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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. September 

 Til: Eva Tagesen 

 e.svenstruppe@gmail.com 

 Denne udgave er lavet af:  

 Gert Wonsyld 

       Kommentar 

 
 
Efterårets komme er nær, markerne bliver 
grå efter sommerens fine farver. Også vin-
tersæsonens aktiviteter er så småt be-
gyndt de forskellige steder. 
Storkene i Smedager er fløjet fra reden, 
hvordan går det med Storkelauget i 
Svenstrup?. Har vi master opsat til næste 
sæson? 
E`Svenstruplaug arrangerer fællesspis-
ning i uge 42 med kåring af årets ildsjæl. 
I næste nummer af E`Svenstruppe beder 
vi igen om bidrag til bladets drift. Samar-
bejdet med friskolen om trykning af bladet 
går fint og udbringningen også gnidnings-
løst mig bekendt. 
 
Gert  
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Nyt fra kirken 

 

Gudstjeneste tidspunkter 

i Svenstrup Kirke. 

 Oktober 

6/10 – kl. 10:30 Menighedsgudstjeneste (16.s.e.trin, 1 tekst række) 

13/10 – kl. 10:30 Maiko 

20/10 – kl. 10:30 Maiko 

27/10 – kl. 10.30 Maiko 

 

November 

3/11 – kl. 19:00 Alle helgens dag 

6/11 – kl. 14:30 - Plejehjemsgudstjeneste 

10/11 – kl. 10.30 NB! Se kirkens hjemmeside 

17/11 – kl. 10:30 Maiko 

24/11 – kl. 10:30 Maiko 

  

December 

1/12 – kl. 10:30 Menighedsgudstjeneste (1. s. i advent, 2 tekst række) 

8/12 – kl. 19:00 Nordborg Koret og Luciaoptog 

15/12 – kl. 10:30 Maiko 

20/12 – Juleafslutning for Institutioner kl 9,10,11 

22/12 – kl. 10:30 Maiko 

24/12 – kl. 14:30 og 16:00 Juleaftensdag 

25/12 – kl. 10:30 Maiko 

26/12 – kl. 09:00 Morgenandagt  

29/12 – Ingen Gudstjeneste, der henvises til Nordborg Kirke 
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Hjælpere søges til plejehjemsgudstjenester. 

Vi har brug for frivillige hjælpere i forbindelse med plejehjemsgudstjenester i Gu-

derup Plejecenter, hvor Svenstrup Sogn har en gudstjeneste ca. en gang hver an-

den måned. Næste gang er onsdag d. 6. november, kl. 14:30. 

Hjælpen består i følgende opgaver. 

Inden gudstjenesten: Stille stole frem. Finde og lægge en salmebog på hver stol. 

Ordne et alterbord. Dække op til kaffe og kage, servere kaffe og kage, og meget 

gerne med lidt hyggesnak med de ældre inden gudstjenesten skal gå i gang. 

Hjælpe de ældre med at finde en plads. 

Under gudstjenesten: Hjælpe med at slå op i salmebøger. Gå rundt under alter-

gangen og uddele bægere og samle dem ind igen. 

Efter gudstjenesten: Stille stole og borde på plads. Samle salmebøgerne ind, og 

søge for at kalk, fad og bægere bliver vasket og klar til næste gang. 

 

Kontakt Svenstrup Præsten på tlf. nr. 7445 6205 / 2167 7205 eller på mail: mai-

mi@km.dk 

 

 

Billeder fra en hyggelig sommerfest 

Der har fornyeligt været sommerfest, traditionen tro i præstegårdshaven, og som 

noget nyt har elever fra Svenstrup Friskole bagt kagerne til en kagebod, hvor pen-

gene til skolen. Salget var en succes på trods af et lille fremmøde. Eleverne fik et 

pænt overskud. De skulle sælge for 200,- kr. for at få det til at løbe rundt, og de fik 

solgt for ca. 500,- kr.  

Det var nogle rigtig gode kager, så Kirken håber, at elever fra friskolen vil komme 
igen til næste år og atter stå for en kagebod.  

mailto:maimi@km.dk
mailto:maimi@km.dk
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Efter det succesfulde salg af 
kage, så blev der også tid til 
at de dygtige sælgere kunne 

bage lidt snobrød.  

Sognecafe 

Der er sognecafe følgende dage. 

