor jeg savner bedre opbakning er til praktiske opgaver så som ved vores jule-og sæson-

afslutninger. Det kan vi gøre bedre. 

TAK til alle de der har bidraget med et eller andet for at få endnu en sæson afviklet. 

 

Regnskab: Jytte Schink. Jytte er sygemeldt så Ole Rasmussen tog over. 

På vores første generalforsamling afløste Jytte Schink Else Rasmussen.                                                       

Jytte har passet godt på vores penge og ført kassebog, Sonja Madsen har revideret og godkendt 

regnskabet.                                                                                                                                                                      

Jytte er flyttet til Sønderborg så samarbejdet har været lidt besværlig og især her vor hun også er 

syg og har det dårligt. Hun har afleveret en kassebeholdning på 16.754 kr. ved årsskiftet. 

Kassebeholdningen er p.t. ca. 20.000 kr. inklusive tilskuddet fra kommunen. Derfor har vi beslut-

tet at spisning til afslutning kun koster 50. kr. Desuden foreslår vi, at kontingentet for næste år bli-

ver på 100 kr.  Det må så være en lækker opgave for en ny bestyrelse ned på et fornuftigt leje. 
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Kommentarer til enkelte poster 

 

Lottospil har givet et underskud på 1400 kr.  

Sæson og juleafslutning har sammenlagt balanceret    

                                                                                                                          Ole Rasmussen 

Valg til bestyrelsen 

Valg formand.:  Valgt blev             Agnes Nielsen 

Valg næstformand.: Valgt blev     Åse Henningsen 

Valg kasserer.: Valgt blev            Hans Kurt Knudsen  

Genvalg:                                      Sonja Madsen blev genvalgt  

 

Ingen indkomne forslag. 

 

Kontingent:  Blev fastsat til 100 kroner pr. person. 

 

Evt.  
Der var forslag om udflugter foreslået blev en tur til Linak, samt en tur til Rosenhaven på 

Kegnæs 

Vores kulturudvalg meldte ud, at der skal findes nye medlemmer til dette vigtige udvalg,  

når vi starter op på den nye sæson. 

 

Lasse Andersen arb. med en tur til Møgeltønder og Schackenborg Slot m.m. pris ca.475 kr. 

pr. person. 

 

Herfra skal der lyde en stor tak til Ole Rasmussen for det store arbejde han har lagt i for-

mandsposten.   Tak Ole  

Der skal også lyde en tak til Jytte for hendes korte periode som kasserer. Vi ved at du er 

glad for at bo i Sønderborg.                                                                                                                   

   Håber snart at se dig rask igen. Tak for nu Jytte  

 

Agnes Nielsen  
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Hærværk på friskolen - politianmeldt 

 

For tiden oplever Svenstrup Friskole desværre, at der er no-
gen, som ødelægger ting på og omkring skolen. Noget kan være drengestreger, 
men andet er decideret farligt for dem, som bruger legepladsen og skolen. I alle 
tilfælde bliver Politiet kontaktet og billeder fra skolens video-overvågning afleve-
res til brug i efterforskningen. 

Det mest alvorlige var søndag d. 4/5, omkring kl. 21.50, hvor der er person(er) 
der har løsnet skruer på friskolens gyngestativ, så gyngestativet blev meget usta-
bilt.  

Politiet betragter dette som kriminalitet der kan medføre personskade og tager 
derfor sagen meget alvorligt. Vi har udleveret vores videooptagelser fra overvåg-
ningskameraer til politiet, så de kan anvende dem i efterforskningen. Både politi-
et og vi vil sætte pris på hvis der nu skulle være nogen der har observeret perso-
ner ved og omkring skolen i tidsrummet omkring kl. 21.50, d. 4/5 2019. Vi vil me-
get gerne til bunds i dette så de ansvarlige kan blive stillet til ansvar og vi undgår 
lignende hærværk i fremtiden. 

 

Ud over hærværk på skolens gyngestativ, har vi siden påsken også haft hærværk 
på elevernes drivhus og på skolens ventilationssystem. Sidste sommer lavede ele-
verne et drivhus af genbrugsmaterialer, nemlig tomme vandflasker som enten 
blev trukket på en snor eller på en bambuspind. Her er snorene, der holder fla-
skerne klippet over. 

 

I samme periode har hærværksmænd ødelagt ventilationshætterne på det flade 
tag over den nordlige bygning. Når man på den måde åbner for indtrængende 
vand, risikerer vi store skader på bygningen og de installationer, som driver ud-
luftningen. Dette hærværk er også anmeldt til Politiet. 

 

Hvis I ser børn eller unge på skolens tag, må I meget gerne bede dem komme ned 
og derefter kontakte skolen, så vi kan sikre overvågningsbilleder af synderne.  

Vi ser gerne at I benytter skolens områder, både aften og weekend, men pas på 
tingene, så alle kan have glæde af dem, også fremover. 
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Den gode historie 
 
 
Når man driver skole, er det vigtigt at få spredt de gode historier, særligt i en tid, 
hvor nyheder tilsyneladende kun er interessante, når det handler om vold, svigt 
og for tiden også politik. På Svenstrup Friskole benytter vi forskellige måder til at 
få fortalt om os. På Facebook viser vi billeder fra dagligdagen og fortæller om 
skolen og SFO. Her i bladet kommer der også jævnligt et indlæg og derfor skal I 
have en af de gode fortællinger nu. 

