
 

  

 
     

Den gamle fane 

 

Eftersøgningen af ungdomsforeningens gamle 

fane har givet resultat . 

Den er indleveret til Lokalhistoriske Arkiv i Nord-

borg i 1992 . 

Den har været udlånt til Flyvehjemmeværnet for 

5 - 6 år siden i forbindelse med en mindehøjti-

delighed ved Skærtoft . Det er oplysninger fra 

personer derfra , der har fået tilvejebragt fanen - 

og tak for det ! 

Der arbejdes nu for at få fanen udleveret til 

Svenstrup - det er vel her den hører hjemme. 

Peter Møller  

 

   Indhold Side 

 Kommentar   2   

 Adresselister 3 

 Nyt fra Kirken 4 

 Forsamlingshusets generalf. 8 

 Støtteforeningens generalf. 8 

 Vi har brug for dig  9 

 Bladets generalfsamling 10 

 Den forsvundne Fane 10 

 Vandværkets generalf. 11 

 Støttefor. Friskole generalf. 12 

 Laugets generalforsamlig 13 

 SUF: Gymnastikopvisning 14 

 SUF: Nødråb 15 

 Ren by 16 

 Annoncer 17 

  Aktivitetskalender 20 

 

  

  

  

  

  

 

Marts  2020 

  Nr. 2        44. Årgang 



 

 2  

 

 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. Marts 

 Til: Gert Wonsyld 

 e.svenstruppe@gmail.com 

 Denne udgave er lavet af 

 Eva Tagesen 

       Kommentar 

 

 

 

 

 

Er vi klar? Find kalenderen frem, og få sat kryd-

ser, for det er nu det gælder, hvis div. foreninger 

skal holdes i live. Der indkaldelse til 6 generalfor-

samlinger i dette nr. af ”E Svenstuppè.  

 

 

 

 

Foråret er jo allerede i gang, når man ser  rundt 

omkring, både i haverne, langs græskanterne og 

div. hjørner, er der bare forårsbebudere i fuldt flor. 

 

 

 

 

Og masser af vand 

overalt på marker 

og veje, samt div. 

sommerhus områ-

der. Ja vildt det er 

det, tænk hvis det 

havde været sne. 

Eva Tagesen 
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Nyt fra kirken 

 

Gudstjeneste tidspunkter 

i Svenstrup Kirke. 

Marts 

  1/3 - 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 

 9/4 – kl. 19:00 Skærtorsdag 

10/4 – kl. 19:00 Langfredag - Musikgudstjeneste 

12/4 – kl. 10:30 Påskedag 

13/4 – kl. 10:30 2. Påskedag 

19/4 – kl. 15:00 Robert Ryholt 

26/4 – kl. 10:30 Menighedsgudstjeneste, 2. s.e.påske  

 

Maj 

 3/5 – kl. 10:30 Maiko 

 6/5 – kl. 14:30 Guderup plejecenter gudstjeneste 

 8/5 – Kl. 10:30 Store Bededag 

10/5 – Kl. 09:00 Kitty 
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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 

 

Sognecafe 

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

 

 

 

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
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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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 oplys-
ninger på folk uden særlig og skriftlig tilladelse fra de pågældende. Af den grund må 
kirken desværre bede folk om selv at henvende sig, hvis de kender én i sognet, der 
fylder 90 eller 100 år. Dette gælder også guld- og diamantbryllup. 

                                                                                                                                                  

        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. 

mailto:maimi@km.dk
https://post.kirkenettet.dk/owa/UrlBlockedError.aspx
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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. 
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ESvenstruppe’ afholder ordinær generalforsamling 

Mandag d.16. marts kl.19.00 på Svenstrup Forsamlingshus 

Med dagsorden i henhold til vedtægterne: 

 

1. Valg af dirigent. 

2. Sidste års protokol. 

3. Beretning. 

4. Regnskab. 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

6. Indkomne forslag. 

7. Eventuelt. 
 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen  
i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 
 
E SvenstruPPé byder på kaffe og kage 
Med venlig hilsen bestyrelsen.   

