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Januar/Februar 2020 

  Nr. 1        44. Årgang 

Genforeningsstenen i Svenstrup blev afsløret den 15. 
juni 1930 af lærer Christensen, Sønderborg. 
Stenen blev fundet ved skovfogedboligen Nygaard i 
Statsskoven. Til trods for mange vanskeligheder med 
transporten af stenen til opstillingstedet blev det et 
triumftog, hvor samtlige beboere i byen fulgte trans-
porten med fanebærer og musikkorps i spidsen af 
optoget.  
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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. Februar 

 Til: Gert Wonsyld 

 e.svenstruppe@gmail.com 

 Denne udgave er lavet af 

 Eva Tagesen 

       Kommentar 

Julen og Nytåret er forhåbentligt vel overstået, 
og der er taget hul på et nyt år 2020, et jubilæ-
umsår. 
Ved afstemningen for 100 år siden stemte Søn-
derjylland sig hjem til Danmark igen. 
Der vil blive afholdt mange arrangementer 
rundt omkring i Sønderjylland og i hele Dan-
mark. 
Her i Svenstrup afholder Forsamlingshuset og 
Lokalhistorisk Arkiv, et arrangement tirsdag d. 
25. februar på forsamlingshuset, hvor bl. a . Si-
gurd Barret fortæller og underholder om gen-
foreningen. 
 
 De næste måneder vil 
der blive afholdt mange 
generalforsamlinger . 
Der er heldigvis mange 
aktive foreninger og 
medlemmer i vores om-
råde . Men !!! Mange 
foreninger kunne godt 
ønske sig større opbakning til bestyrelsesarbej-
det, mød derfor frem til generalforsamlingerne, 
og giv en hånd med, så vi stadig har liv i vores 
lokalområde. 
 
 
I november havde vi indsamling af penge til 
driften af ESvenstruppe’ . bestyrelsen vil her-
med takke for støtten, og vi udkommer igen i 
2020. 
Jeg vil hermed ønske alle et godt nytår. 
 
På bestyrelsens vegne 
Lasse Andersen.   



 

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

Gert Wonsyld 74 45 63 00 
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e-mail: kontakt@svenstrupfriskole.dk 

Svenstrup Friskoles støtteforening 
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Ungdomsforeningen 
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www.svenstrup-als.dk 

 3 

mailto:lasse@fyhn.dk
mailto:gertw@bbsyd.dk
mailto:nielsen@moisen.net
mailto:nielsen@moisen.net
mailto:i.jensen@post3.tele.dk
mailto:mrin@sonderborg.dk
mailto:jonnaolsen54@gmail.com
mailto:nielsen@moisen.net
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. 

 

Februar 

 2/2 –  kl. 10:30 Maiko 

 9/2 – kl. 14:00  Maiko 

16/2 – kl. 10:30 Maiko 

23/2 – Kl.10.30 Maiko 

 

Marts 

1/1 - kl. 19:00 Robert Ryholt 

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

8/3 – kl. 14:00 Maiko 

15/3 – kl. 10:30 Maiko 

22/3 – kl. 10:30 - Menighedsgudstjeneste 

29/3 – kl. 10:30 Guldkonfirmation 

 

April  

5/4 – kl. 10:30 Palmesøndag/

Konfirmation 
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Hjælpere søges til plejehjemsgudstjenester. 

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

rup Plejecenter, hvor Svenstrup Sogn har en gudstjeneste ca. en gang hver anden 

måned. Næste gang er onsdag d. 4. marts, 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. Hjæl-

pe de ældre med at finde en plads. 

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

gen og uddele bægere og samle dem ind igen. 

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

ge 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 

 

 

 
 

Hvad er der sket siden sidst? 

 

20 december var der juleafslutning for børnehave 

og Svenstrup Friskole i kirken.  

Her hørte børnene lidt om Jesu fødsel og mødte 

dukken Lene, som troede, at man forsøgte at 

fodre dyrene med det lille Jesus barn.  