D. 23/10 Dr. theol. og tidligere sognepræst i Notmark, Jens Lyster kommer og for-

tæller om Peter Ernst, som var den alsiske Brorson. Se mere på Kirkens hjemme-

side.  

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, senest 

1 uge før. 

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. 3. okt. Kl. 19:00 – Moses, 2. del. 

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

 
 

2. del af historien om Moses, er han og de nu frigivne slaver i gang med den lange 

vandring ude i ørkenen, og det er under denne vandring, at Moses får de to sten-

tavler med de 10 bud, som bliver de første af mange love og regler.  

 
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: 

Fra d. 12. august til og med d. 6. oktober, samler vi ind til Folkekirkens Nødhjælp, 

hvor pengene går til katastrofe-, udviklingshjælp og fattigdomsbekæmpelse. 

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. 
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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. 

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 
oplysninger 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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Julehjælp 2019 

 

Man kan ikke just sige at: Julen står lige for døren. Alligevel ønsker vi at være ude i god tid. 

Svenstrup kirke råder over et pengebeløb som er øremærket til at yde julehjælp til værdigt 

trængende bosiddende i kirkesognet. Nogle af midlerne stammer fra Mads Clausen fonden 

andre kommer fra Kirstine Hansens mindelegat som blev oprettet i 1977. Sidstnævnte 

bestyres af præsten. 

Man kan søge om julehjælp ved at henvende sig til menighedsrådet næstformand Jonna 

Olsen. 

Henvendelse kan ske via e-mail, brev eller telefon. Oplyst ganske kort om baggrund for at 

søge om julehjælp. Husk at vedlægge jeres kontakt oplysninger i form af navn, adresse og 

tlf.nr./e-mail. 

Alle henvendelser vil blive behandlet med fortrolighed, da vi er underlagt tavshedspligt. 

Vi kan ikke love at alle ansøgere kan tilgodeses, men vi vil bestræbe os på at så mange som 

muligt kan få del i julehjælps midlerne. Der kan ansøges indtil den 15. november. 

Kontakt info. 

Jonna Olsen Jonnaolsen54@gmail.com 61301341 
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Svenstrup Forsamlingshus   

Nordborgvej 66 Svenstrup 6430 Nordborg 

I samarbejde med 

 

 

 

 

 

Inviterer til Musikaften med  Malene og Poul 

Fredag den 15. November kl. 19,00 

 

Pop og ballader udsat for guitar (evt. klaver) og sang. 

Poul Jeznach Madsen: guitar (evt. klaver) 

Malene Birk Olsen:  sang 

 

Der serveres: 2 stk. uspecificeret smørrebrød 

og 1 genstand (øl-vand eller 1 glas vin) som er 

med i entreen. 

Øl – vand og vin til moderate priser. 

Entre kun   75 kr. 
 

Tilmelding: bestilling og betaling til 8011-1025765 eller 

Børge Nielsen Kløvertoften 14 Svenstrup eller 

Mobilepay 51 22 23 63 senest d. 1, november 2019 

Bestilling er bindende 
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UGE 42 – EFTERÅRSFERIE – 

FÆLLESSPISNING MED HYGGE OG 

SAMVÆR FOR ALLE 

DEN 18. OKTOBER KL. 18.00 PÅ            

SVENSTRUP 

FORSAMLINGSHUS 

Tag gerne din nabo , venner og familie med alle 

er meget velkommen.  

Programmet er spisning med underholdning og 

kåring af årets ILDSJÆL 2019 

 

Pris voksne 85 kr og børn u. 12 år 30 kr. 

Betaling via netbank : Sydbank 8011 1026144 

Husk navn og antal personer V/B 

Kontant betaling og tilmelding : Agnes Nielsen Mob. 

40989289 

Tilmelding senest den 14. oktober 2019  
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NYT  NYT  NYT NYT 

  
SMART-træning.  Nu også i SUF 

  
•           

Kom og vær med! 

SMART træning holder hjernen i topform! 
Giv din hukommelse og din koncentrationsevne et boost med SMART Training. Det 
er træning for dig, der gerne vil styrke din hjernes ydeevne og kapacitet. 

Ligesom musklerne bliver slappe, hvis du ikke bevæger dig regelmæssigt, så mister hjernen 
også langsomt sin styrke, hvis den ikke bliver stimuleret. For at holde hjernen i topform skal den 
løbende have nye udfordringer, der kræver koncentration og fokus. 

Med SMART Training bliver din hjerne sat på prøve og bliver trænet op til at fungere hurtigere, 
mere effektivt og mere præcist. 

