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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. August 

 Til: Gert Wondsyld  

 e.svenstruppe@gmail.com 

 Denne udgave er lavet af:  

 Eva Tagesen 

       Kommentar 

Skypumpe 

Haglvejr 

Oversvømmelser 

Men ta det roligt: DMI er kommet med en ny   

sommerprognose:  

Så bliv bare hjemme i ferien 

Bladet ønsker alle en rigtig god sommer. 

Ses igen  til September 

Lyn og torden 
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Nyt fra kirken 

 

Gudstjeneste tidspunkter 

i Svenstrup Kirke. 

  

 

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  

 

September 

01/9 – kl. 10:30 Maiko 

04/9 – kl. 14:30 Plejehjemsgudstjeneste 

08/9 – kl. 10:30 Maiko 

15/9 – kl. 14:00 Robert Ryholdt 

22/9 – kl. 10:30 Maiko 

29/9 – kl. 10:30 Høstgudstjeneste, 15. s.e.trin. 
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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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SOMMERFEST 

I PRÆSTEGÅRDSHAVEN 
 

Fredag d. 30.august 2019 kl. 17.00 – 20.00 
 
Igen i år holder vi sommerfest i præstegårdshaven Kalvehavevej 3 Svenstrup. 

Vi inviterer alle fra sognet til en forhåbentlig lun sommerfest. Der vil være levende 

musik med Richard Nielsen. Der vil også være bål med mulighed for snobrød. 

Vi tænder op i gril, laver grøn salat og kartoffelsalat, du medbringer selv pølser/kød. 

Kage og kaffe kan købes til støtte for Svenstrup Friskole.  

Menighedsrådet er vært for en sodavand eller øl. 

Medbring tæppe og klapstol, vi har et begrænset antal stole og borde. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      Hilsen Svenstrup menighedsråd � . 
 
 
 

Kom og vær med til en 

hyggelig aften for hele 

familien/sognet  
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Konfirmationsindskrivning 

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

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

Billede og kopi af dåbsattest bedes medbragt til indskrivningen. 

 
Konfirmandundervisningen starter torsdag d. 5. sept. kl. 15:30. 

 

 

Konfirmationsdato de næste 4 år. 

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

vedtaget i menighedsrådet i foråret, 2018, fordi præstestillingen i Svenstrup er blevet 

ændret og dermed har fået nye arbejdsopgaver, som besværliggør en fastholdelse af 

konfirmation på Palmesøndag.  

År 2021 er også valgt som ændrings-året, fordi præsten skal til obligatorisk efterud-

dannelse lige op til palmesøndag, hvilket vil betyde at det ikke vil være muligt for præ-

sten at øve og forberede konfirmanderne inden.  Det betyder også at konfirmationen 

ville være blevet flyttet i det år under alle omstændigheder. 

Ændringen sker også af hensyn til de konfirmander, som ikke vil kunne møde til un-

dervisning 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 

 

Sognecafe 

Der er sognecafe følgende dage. 

D. 11/9 kommer Ole Andersen og fortæller om Thorvald Aagård og dansk folkelig 

sang.  

D. 23/10  

D. 27/11 synger vi julen ind, Peter Ross er pianist. 
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Lørdagsdåb 

Det er muligt at blive døbt eller få sit barn døbt på følgende lørdage, kl. 10:30 i 

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

Lørdag d. 7. sept. 2019 

Lørdag d. 2. nov. 

Lørdag d. 25. jan. 2020 

Lørdag d. 28. marts. 

 

Filmaften i Konfirmandladen 

Vi er nu gået i gang med en Bibelmaraton, men i stedet for at vi læser bibelen, så 

ser vi en filmatisering af bibelen fordelt på nogle aftener i løbet af de næste års tid. 

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

Filmene er tilladt for alle. Tilmelding er ikke nødvendigt. 

 
De næste filmaftener og deres tema: 

 
Torsdag d. 5. sept. Kl. 19:00 – Moses, 1. del. 

Torsdag d. 3. okt. Kl. 19:00 – Moses, 2. del. 

Torsdag d. 7. nov. kl. 19:00 – Samson og Dalila 

 
Historien om Moses begynder i Egypten med forfølgelsen af alle nyfødte hebraiske 

drenge, hvor han bliver lagt i en sivkurv og bliver fundet af Faraoens datter. Moses 

vokser op ved hoffet indtil han en dag bliver tvunget i eksil, hvor han møder sin kom-

mende hustru. Efter brylluppet får Moses en åbenbaring fra Gud om, at han skal ta-

ge tilbage til Egypten og redde sit folk. 

 
Samson og Dalila handler om den usædvanligt stærke Samson, som bruger sin list 

og styrke til gang på gang at besejre Filistrene. Alting bliver dog forandret da han 

møder den smukke Dalila, en kvinde med tvivlsomme hensigter. 
 