Hun mødte også op til gudstjenesterne Juleaften 
i kirken.  

mailto:maimi@km.dk
mailto:maimi@km.dk
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Fælles Genforeningsarrangement 

I 2020 vil hundredåret for genforeningen i 1920 blive markeret af de 5 nordalsiske 

sogne ved et fællesarrangement. 

 

Tid og sted:  Onsdag d. 25. marts 2020, kl. 19:00- ca, 21:30 I Nordborg Kir-

kes nye sognegård. 

 

Program:  Professor emeritus Martin Schwarz Lausten fortæller om “Den 

kirkelige genforening”. 

 I 1920 blev de sønderjyske sogne, kirker, og præster en del af 

den danske folkekirke. Foredraget handler om nogle af de 

menneskelige og administrative problemer, der kom til at præ-

ge kirkelivet i Sønderjylland efterfølgende. 

Martin Schwarz Lausten er kendt som en vidende og under-

holdende foredragsholder.  

Sognepræst Kitty Hovgård, Egen kirke har lovet at præsente-

re sange fra tiden omkring genforeningen samt sange om 

sønderjysk identitet, sange der selvfølgelig skal synges som 

fællessang. Kitty Hovgård er ligeledes aftenens ”toastmaster”.  

Nordalsiske organisters consortband sørger for musikledsa-

gelse til sangene. 

 

Tilmelding og traktement:  Deltagelse i genforeningsarrangementet er gratis, der er 

ikke forhåndstilmelding. Te, kaffe og kage a 25 kr. kan købes.  

 

Alle er velkomne! 

m.v.h. De 5 nordalsiske sognes menighedsråd.  
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Indsamling i forbindelse med Gudstjenesten: 

(Indsamlingslisten vil fremover være at finde i kirkens våbenhus) 

 

Adventstiden, 1. søndag i advent – 4. søndag i advent:  

Bibellæser-Ringen i Danmark.  

Deres mission er at åbne Bibelen for alle gennem en fortrolighed med 

Bibelen i hverdagen. Dette sker igennem udviklingen af nye, kvalitets-

sikrede, digitale ressourcer til bibellæsning. 

Jul og Nytår, Juleaften og Nytårsdag:  

Børnesagens Fællesråd. 

Her går støtten til julestipendier og efterfølgende rådgivning for økono-
misk trængte eneforsøgere. 

Vintertid, Helligtrekonger, Helligtrekongers søndag – Fastelavnssøndag: 

Y’s Men Region Danmark. 

Her vil pengene gå til hjælpe uledsagede flygtningebørn og unge, pri-

mært i Athen, Grækenland, med at få en uddannelse, et sted og bo, 

så de kan få et ståsted i livet.  

Pengene vil også gå til en tilbygning til Trinity school i Tanzania, så der 

kan blive bygget et drengehus på skolen, så drengene har mulighed 

for at bo på skolen og få sig en uddannelse. Mange er børnene er for-

ældreløse eller børn af enlige forældre, og de ville derfor normalt være 

overladt til sig selv. 

Faste- og passionstid, 1. søndag i fasten – Langfredag: 

Livsværk. 

Pengene vil her gå til at skabe muligheder for udvikling og oplevelser 

for udsatte børn og unge i Danmark, i form af sommerlejre, legeplad-

ser eller andre former for aktivitetsmuligheder.  

Forårstid, påske, Påskedag – Anden Pinsedag: 

KFUM og KFUK i Danmark. 

Deres formål er at skabe aktiviteter og fællesskaber, hvor børn og un-
ge møder den kristne tro og oplever dens relevans for deres liv. 

Foreningen hjælper børn, unge og familier, der økonomisk og socialt 

har svære vanskeligheder, og som falder igennem det moderne effek-

tive samfund.  
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Trinitatis 1: Sommertid, Trinitatis- 8. søndag efter trinitatis: 

Jysk Børneforsorg/Fredehjem. 

Foreningen hjælper børn, unge og familier, der økonomisk og socialt har 

svære vanskeligheder, og som falder igennem det moderne effektive 

samfund.  

Trinitatis 2: Høst, 9. søndag efter trinitatis – 16. søndag efter trinitatis: 

Folkekirkens Nødhjælp. 