Fitness for hjernen! 

SMART Training er med andre ord fitness for hjernen. Træningen består af fysiske øvelser, 
aktiviteter og lege, der både udfordrer din motorik, dine sanser og din logik og derfor kræver din 
fulde koncentration. Øvelserne er ikke fysisk krævende, og det er kun din hjerne, der kommer på 
hårdt arbejde. 

SMART Training er for dig, der gerne vil holde hjernen skarp og udnytte dens potentiale. Alle kan 
have gavn af træningen – uanset alder – og alle kan være med. I træningen bliver der lagt vægt 

på det sociale – Det er også godt for humøret  

Det foregår på Svenstrup Friskole i gymnastiksalen onsdage fra 18 – 19 

Denne sæson har vi valgt at lave 2 hold med hver  5 træninger . 

HOLD 1:  Starter ons. 23/10.    sidste gang  20/11 

HOLD 2:  Starter ons. 22/1 .  Sidste gang  19/2 

Pris pr. hold 100 kr. 

Instruktør  Hanne Krenzen 

KOM OG PRØV -  det bliver sjovt. 
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 Program for vintersæsonen 2019-2020 i "E SI-SKÅ" 

  

26.09.19 Opstart/ Div. kortspil/dart/andre aktiviteter 

  

03.10 Mini lotto 

10.10 Div. Kortspil/dart/ andre aktiviteter 

17.10 Mini lotto 

24.10 Div. Kortspil/dart/ andre aktiviteter 

31.10 Div. Kortspil/dart/ andre aktiviteter 

  

07.11 Syng sammen 

14.11 Mini lotto 

21.11 Div. Kortspil/dart/ andre aktiviteter 

28.11 Foredrag 

  

05.12 Mini lotto 

12.12 Juleafslutning 

                            2020                                               2020 

  

09.01.20 Opstart /Nytårskur 2020 

16.01 Div. Kortspil/dart/ andre aktiviteter 

23.01 Mini lotto 

30.01 Div. Kortspil/dart/ andre aktiviteter 

   

06.02 Div. Kortspil/dart/ andre aktiviteter 

13.02 Mini lotto 

20.02 Foredrag 

27.02 Div. Kortspil/dart/ andre aktiviteter 

   

05.03 Div. Kortspil/dart/ andre aktiviteter 

12.03 Mini lotto 

19.03 Generalforsamling 

26.03 Sæsonafslutning 

 
 

Vel mødt: 
Nye som ”gamle” medlemmer, 

til mange hyggelige timer i ”e-si-skå” 
 

Alle arrangementer afholdes på 

Svenstrup Forsamlingshus - Kl. 14.00 
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Svenstrup Cykelklub på 2 dagstur til Ærø. 

D. 26.8. med afgang fra Svenstrup en tidlig mandag 
morgen kl. 6.45 drog 15 lidt halvsøvnige pensioni-
ster afsted til Fynshav, hvor vi skulle sejle med den 
nye El færge Ellen kl. 7.45 det var en stille, flot og 
rolig tur, da færgen først var ude af færgelejet, var 
den så godt som lydløs, vejret var super, næsten 
havblik, vi sad i plan med vandet, det var bare så 
flot. Da vi ankom til Søby, startede vores cykeltur 
nordpå til Skjoldnæs fyr, hvor de seje tog trapperne 
op i fyret og nød den skønne udsigt i klar solskin, 
blå himmel, grønne skove og det klare blå vand, 
dannebrog var hejst nogle steder, ja så er man da 
næsten i drømmeland. Retur igen til Søby og videre 
til et smukt beliggende vandrehjem (Villa Blomberg) 
med ti minutters gang til havnen i Ærøskøbing. Vi 
ankom ved 14 tiden hvor vi så havde cyklet ca. 33 
km. Vi blev budt velkommen med kaffe i gårdhaven, 
Else havde hjemmebagt kage med, en rigtig god 
start, snakken gik bare derudaf, senere fik vi tildelt 
nøglerne til vores værelser, fik pakket ud og fik os 
nættet, så var vi klar til at nyde resten af dagen, 
som sluttede i Ærøskøbing med en dejlig middag i 
en stor gårdhave, en varm sommeraften, klubben betalte for maden, som vi først fik at vide 
efter vi havde bestilt, (snedigt) men flot, det krævede en stor aplaus. Var tilbage ved vandre-
hjemmet ved 21 tiden, hvor vi sluttede af med kaffe og endnu mere snak i gårdhaven, men 
pludselig meldte trætheden sig og vi gik alle til ro, efter en dejlig dag.  