Indsamling i forbindelse med Gudstjenesten: 

Hvad der bliver samlet indtil i Svenstrup kirke og hvornår:     

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

Fra d. 12. august til og med d. 6. oktober, samler vi ind til Folkekirkens Nødhjælp, 
hvor pengene går til katastrofe-, udviklingshjælp og fattigdomsbekæmpelse. 
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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. 

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

sion, hvor pengene går til at drive soldaterhjem. 

 

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

selsdage 

På grund af persondataloven, så må kirken ikke selv søge i kirkebøgerne efter op-

lysninger på folk uden særlig og skriftlig tilladelse fra de pågældende. Af den grund 

må kirken desværre bede folk om selv at henvende sig, hvis de kender én i sognet, 

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

mailto:maimi@km.dk
https://post.kirkenettet.dk/owa/UrlBlockedError.aspx
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            Kreative Aktiviteter på Stolbroladen Sandvej 19, Svenstrup. 

Igen i år kan vi tilbyde kreative aktiviteter af forskellig art på Stolbroladen i 
Svenstrup 

Vi starter onsdag den 3.juli kl. 14-17 og fortsætter hver onsdag til og med 
d.24.juli.  

I Farveladen kan man male på forskellige slags materialer, bl. lærred, papir, 
glas, æsker , stof , træ  samt lave kort m.m 

Smykker og andet kan laves i Stenklubben og udenfor kan man lære at lave 
ting i trædrejning. 

Derudover kan man deltage i en skattejagt. 

I vognporten har vi et lille loppemarked som har åben samtidig. 

Forældre/bedsteforældre er meget velkomne at blive og hygge sammen med 
børnene eller gi en hånd med. 

 Mulighed for køb af kaffe/kage, vand 

Pris 30 kr. for en eftermiddag og lidt til materiale for smykkerne. 

Børn fra ca. 6 til ca. 16 år kan deltage. Ingen tilmelding man møder bare op. 

Arrangør: Stenklubben og Farveladen 

 

Anna Weber Flintevænget Guderup 

40746398 
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Højskoledag i Nørreskoven 

 

Højskoledagen september 2019 på Nygård er en optakt til mar-
keringen 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 forfatter 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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Opfølgning på hærværk 

 

I sidste nummer skrev jeg om flere tilfælde af hærværk på friskolen. Dette resulte-
rede i, at en borger henvendte sig med oplysninger og navne, der forventes af lede 
os til gerningsmændene. Disse oplysninger er overgivet til både SSP og til Politiet, 
sammen med de overvågningsbilleder vi har. 

Imidlertid kan jeg læse på Facebook, at der er andre i byen, som oplever hær-
værk, bl.a. brandstationen og kirken. Den manglende respekt for det arbejde frivilli-
ge udøver gør mig ked af det. Jeg vil derfor opfordre alle som oplever hærværk, til 
både at kontakte Politiet for at anmelde hærværket og til at tale med jeres naboer 
om det. Det er muligt, at Politiet ikke umiddelbart tager sig af det, men hver gang 
Svenstrup nævnes, forøges chancen for at Politiet kigger lidt ekstra på området og 
når det rygtes blandt hærværksmændene, at alle i Svenstrup holder øje og taler 
sammen, så er det måske ikke så spændende at fortsætte.  

Et andet sted, hvor det kan være nyttigt at henvende sig, er til SSP, som er et sam-
arbejde mellem Skoler, Socialvæsen og Politi. Ofte kender SSP til de unge menne-
sker, som færdes i et område og kan rådgive om, hvordan man takler problemer 
som f.eks. hærværk. Ved at kende de unge kan de tage en samtale med dem, in-
den tingene løber helt af sporet, og de kan også hjælpe til med at finde aktiviteter, 
som er mere hensigtsmæssige end f.eks. hærværk. SSP kan kontaktes på tlf.: 
8872 4432 (Sønderborg Ungdomsskole). 

Til sidst vil jeg opfordre jer alle til at benytte skolens udefaciliter – også i sommer-
ferien. Vi har en dejlig legeplads, der er boldbaner og basketnet samt et dejligt om-
råde med borde, bænke og bålplads, hvor man kan mødes og hygge sig – med-
bring selv brænde og husk at rydde op efter jer. Tag gerne børn og børnebørn med 
herom. Jo flere vi er, der benytter området i fritid og ferier, jo sværere bliver det at 
få fred og ro til at udøve hærværk! 
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Afgangsprøver på Svenstrup Friskole 

Som alle andre prøveafholdende skoler, har vi haft eleverne i 9. klasse til både 
skriftlige og mundtlige prøver. I skrivende stund er de ved den sidste prøve, nemlig 
samfundsfag, som er et af udtræksfagene og derfor ikke er på programmet hvert år. 
Her på friskolen lader vi også eleverne i 8. klasse gå til prøve. Vi har den holdning, 
at resultatet af elevernes afgangsprøve er for vigtigt til at det skal afgøres af en ny 
og ukendt prøveform. I løbet af året træner vi de forskellige prøvesituationer. De 
skriftlige prøver øves ved terminsprøver og de mundtlige som en del af klasseun-
dervisningen, men det står ikke mål med det pres, mange oplever første gang, de 
skal til en ”rigtig” prøve eller eksamen. Derfor har eleverne i 8. klasse igen i år fået 
lov til at gå til prøve på samme vilkår som eleverne i 9. klasse. 