Formålet er at styrke verdens fattigste i kampen for et værdigt liv. Der bli-

ver arbejdet for at hjælpe der, hvor nøden er størst i form af katastrofe-, 

udviklingshjælp og fattigdomsbekæmpelse.  

Trinitatis 3: Efterår, Alle Helgen, 17. søndag efter trinitatis – Sidste søndag i kirke-

året: 

KFUM’s Soldatermission 

Pengene bliver brugt til at drive soldaterhjem forskellige steder i Danmark 

og et enkelt i Irak, hvor forsvarets personel kan få et pusterum.  

 

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

dage 

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. 

 

Ikonværksted. 
 
Der vil igen være mulighed at deltage i et ikonværksted i Svenstrup, og det vil  

foregå i Konfirmandstuen v/Svenstrup Kirke på Nordals 

                    Kalvehavevej 3, Svenstrup, 6430 Nordborg 

28. feb – 2. mar, kl. 9.30 – 16.30 

Pris: kr. 1.400,-. Betaling: Ved kursusstart 

Tilmelding:       Sofie Hansen, tlf. 7443 0907 el 2856 5775,                                 

e-mail: sofieh@stofanet.dk 

mailto:sofieh@stofanet.dk
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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. 

Sognecafe 

Onsdag d. 12. februar, kl. 14:30-16:00 

Peter Hellesø kommer og fortæller om det hjælpearbejde han sammen med Rotary 

gør for Litauen. 

Onsdag d. 15. april. Kl. 14:30-16:00 

Filmaften holder pause. 

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. 28. marts. 

mailto:maimi@km.dk
https://post.kirkenettet.dk/owa/UrlBlockedError.aspx
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Ordinær generalforsamling i Svenstrup Friskole 

 
Der er generalforsamling i Svenstrup Friskole onsdag d. 29. april. Forslag 

som ønskes behandlet på mødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 

28. februar 2020. 

#Robin Hoodie 
Årets teaterforestilling handler om den moderne Robin Hood og Prins 

John, der ikke længere nøjes med at husere i skovene omkring Sherwood, 

men som i stedet kæmper om magten på de sociale medier. Bro Tuck, Ma-

rian og Sheriffen fra Nottingham optræder selvfølgelig også, når vi bliver 

opdateret på vilkårene i den moderne medieskov, hvor følgere og medie-

kontrol er vigtigere end penge og venskaber. 

Igen i år er det Rikke som står bag manuskriptet og skolens elever og med-

arbejdere der har sørget for at få stablet forestillingen på benene. 

 

Børnehaveklassen 1. maj 
Igen i år starter et nyt kuld elever på Svenstrup Friskole den 1. maj. Vi har 
holdt det årlige startmøde for børn og forældre her i januar, men der er sta-
dig plads til nogle enkelte. Hvis du er interesseret, så kontakt skolen på tlf. 
6128 7681 og få aftalt tid til en rundvisning og en samtale om, hvad det er 
vi tilbyder og forventer af dit barn og dig/jer. 
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 En dejlig re-

de, at være i. 

E-SI-SKÅ 

 

E-SISKÅ startede med Nytårskur d. 9. januar 2020, 

og som I ser, så kom der nogen flotte fyre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formanden Agnes Nielsen bød alle et stort velkommen, 

bl.a. med champagne og kransekage til vommen. 

fra Højskolesangbogen vi også sang, 

i selskab med champagneglassenes klang. 

Snakken omkring bordende den bare gik, 

og damerne ”tror jeg,” fik rigtig hik`. 

De sjove masker kom frem, 

både de ægte og dem fra e gæm. 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteterne nærmede sig for at komme i gang, 

således også starten på året, med et  

Ref.: Eva Tagesen 
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E- siskå havde d. 26.1. besøg af Peter Tagesen,  

der fortalte og fremviste historier fra en del af den gamle 

grænse. ( Kongeågænse) De 42 fremmødte, kom med på en 

spændende tur rundt, med mange finurlige og sjove historier 

omkring Grænsestenene, som Peter havde kørt rundt i landet 

for at finde, ligesom han også havde søgt efter historierne 

bag stenene, det var en rigtig god eftermiddag, hvor der også 

blev serveret kaffe med dejlig hjemmebag.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ref.: Eva Tagesen 

 

 

 

 

 

 

 

Har du husket at købe billet til d. 25.februar kl.18,00 på Svenstrup Forsam-

lingshus da får vi besøg af Sigurd Barret som kommer og fortæller og syn-

ger om Genforeningen . 