D. 27. 8. fik alle pakket cyklerne igen, efter en dejlig morgenmad og smurt en solid madpak-
ke, afleveret nøgler og hilst af med værtsparret, for så at starte dagens strabasser på Øhavs-
stien, som omkrandser det hele sydfynske øhav, første mål var Marstal, hvor vi shoppede og 
fik spist madpakken, det gik der et par timer med. Turen fortsatte nordpå mod Søby af snørk-
lede veje, naturstier og grusveje, små pauser hvor der bare skulle drikkes vand, og nyde den 
skønne udsigt. Efter 43 - til tider lidt drøje km. var batterierne på både cykel og mennesker 
ved at være brugt op, nåede vi igen Søby hvor vi nød en is og solen, inden hjemturen kl. 
18.10 med kurs mod vort skønne Als, vel ankommet til Fynshav efter et par fantastiske dage 
på den lige så skønne ø Ærø, fik vi hilst af med hinanden og takkede Preben for en veltilrette-
lagt tur. Nogle havde så yderligere flere km. at cykle før de var hjemme, så de nåede ca. 100 
km. hvor resten fik cyklet samlet ca. 75 km.  

Alle var relementeret påklædt med cykelhjelm og gule veste.  

Ref.: Eva Tagesen 

Villa Blomberg 
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Onsdag d. 18. September var der ren-

gøringsdag på forsamlingshuset. Der 

blev gjort rent både inde og ude. Hæk-

ken blev klippet og haven rengjort. 

Maling af de øverste etager skal vi 

overlade til maleren, siger vores fød-

selsattest. 

Tak til alle hjælperne. Har du tid og 

lyst så meld dig til Støtteforeningen for 

forsamlingshuset. 

Bestyrelsen 

Rengøringsdag på Forsamlingshuset  

Frokostpause 

Svenstrup Friskole på Fur 
 

Hvert år i september drager hele skolen på lejrskole og indlogerer os hos 
en anden friskole. I år var valget faldet på Fur Friskole, så tirsdag d. 17. 
september fyldte vi en bus med glade elever og kørte mod Fur. Fur er en 
lille ø i Limfjorden og for at komme derover, skal man sejle med en af fær-
gerne Mjølner eller Sleipner, som til forveksling ligner færgen Bitten her på 
Als. Eleverne blev sat af på Jyllands siden og gik ombord på færgen og 
derfra videre fra Stenøre og hen til Fur Friskole, hvor vi blev indkvarteret. 

Onsdag bød på en lang gåtur til Bette 
Jenses Hyw og videre til molergravene 
lige ved siden af. Her havde Fur Muse-
um sørget for et spændende undervis-
ningsforløb om moler og fossiler.  

 

Det tog ikke mange minutter før Cristi-
an havde fundet det første fossil; en lil-
le laksefisk der var død af iltmangel på 
bunden af havet for ca. 55 mio. år si-
den. 
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I løbet af den næste time fandt eleverne yderligere 5 fine fossiler i moler-
gravene, og vi kunne snildt have brugt længere tid der. 

Næste punkt på dagsordenen var en demonstration af, hvordan vulkansk 
aske kunne lægge sig mellem lagene af moler. Her viste Bo fra Fur Muse-
um både, hvordan proppen kan ryge af en vulkan og hvor meget aske den 
kan sprede ud over landskabet. Bo lavede simpelthen en lille vulkan med 
almindelige husholdningskemikalier og antændte den, så røg, aske og 
stenstumper blev blæst op i luften og lagde sig som et askelag ved siden 
af minivulkanen. 
 

Efter demonstrationen af vulkanen var det tid at høre fortællingen om trol-
den på Fur og hvordan han havde ledt furboerne frem til øens guld. Trol-
den boede under Rødstenen, og Bo fortalte hvordan de lokale havde hørt 
om troldens guld og havde sendt et barn ind under stenen, for at finde gul-
det. Trolden blev selvfølgelig gal og beholdt drengen, indtil de voksne var 
gået hjem. 

 

Bo peger på hullet under ste-
nen, hvor man kan kravle ind 
og se hulen under en af Dan-
marks største sten. Selv om 
Bo advarede om at der var 
både trangt, vådt og beskidt, 
afholdt det ikke alle elever fra 
at stikke næsen indenfor for 
at sikre sig, at Bos informatio-
ner passede. Det gjorde de! 