 

Den forsvundne fane 
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Generalforsamling i Svenstrup vandværk 2020 

Onsdag d. 18 marts, klokken 19.30 på Svenstrup forsamlingshus 

 
Dagsorden: 

 
Valg af ordstyrer 

Valg af protokolfører 

Formandens beretning 

Fremlæggelse af regnskab  

Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor 

På valg til bestyrelsen er Arne Bonde og Carsten Christiansen 

På valg til revisor er Kirsten Kock 

Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalfor-

samlingen)  

Eventuelt 

 

 

Der er flere som i år er blevet overrasket over deres vandforbrug, så hermed en op-

fordring til jævnligt at holde øje med vanduret. 

 

Hvad koster det, hvis toilettet løber meget? 

Ifølge energistyrelsen bruger et toilet der løber 

Så det er svært at se: 275liter/døgn (100m
3
/år), og koster ca. 7000kr/år 

Så det ses: 550liter/døgn (200m
3
/år), og koster ca. 14000kr/år 

Med uro på overfladen: 1100liter/døgn (400m
3
/år), og koster ca. 27000kr/år 

 

På bestyrelsens vegne 

Gert Johansen 
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Dagsorden til generalforsamling i Støtteforeningen for Svenstrup Friskole 
D. 29. april 2020 

I gymnastiksalen på Svenstrup Friskole 
umiddelbart efter Friskolens generalforsamling der starter kl. 19 

 
 

1. Valg af ordstyrer 
a. valg af referent 

  
2. Gennemgang af året 
a. ved formand (Helle) 
b. ved kasser (Gitte) 
 
3. Valg af stemmetæller 
 
4. Valg til bestyrelsen 
a. på valg er  
Gitte Hjort  
Sandra Petersen  
Betina Petersen  
 
 
5. valg af revisor 
På valg er: 
Ib Jensen  
Hans Jørgen Petersen 
 
6. Indkomne forslag 
 
7. Evt. 
 
 
 

Forslag skal sendes til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen på 
stottesvefri@gmail.com  
 
 
 
 

mailto:stottesvefri@gmail.com
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E`Svenstruplaug                           

Afholder Årsmøde / generalforsamling på   

                                   Svenstrup forsamlingshus                                                                                                     

Tirsdag d. 17marts 2020 kl. 19,00 

Kom og hør hvad der bliver arbejdet med i vores by. 

Der sker så mange dejlige ting lige omkring os som vi gerne vil dele med jer. Kom og  

hør  hvor vidt de nedsatte grupper er i deres arbejde. Hvor langt fremme er rensnin-

gen i Himmark strand, Fjernvarme, sker der noget omkring fødevarebutik og park ved 

Danfoss.     2020 Genforenings arrangementer m.m.  

Kaffe   

Ordinær generalforsamling 

Dagsorden: 

Valg af dirigent. 

Formanden aflægger beretning 

Kasserer aflægger regnskab 

Indkomne forslag 

Valg 

         Valg af laugsmedlem John modtager genvalg 

          Valg af laugsmedlem Mia modtager genvalg 

          Valg af Laugsmedlem Peder modtager genvalg 

          Valg af laugsmedlem Hans Henning modtager valg 

          Hans Henning er indtrådt i bestyrelsen 

          da Birgitte har trukket sig på grund af arbejde. 

          Valg af stedfortrædere Kurt modtager genvalg 

          Valg af ny stedfortræder i stedet for Hans Henning 

          Valg af Bilagskontrolanter Asta og John Jacobsen 

          EVT. 

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 3 marts 

                                                                                                                   E`Svenstruplaug 
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Gymnastik opvisning i SUF. 
 

Svenstrup gymnastik afholder opvisning søndag den 22. marts 
klokken 10.30 i Nordborg Hallen ved Luffes plads i Nordborg. 

 
Vi har i år fået et par gæstehold ( JYS og Qvinde fra Dybbøl ) til at komme samt 
vores egne hold vil vise, hvad de har lavet igennem sæsonen. 
 