Der severes en 2 retters menu + entre for kun 140,00kr. (se annonce) 

Støt op om dette arrangement og få samtidig en oplevelse. 

Svenstrup Forsamlingshus og Svenstrups Sogns lokalhistoriske arkiv. 
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Svenstrup Forsamlingshus 

og 

Svenstrup lokalhistorisk arkiv 
Afholder et Genforeningsarrangement på 

Svenstrup Forsamlingshus med 

Sigurd Barrett  
Tirsdag d. 25. februar 

2020 kl.18.00 

 

 

Kl. 18.00 serveres en 2 retters menu 

Kl. 20.00 starter Sigurd Barrett sin fortælling om                            

               Genforeningen. 

Der kan købes øl – vand og vin til moderate priser. 

Entre & menu: Voksne 140,00kr. 

                        Børn (u/12år) 80.00kr. 
 

Tilmelding: Bestilling og betaling til 8011-1025765 eller  

MobilePay 51 22 23 63  

eller Børge Nielsen Kløvertoften 14 Svenstrup  

senest d.  14. februar 2020   TILMELDING ER BINDENDE.  
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Vi har travlt for tiden: 

Nye vejskilte ved Paragraf Fem.  

Kommunen har på vores initiativ opsat blå vejskilte ved Paragraf Fem. 

 

Flagdag den 10. februar. Vi vil gerne bede alle i sognet, om at flage på denne dag, der er 

100 årsdagen for afstemningen i 1920. 

 

Tirsdag d. 25. februar har vi en kombineret Sigurd Barrett dag og genforeningsfest i 

Svenstrup forsamlingshus. Se annoncen andetsteds. 

 

Generalforsamling i Lokalhistorisk forening torsdag d. 19. marts kl 19 i Stevning Kultur-

hus. 

 

Afsløring af §5 skulpturen: Lørdag d. 30. maj kl 15. (Nærmere vil følge senere) og om 

aftenen spisning og dans i Svenstrup Forsamlingshus. 

 

 

 

 

Der indkaldes herved til: 

Ordinær generalforsamling i Lokalhistorisk forening 

Som afholdes torsdag d. 19. marts kl 19 i Stevning Kulturhus. 

Efter generalforsamlingen serveres kaffe/the og kage.  

Der vises billeder fra gammel tid, fortrinsvis fra 1864 til 1920  
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            Efterlysning 

    Af 

            Svenstrups Ungdomsforenings 

       Gamle Fane 

Efter tidligere forsøg på at finde Den gamle af Ungdomsforeningens Faner,  

der kun blev brugt ved særlige lejligheder, at man fik Fane nr. to, efterlyser jeg  

denne, da den har stor Historisk værdi. Den er muligvis Foreningens første  

Fane. Efter at har gravet i foreningens gamle protokoller, fandt jeg dens historie. 

            15. APRIL 1926 var der gymnastikopvisning med Faneindvielse.  

Karleholdet blev ledet af Niels Buk, såvel som pigeholdet. 

Som taler ved indvielsen fungerede Adler Lund fra Sønderborg. Han understre-

gede betydningen af Dannebrog for det Danske folk og ønskede foreningen  

Tillykke med den nye smukke Fane, og han udtalte ( Den smukkeste Fane i he-

le amtet ) da det var en silkefane”. Hvorefter der blev udbragt   

Et leve for Fanen. 

Efter gymnastikopvisningen, var der fælles kaffebord, og efter sangen 

” Nu velkommen enhver, under ungdommens tag”. 

Blev ordet givet til overrækkerren af Fanen Adler Lund, han holdt et godt histo-

risk foredrag om Flagets historie og dets betydning. Fædrelandssange blev  

sunget med vældig kraft. Det skiftede med taler og sang et par timer. Protokol-

lens historie viser klart , at der er sammenhæng mellem Genforeningen og den 

nye Fane, der blev overrakt Ungdomsforeningen. 