 

 

Torsdag var det igen tid til en gåtur, stranden og havnen i Stenøre skulle 
udforskes, inden Fur Museum igen havde hele tre undervisningsforløb til 
os. Vi fik set en typisk Fur-gård, gennemgik geologien på Fur og fik set Fur 
Museums samling af flotte fossiler, inden vi om aftenen sang omkring bålet 
og ristede (eller sved) skumfiduser som afslutning på en forrygende lejr-
skole. Fur og museet kan varmt anbefales som et spændende udflugts- el-
ler feriemål for familier med børn. Der er masser af muligheder for at få be-
skidte fingre og bukser mens man kigger efter fossiler i moleret eller sma-



 

 19  

ge på de lokale specialiteter. 

 
Der skal lyde en stor tak til Støtteforeningen for Svenstrup Friskole, Kvick-
ly i Nordborg og Fakta i Havnbjerg for deres støtte til lejrskolen. Denne 
støtte er med til at give eleverne bedre oplevelser og fastholde fællesska-
bet på friskolen, så alle kan komme med uden at vi skal opkræve ekstra 
betaling for lejrskolen. 
Det er også det fællesskab som gør, at vi sjældent oplever mobning på 
skolen. Eleverne kender hinanden, hjælper hinanden og står sammen, og-
så når tingene driller. 
 

Arne Munkgaard 
skoleleder 
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Reklamefilm om Svenstrup Friskole 
Siden jul har vi arbejdet på at få lavet en lille film om Svenstrup Friskole. 
ProFilm har hjulpet os med at finde sponsorer og få optaget, klippet og la-
vet speak til filmen, som nu kan ses på skolens Youtube kanal. Hvis du er 
nysgerrig, kan filmen ses her:                                                                 
https://www.youtube.com/watch?v=1Kw_mMWakWQ 

 

 

Storkene fra Smedager.  

D. 24. august 2019 fløj først farmand 

Tommy og 4 min. senere fløj mor Anika 

fra deres rede i Smedager, og siger sik-

kert farvel og tak for denne gang, to pi-

ger blev det til under deres ophold, som 

fik navnene Anne og Lotte, de forlod re-

den d. 22. august. Billedet er fra øjeblik-

ket hvor Tommy har sine vinger helt ud-

strakt, fantastisk syn, og væk var han. 

https://www.youtube.com/watch?v=1Kw_mMWakWQ
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Nord-Als Autoværksted ApS. 

Nordborgvej 54 Svenstrup 

6430 Nordborg 

Tlf. 74456306 nord-als-auto.dk 
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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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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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Torsdag d.03.10 kl.  14,00 E`Siskå Lotto Forsamlingshuset 

Torsdag d.03.10 kl.  19,00 Filmaften Moses 2. del Konfirmandladen 

Søndag d.06.10 kl.  10,30 Menighedsgudstjeneste Maiko Kirken 

Søndag d.13.10 kl.  10,30 Gudstjeneste  Maiko Kirken 

Torsdag d.17.10 kl.  14,00 E`Siskå Lotto Forsamlingshuset 

Søndag d. 20.10 kl.  10,30 Gudstjeneste  Maiko Kirken 

 

… Søndag d. 20. Oktober - sidste frist for indlevering til næste nr. 

 

Onsdag d. 23.10 kl.  14,30 Sognecafe med Jens Lyster Konfirmandladen 

Onsdag d. 23.10 kl.  18-19,00 SUF Smart træning for hjernen Friskolen 

Torsdag d. 24.10 kl.  14,00 E`Siskå Forsamlingshuset 

Søndag d. 27.10 kl.  10,30 Gudstjeneste Maiko Kirken 

 

 Fredag d. 1. November udkommer næste nr. af E`Svenstruppe … 

 

Søndag d. 03.11 kl.  19,00 Alle helgens dag Kirken 

Onsdag d. 06.11 kl.  14,30 Plejehjemsgudstjeneste Guderup plejecenter 

Torsdag d. 07.11 kl.  14,00 E`Siskå syng sammen Forsamlingshuset 

Torsdag d. 07.11   kl.  19,00 Filmaften Samson og Dalila Konfirmandladen  

 

 

 

 Tidspunkt                              Aktivitet Mødested 

                                    Aktivitetskalender             Oktober 2019                                                                                                                                  
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