I forberedelsestiden op mod prøverne holder vi ikke ”læseferie”, som man ellers op-
lever de fleste steder, i stedet holder vi ”prøveperiode”. I den tid møder de prøvefor-
beredende elever ind fra kl. 8-10 og deltager i den faste morgensamling, hvorefter 
de har en af de lærere, som skal føre dem til prøve til deres rådighed i dagens før-
ste undervisningsblok. Det betyder at eleverne både har daglig adgang til faglig 
hjælp, og at de kommer op og i gang fra morgenstunden. I løbet af prøveperioden 
skal eleverne i øvrigt selv strukturere deres dage og få gennemarbejdet deres prø-
veopgivelser, få lavet dispositioner, synopser og evt. også produkter, som de skal 
medbringe til de forskellige prøver. Alt i alt oplever vi, at eleverne er glade ved at 
have prøvet det hele af allerede i 8. klasse, så de er helt skarpe på at få en god af-
gangseksamen efter 9. klasse. 

Årets prøver er gået godt, ingen er faldet igennem og enkelte har opnået langt bed-
re resultater end både de og vi havde forventet. Vigtigst af alt, er dog erfaringen i at 
gå til prøve/eksamen. Uanset hvad eleverne kommer til at beskæftige sig med 
fremover, vil de blive målt og vejet på deres arbejde – ikke nødvendigvis med en 
karakter, men så med udtalelser, anbefalinger og beviser på deres kunnen og ud-
dannelse. Prøveresultaterne kan normalt ses på skolens hjemmeside, men da vi 
har mindre end 5 elever til prøve i år, kan dataene ikke anonymiseres nok, til at vo-
res resultater må offentliggøres. Resultaterne indgår dog i Undervisningsministeri-
ets statistikker og bruges bl.a. til at sammenligne skoler med. Det sidste mener jeg 
dog ikke giver et retvisende billede af elevernes formåen, hverken på Svenstrup 
Friskole eller på andre skoler. En karakter er for mig et øjebliksbillede af elevs præ-
station. Den siger ikke meget om nervøsitet, arbejdsindsats, fremgang over tid eller 
arbejdsmoral. Heldigvis ved vi, at vore elever har fået en god ballast med videre i 
livet, så de kan stå ved hvem de er og tage imod de buler livet giver dem, uden at 
vælte omkuld. 
 
Arne Munkgaard, skoleleder 
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Sæt X i kalenderen allerede nu til 

vores næste fællesspisning i uge 42                                                                                          

den 18. oktober kl. 18.00 på  

Svenstrup forsamlingshus 

Der kommer mere info i august   

i   E `Svenstruppe 

 

                          È Svenstrup Laug 
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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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Diamantkonfirmation (60 år) 2019 

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  

 

Svenstrup Forsamlingshus 

 

 

 
Takker Fabrikant Mads Clausens Fond 

 For 50.000,00 kr. i støtte til vores separering af kloaksystemet på forsamlingshuset, 

så vi nu igen kan se lidt lysere på fremtiden.  

 
PÅ bestyrelsens vegne 
Gert Wonsyld 
forretningsfører 
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På de næste to sider er der lidt aktiviteter til både børn og voksne  

her  i sommerferien 
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Hvor mange ansigter kan I finde i træet? 
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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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Søndag d. 30.06 kl. 10.30 Maiko Kirken 

Onsdag d. 03.07 kl. 14.00 Starter Kreaktive aktiviteter  Stolbroladen 

Søndag d. 07.07 kl. 10.30 Maiko Kirken 

Søndag d. 14.07 kl. 10.30 Maiko Kirken 

Søndag d. 21.07 kl. 10.30 Maiko Kirken 

Tirsdag d. 23.07 kl. 19.30 Syng med sommerkoncert Kirken 

Søndag d.28.07 kl. 10.30 Maiko Kirken 

Søndag d.04.08 kl. 14.00 Robert Ryholt Kirken 

Søndag d.11.08 kl. 09.00 Kitty Hovgaard Kirken 

Søndag d.18.08  Ingen gudstjeneste Kirken 

 

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

 

Søndag d.25.08 kl. 10.30 Maiko Kirken 

Fredag  d.30.08 kl. 17.00 Sommerfest i præstegården Præstegården 

 

… Fredag d. 30. August  udkommer næste nr. af E`Svenstruppe …. 

 

Søndag d.01.09 kl. 10.30 Maiko Kirken 

Onsdag d.04.09 kl. 14.30 Plejehjemsgudstjeneste 

Søndag d.08.09 kl. 10.30 Maiko Kirken 

 

 

 

 

 Tidspunkt                              Aktivitet Mødested 

                                    Aktivitetskalender             Juli / August 2019                                                                                                        
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