Hvem sidder inde med oplysninger der kan tilvejebringe DEN GAMLE FANE? 

Peter Møller 

Mølletoften 6 

Svenstrup 

TLF.: 61786301 
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Svenstrup Forsamlingshus 

Ordinær Generalforsamling 

Onsdag d. 11. marts 2020 kl. 19.00 

På Svenstrup Forsamlingshus 

Dagsorden: 

1.  Valg af dirigent 

2.  Valg af referent 

3.  Formandens beretning ved Børge Nielsen 

4.  Regnskab ved Gert Wonsyld 

5.  Indkomne forslag 

Valg: 

Valg til bestyrelsen 

Valg af suppleant 

Valg af revisor 

 Eventuelt 

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før. 

 

Med venlig hilsen bestyrelsen 

 

Svenstrup forsamlingshus Støtteforening 

Støtteforeningen afholder ordinær generalforsamling 

onsdag d. 11. marts 2020 på Svenstrup Forsamlingshus. 

Med følgende dagsorden i henhold til vedtægterne 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke. 

3. Regnskab. 

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

5. Valg af suppleant. 

6 Valg af revisor. 

7. Indkomne forslag. 

8. Eventuelt. 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i 
hænde  

Senest 8 dage før generalforsamlingen 

 

Med venlig hilsen bestyrelsen.   
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VI HAR BRUG FOR DIG! 

I forbindelse med driften af forsamlingshuset har vi brug for din hjælp. Ifølge vores 

vedtægter paragraf 9 skal vi være 5 medlemmer af bestyrelsen, 1 forretningsfører 

som også er kassere samt 2 bilagskontrollanter (før kaldet revisorer). Lige nu mang-

ler vi 2 bestyrelsesmedlemmer.  

Vi har nu snart i et år kørt på en dispensation fra generalforsamlingen så vi kunne 

køre videre med kun 3 bestyrelsesmedlemmer, men det går ikke længere. 

Derfor er det nødvendigt at vi på næste generalforsamling i marts 2020 skal have 

fundet 2 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter til bestyrelsen. Hvis dette ikke 

lykkedes vil bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling hvor det så 

vil blive besluttet hvad fremtiden er for forsamlingshuset. 

1 Vi finder 2 bestyrelsesmedlemmer og vi kan fortsætte. 

2 Vi kunne ændre vedtægter og køre videre med kun 3 bestyrelsesmedlemmer, det-

te har nuværende bestyrelse forkastet, men derfor kan en ny bestyrelse måske ac-

ceptere dette. 

3 Forsamlingshuset lukkes og afvikles i henhold til den i paragraf 15 beskrevet pro-

cedure. 

4 ………… 

SKAL forsamlingshuset da virkelig lukke nu hvor vi fejre 100 året for Sønder-

jyllands genforening med Danmark? 

Dato for næste ordinære generalforsamling vil blive oplyst her i bladet senere. 

På bestyrelsens vegne Børge Nielsen (formand) 

Teksten i paragraf 15: Opløsning, herunder salg af bygninger og inventar, kan kun 
finde sted på 2 efter hinanden, med 14 dages mellemrum, afholdte ekstraordinære 
generalforsamlinger. Der skal være enighed om anvendelsen af paragraf 15. Evt. 
midler skal anvendes til velgørende formål i Svenstrup sogn efter den opløsende 
generalforsamlings bestemmelse. 



 

 18  

 
”Ud af klappen” kommer til Svenstrup 

 
Svenstrup: Havnbjerg Amatørteater opfører en folkekomedie i Svenstrup Forsamlingshus 

den 6. marts kl. 19.00 og den 7. marts kl. 15.00, hvor man kan få grinet godt igennem. 
 

Kan det være for sent at fortryde? Ja det må den driftige entreprenør Tage Svendsen san-
de, da han og hustruen Lone kommer hjem fra Seychellerne. 