 

For godt et år siden, var det tydeligt at klassen Store Bjørn var langt bagud i for-
hold til det, man kunne forvente. Vi satte ind med en massiv indsats overfor klas-
sen. Der kom støttelærer på i de fleste lektioner og enkelte elever fik oven i, et 
VAKS kursus, der giver dem en række værktøjer til at blive bedre læsere. Allerede 
efter nogle få måneder kunne vi se fremgangen og her i foråret kan vi konstatere, 
at klassen nu ligger hvor den skal i forhold til både elevernes egne mål og i for-
hold til de forventninger man kan have til klassetrinet. For nogle elever betyder 
det, at de har rykket sig 1,5 skoleår på 8-10 mdr. Det kan vi godt være bekendt J 
 

Hvordan nåede vi i mål? Ud over indsatsen med en støttepædagog, har vi holdt 
fast i at hver enkelt elev skal opnå det bedst mulige ud fra sine personlige forud-
sætninger. Et af vore vigtigste fokuspunkter er nemlig at holde eleven i fokus. Det 
kan bl.a. lade sig gøre fordi vi holder elevtallet i den enkelte klasse på højst 18 og 
fordi vi får god opbakning fra forældrene til at holde fast i elevernes mål og 
drømme. Forældrene har altid adgang til at se elevens lektier og de materialer vi 
arbejder med. Til dette formål benytter vi Showbie, som er tilgængeligt på både 
telefon, tablet og pc. Samtidig er vi ikke bange for at gribe telefonen og ringe til 
forældrene, hvis vi opdager at en elev sakker bagud. På den måde kan vi tage 
mange problemer i opløbet og sikre at vi i fællesskab når målet. 

 

Arne Munkgaard 
skoleleder 
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Meddelelse fra Lokal Historisk Forening. 

Vi holder ferielukket juli og august måned. 

Åbner igen den 2. September 2019  og har åben resten af året, 

den første og tredje mandag i hver måned fra kl. 14 - 17. 

God sommer til alle.  

 

Tak 

Afviklingen af vores diamantbryllup d. 16. maj 

fik i sidste øjeblik et total ændringsforløb (p.g.a. sygdom) 

Men takket vore gode venner og naboer, fik vi en overraskende, 

og uforglemmelig oplevelse på dagen. 

Rigtig mange havde hejst flagene, der kom ca. 30 mennesker for at hilse på, 

de havde sørget for udsmykning foran hoveddøren - sang og musik i udestuen. 

Og om aftenen var der tændt lys i vinduer -  langs fortove og hække i hele kvarteret. 

Et helt overvældende syn. 

Tak til alle for den opmærksomhed der blev givet os 

Telegrammer -  blomster - gaver m.m. 

Mange hilsner 

Edith og Arne 
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Diamantkonfirmation (60 år) 2019 

Tredje gang er lykkens gang, har jeg hørt en fugl synge om, 

så jeg prøver igen. 

 

Andre´ Rieu billetter til salg— til nedsat pris.  

Før 795 kr. nu 600 kr. pr. stk. 

Alle 4 billetter sælges samlet for kun 2000 kr. 

 

Andre Rieu koncert d. 21. juni kl.20.00  

i Jyske Bank Boxen Herning. 

Række 20/ Plads: 170-171-172-173 

Sælges - også enkeltvis. 

Eva Tagesen Skoletoften 21 

Tlf.: 50986877 eller 26145771 

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  
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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 

Nu er den kommet, vores fantastiske solcreme. 

Aloe sunscreen, ekstra vandfast, cremet sol lotion, der hurtig trænger ind i huden uden at fedte. 

Sunscreen kombinerer fysiske og kemiske solfilter for effektivt at kunne beskytte dig mod både UVA og 

UVB stråler. 

Du får: 

SPF 30 

Beskytter mod både UVA og UVB stråler.  

Ekstra vandfast 

Hudplejende, fugtgivende og blødgørende 

Mild blomsterduft med et islæt af kokos 

 

Hilsen: Ove Jensen  

Vestertoften 5 6430 Nordborg 

E.Mail: agove@mail.tele.dk 

Tlf: +45 61670950 

Jeg har produkter: Kosttilskud, Hudpleje, Træning og Vægtkontrol, Hårpleje, Hjem og husholdning, Æteri-

ske olier og kursus i forretningen. Klik ind på hjemmesiden og ring. 

Hjemmeside: www.myaloevera.dk/ove  

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
mailto:agove@mail.tele.dk
http://www.myaloevera.dk/ove
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Nord-Als Autoværksted ApS 

Nordborgvej 54 Svenstrup 6430 Nordborg Tlf.74456306 

Undgå dårlig lugt og bakterier i bilen. 

Et service af bilens aircondition—klimaanlæg er med til at 
sikre afkøling og afdugning af din bil. 

Derudover undgår du bakterier,som kaa fremkalde allergi, 
ondt i halsen og snue samt lugtgener. 
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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             Juni            2019                                                                                                               

Torsdag d.30.05. kl. 10.30 Kristihimmelfarstdag Kirken  

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 

Søndag d. 16.06 kl. 10.30 Maiko Kirken 

Mandag d. 17.06 Sidste frist for tilmelding til Bustur til Schakenborg 

 

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

 

Søndag d. 23.06 kl. 10.30 Maiko Kirken 

Fredag  d. 26.06                kl. 13.00                                     E SI Skå`s sommerudflugt  til Schakenborg 

                                                        Vi mødes på p. plads.  Over for Forsamlingshuset  

 

… Fredag d. 28. Juni  udkommer næste nr. af E`Svenstruppe …. 

 

Søndag d. 30.06 kl. 10.30 Maiko Kirken 

Søndag d. 07.07 kl. 10.30 Maiko Kirken 

Søndag d.14.07 kl. 10.30 Maiko Kirken 

 

 

 

 

 

 

 

 