Så kom og få et par hyggelige timer sammen med alle gymnasterne og tag gerne 
en nabo eller god ven med.  
Entreen er igen 30 kroner og betales ved indgangen. 
 
Med venlig hilsen 
SUF Gymnastik  
NØDRÅB fra SUF Gymnastik. 
 
Vi har en bøn til jer borgere fra byen, jer der har børn/voksne der går til gymna-
stik, eller kender en der har interesse i gymnastik og det er, at vi mangler 1 til 2 
personer der vil være med i gymnastikudvalget ( ikke den store mødeaktivitet ) 
og så mangler vi nogle ledere / hjælpeinstruktører til vores forskellige børne 
hold til den kommende sæson. 
 
Hvis ikke der melder sig nogen, vil der i Svenstrup ikke være gymnastik og finde 
mere, dette vil være et kæmpe minus for vores børn, voksne og ældre der i dag 
går til gymnastik i Svenstrup. Så kom ud af busken og meld jer selv eller prik en 
der kunne have interessen for at hjælpe. 
 
MVH 
 
Dorith5 Kær Sprenger 
Telefon 2096650 
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NØDRÅB fra SUF Gymnastik. 
 
Vi har en bøn til jer borgere fra byen, jer der har 

børn/voksne der går til gymnastik, eller kender en der har interesse i 
gymnastik og det er, at vi mangler 1 til 2 personer der vil være med i 
gymnastikudvalget ( ikke den store mødeaktivitet ) og så mangler vi 
nogle ledere / hjælpeinstruktører til vores forskellige børne hold til 
den kommende sæson. 
 
Hvis ikke der melder sig nogen, vil der i Svenstrup ikke være gymna-
stik og finde mere, dette vil være et kæmpe minus for vores børn, 
voksne og ældre der i dag går til gymnastik i Svenstrup. Så kom ud af 
busken og meld jer selv eller prik en der kunne have interessen for at 
hjælpe. 
 
MVH 
 
Dorith Kær Sprenger 
Telefon 20966505 
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REN BY INDSAMLING AF SKRALD 

FOREGÅR LØRDAG DEN 4. 

APRIL. MØDESTEDET ER 

STOLBROLADEN. NÆRME-

RE OM TID MM. I NÆSTE 

E´SVENSTRUPPE 

 
VELMØDT  

E´SVENSTRUP LAUG 
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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 

 
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
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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 

Lørdag 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 

Søndag d. 15.03 kl. 10.30 Maiko                                                                        Kirken  

Tirsdag d. 16.03. kl. 19.00 E SvenstruPPé ordinær gener.fors.       Forsamlingshuset 

Tirsdag d. 17.03. kl.19.00 E Svenstruplaug generalforsanling        Forsamlingshuset 

Onsdag d. 18.03. kl. 19.30 Svenstrup vandværk gener.fors.            Forsamlingshuset 

 Torsdag  d.19.03 kl. 19.00 Generalforsamling Lokalhistorisk forening       Kulturhuset 

 

...Fredag d. 20. Marts - sidste frist for indlevering til næste nr . ... 

Søndag 22.03. kl. 10.30 Menighedsgudstjeneste                                          Kirken 

Søndag d. 22.03. kl.10.30 SUF. Gymnastikopvisning     Nordborghallen Luffes plads 

Onsdag d.25.03 kl. 19.00 Fælles Genforeningsarrangement    Nordborg Sognegård 

Søndag  d. 29.03. kl.10.30 Guldkonfirmation                                                      Kirken 

Søndag d. 05.04. kl. 10.30 Palmesøndag / Konfirmation                                    Kirken 

Torsdag d. 09.04. kl. 19.00 Skærtorsdag                                                            Kirken 

 

...Tirsdag d. 31. Marts udkommer næste nr. af E`SvenstruPPé ... 

 Tidspunkt                              Aktivitet Mødested 

                                    Aktivitetskalender                        Marts 2020                                                                                           
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