 
Inden de tog af sted, ville Tage have svigerforældrene Elinor og Wilhelm til at flytte i et 
lille rækkehus, han har ladet opføre, for til gengæld selv at overtage deres knaldhytte, 

der ligger på en kæmpe grund, som han vil udstykke og tjene styrtende på. 
Svigerforældrene mangler ikke noget … Måske lidt spænding – og derfor beslutter de sig 

for at give svigersønnen og datteren en lærestreg. 
 

Mens de unge er væk, hacker Elinor sig ind på deres Facebookprofiler, netbank og mail 
og pensionisterne overtager de unges identiteter. Planes lykkes over al forventning – na-
turligvis takket være hjælp fra posten, den lokale rocker og den nye betjent, som har stor 

sympati for Elinor og Wilhelm. 
Med andre ord: Læg dig aldrig ud med en pensionist, der har taget  

IT kørekort hos Ældre Sagen!  
(og husk stærke passwords!) 

 
Det er Havnbjerg Lokalforening, der arrangerer. 
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DEN 17. MARTS TIL  E`SVENSTRUP LAUGS  

GENERALFORSAMLING PÅ  

SVENSTRUP FORSAMLINGSHUS 
 

DAGSORDEN OG ANDRE INDSLAG VIL KOMME 

MED I NÆSTE BLAD AF E`SVENSTRUPPE 

KOM OG FÅ NOGEN HYGGELIGE TIMER OG SPÆN-

DENDE INFO VEDR. LOKAL OMRÅDET. 

VEL MØDT E`SVENSTRUP LAUG 
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Multikulturel folkemusik  
 

"Himmerland" med  

Nuala Kennedy 

spiller i Nørreskoven på Als 

 

Nuala Kennedy 

Tid og sted: 

Søndag 15. februar kl. 15.00 - 17.00 i den gamle skovfogedbolig Nygård i Nørre-

skoven på Als 

 

Medvirkende: 

"Himmerland" dansk multikulturel folkband med Nuala Kennedy, Irland som gæ-

stesolist. (Sang og Low Whistle) 

 

Entre m.m. 

Entre 120 kr. Kaffe og kage m.m. kan købes 

 

Arrangør: Foreningen Nygård 

(www.nygaard-als.dk) 
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Kort orientering fra borgermødet med de berørte parter  

 
i Himmark og Karlsminde 

 
 
 Et møde hvor Nordals Ferieresort, Rambøll og den kommunale forvaltning samt 

flere politikere lyttede til borgerne fra Himmark-Karlsminde der bliver berørt af byg-

geriet når Nordals Ferieresort begynder opførelsen af Resortet. 

Direktøren for Udviklingsselskabet Nordals Ferieresort, Niels Feerup, åbnede  bor-

germødet i Forsamlingshuset med at sige, at der i høringsudspillet er foreslået en 

vej ind til ferieresortet, som håndværkere og lastbiler skal bruge, når byggeriet går i 

gang i 2020. 

Men vi er naturligvis åbne for alternative ruter og lytter gerne og har I bedre forslag 

end Rambøll, som rådgiver os, så fyrer vi dem og ansætter Jer i stedet”, sagde  

Niels Feerup. 

Den udtalelse gav smil på læben og var med til at give et afslappet godt og kon-

struktivt møde, hvor Nordals Ferieresort selv kom med en alternativ rute udenom 

Himmark for de mange lastbiler, der skal kører til og fra byggepladsen i de kom-

mende år, hvor der bygges.  

Himmark og Karlsminde havde en indsigelse med mod det trafikforslag, der står i 

høringsudspillet på kommunens hjemmeside.                                                                          

Med 63 underskrifter som blev afleveret på mødet til kommune. 

Niels Feerup sagde blandt andet at skal bilerne ikke gennem Himmark, så har vi 

brug for hjælp og den hjælp fik han. 

For de havde ikke kun indsigelsen med. Sammenholdet og fællesskabet i Himmark 

og Karlsminde gjorde også at der kom et super forslag fra dem, det endte med at 

blive taget med videre til det fortsatte arbejde i forvaltningen og i Rambøll. 

 

Tak for et godt og konstruktivt fyraftensmøde  

 E´Svenstruplaug. 

 



 

 22  

    Musik i Privaten 
 

Tak til Tove og Peter der lagde stue til  
og ikke mindst HJOL (Henrik og John) 
med en uforglemmelig musisk aften. 
Peter og Tove have sørget for rigtig fine 
rammer hvor der var plads til alle og 
højt til loftet  

 
Dette gav også musikerne optimale 
forhold. 
 Som vi 32 gæster nød i fulde drag. 
Det var en uforglemmelig aften  
Hvor musik, sang og hygge var i høj-
sæde vi nød det. 
 

 
Og siger tak for en dejlig aften  
Også tak til Musikrådet for uden deres hjælp 
havde vi ikke haft musik i privaten  
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Stort fremmøde i Riecks Arkæologiske Samling 
 

 

 

Cirka 40 mennesker havde mandag den 20.1. om aftenen fundet vej til Riecks Arkæologiske 
Samling. Anledningen var at Flemming Rieck holdt foredrag om sin far og om samlingen. 
Foredraget vekslede mellem fortællinger og anekdoter om faderen og information om ud-
valgte genstande.  
 
Samlingen er unik og kendt langt uden for landets grænser. Den består af mere end 50.000 
genstande og er den største privatsamling i Danmark samlet af stort set èn mand.  

Der var stor interesse og spørgelyst og Flemming Rieck svarede beredvilligt.  
 

Nu glæder vi frivillige os til at det bliver sommer, så vi kan formidle den nye viden videre til 
vore gæster.  
 

Der er åbent søndage og tirsdage 13-16 fra påske til og med efterårsferien.  
Eller efter aftale med Agnes på 4098 9289 eller Ida på 2752 6330 

 

I påsken er vi med i påskeudstillingen. To lokale kunstnere fra hhv. Guderup og Nordborg 
udstiller, og der er åbent 11-17 alle påskedage.  

 

Se mere på hjemmesiden 
https://www.svenstrup-nordals.dk/sevaerdigheder/riecks-stensamling/ 

https://www.svenstrup-nordals.dk/sevaerdigheder/riecks-stensamling/
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Num-
mer 

Sidste frist for 
indlæg 

Trykning 
af bladet 

  E SvenstruPPe’  
udgives 

Internet 

(pdf – format) 

1 

(februar) 

Mandag den 

20. januar 

Tirsdag den 

28. januar 

  Fredag den 

31. januar 2020 

  

  

  

2 

(marts) 

  

Torsdag den 

20. februar 

Onsdag den 

26. februar 

  Fredag den 

28. februar 2020 

  

  

3 

(april) 

  

Fredag den 

20. marts 

Lørdag den 

28. marts 

  Tirsdag den 

31. marts 2020 

  

  

4 

(maj) 

  

Mandag den 

20. april 

Tirsdag den 

28. april 

  Torsdag den 

30. april 2020 

  

  

5 

(juni) 

  

Onsdag den 

20. maj 

Tirsdag den 

26. maj 

  Fredag den 

29. maj 2020 

  

  

6 

(juli / aug.) 

  

Lørdag den 

20. juni 

Lørdag den 

27. juni 

  Tirsdag den 

30. juni 2020 

  

  

  

7 

(september) 

  

Torsdag den 

20. august 

Søndag den 

30. august 

  Onsdag den 

2. september 2020 

  

  

8 

(oktober) 

  

Søndag den 

20. september 

Onsdag den 

30. september 

  fredag den 

2. oktober 2020 

  

  

9 

(november) 

  

Tirsdag den 

20. oktober 

Onsdag den 

28. oktober 

  Fredag den 

30. oktober 2020 

  

  

10 

(dec./ jan.) 

Fredag den 

20. november 

Onsdag den 

25. november 

  Fredag den 

27. November 2020 

  

  

  

Udgivelser i år 2020 
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Til alle i Svenstrup og omegn: 

Så er vinteren  over os. 

Vinteren giver mange tør, sart og irriteret hud. 

Propolis er fantastisk til tørre og sprækkende hænder, ansigtet, osv. (kaldet 

håndværker creme) 

Den er også velegnet til hundepotter når der saltes på fortovene. 

Gaver ideer 

Jeg sammensætter gaver ideer til  

Ham: Deo stik, Aftershave. 

Hende: Soya serie En hud i balance 

Og mange andre gave muligheder. (se Hjemmeside eller ring) 

Hilsen Ove Jensen 

Vestertoften 5  6430  Nordborg 

E.mail: agove@mail.tele.dk 
Tlf. +45 61670950 

Hjemmeside. www.myaloevera.dk/Ove 
Jeg har produkter: Kosttilskud, Hudpleje, Træning og vægtkontrol, Hårpleje, Hjem og husholdning,  

og kursus i forretnings muligheder. 

 
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 

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

Nordborgvej 54 Svenstrup 

6430 Nordborg 

Tlf. 74456306 nord-als-auto.dk 
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Skal du holde fest, eller er der andre anledninger, hvor du gerne vil have, at dine gæster 

overnatter i Svenstrup? 

Vi tilbyder overnatning, i nyrenoverede værelser med gode senge. Der kan sove op til 
13 personer hos os, fordelt i  
to lejligheder. Der er adgang til et fuldt udstyret køkken, TV-stue, bad og toilet. 

Priser:   

 
Der afregnes kontant eller med ”Mobilepay” ved ankomsten. 
 

Kontakt os: linda@maron1.dk           20491918 
 
 

Eller kig forbi  

Egebjergvej 1 – 6430  Nordborg  / www.maron1.dk 

250 kr. pr. person pr. nat inkl. linned 

300 kr. pr. person pr. nat inkl. morgenmad og linned 

900 kr. pr. nat pr. lejlighed - sommerhus koncept 

mailto:linda@maron1.dk
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBi7me0q7TAhXFKJoKHR2lCeMQjRwIBw&url=http://www.stonebriarconcept.com/?p%3D907&psig=AFQjCNHnzQooKcEIn3OSkwGyrirKUg2Peg&ust=1492626710882241
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZof_m067TAhXJApoKHUBhAPIQjRwIBw&url=http://www.grafodidaktplusz.hu/&psig=AFQjCNFza8MFs9SEoY_RvHKvE-UpF0jyOA&ust=1492627051357863
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 Søndag d. 02.02 kl. 10.30 Maiko                                                                                                                                                                                                                                           Kirken 

 Søndag  d. 09.02 kl. 14.00 Maiko                                                                                                                                  Kirken 

Søndag  d. 16.02 kl. 10.30 Maiko                                                                          Kirken 

Søndag d. 15.02 kl. 15.00 Musik i Nørreskoven                                                Nygård 

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

Søndag  d. 23.02 kl. 10.30 Maiko                                                                      Kirken 

Tirsdag d. 25.02 kl. 18.00 Genforeningsfest ( Sigurd Barrett)                      Forsamlingshuset 

Fredag d. 28.02 kl.  9.30 Ikonværksted             Konfirmandstuen v. Svenstrup Kirke 

Søndag  d. 01.03 kl. 19.00 Robert Ryholt                                                                                                                                                                                                      Kirken 

Onsdag d. 04.03 kl. 14.30 Gudstjeneste                                     Guderup Plejecenter 

Fredag d. 06.03 kl. 19.00 Havnbjerg Amatørteater                         Forsamlingshuset 

Lærdag d. 07.03 kl. 15.00 Havnbjerg Amatørteater                         Forsamlingshuset 

Søndag  d. 08.03 kl. 14.00 Maiko                                                                                                                                                                                                                                              Kirken 

Onsdag d. 11.03 kl. 19.00 Sv. Forsamlingshus generalforsamling    Forsamlingshuset 

    Efterfølgende Støtteforenings generalforsamling 

Torsdag  d.19.03 kl. 19.00 Generalforsamling Lokalhistorisk forening       Kulturhuset 

Onsdag d.25.03 kl. 19.00 Fælles Genforeningsarrangement    Nordborg Sognegård 

 

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

 

 

 

Fredag d. 28.februar  udkommer næste nr. af E`SvenstruPPe´ 

 Tidspunkt                              Aktivitet Mødested 

                                    Aktivitetskalender             Januar /Februar 2020                                                                     
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