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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. April 

 Til: Gert Wonsyld 

 e.svenstruppe@gmail.com 

 Denne udgave er lavet af 

 Gert Wonsyld 

     

 

 

 

   Kommentar 

 

Corona virus. 

Som alle er bekendt med er Covid-19 kommet til 

Danmark og også til Als. 

Man syntes til at begynde med at det blev nok ik-

ke så slemt, og da slet ikke hos os, men der Er 

slemt jeg ved ikke hvor slemt det er på Als, men 

de samme restriktioner gælder alle steder og lyt 

til dem og ikke mindst efterlev dem. Tænk på jer 

selv og jeres nærmeste. 

Som man kan se i bladet er der nogle aflysninger 

og der vil komme flere, for det bliver sikkert en 

lang omgang. Hold jer orienteret på de forskellige 

hjemmesider og lokalpressen men ikke mindst 

PAS PÅ JER SELV. 

Gert 
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Nyt fra kirken 
 

 

Meddelelse fra Svenstrup Kirke 

Vi befinder os i en særlig situation pga. Covid-19/Corona-virussen, hvor mange ar-

rangementer bliver aflyst og udskudt, hvor myndighederne har udsendt retningslin-

jer, som næsten dagligt bliver ændret og skærpet. 

Det påvirker derfor også det kirkelige liv. Allerede nu har vi måtte aflyse gudstjene-

ster og udskyde konfirmationen, idet den seneste udmelding er at alle konfirmationer 

inden Påske skal udskydes. Hvornår konfirmationen vil blive holdt i stedet for, det 

ved vi endnu ikke.  

Fordi udmeldingen er at alle konfirmationer inden Påske skal udskydes, så har vi i 

Svenstrup Kirke valgt at tolke det som, at det mest forsvarlige er også at aflyse 

gudstjenesterne Skærtorsdag og Langfredag, og at der er endnu tvivl om Påske-

gudstjenesten vil kunne gennemføres.  

Derfor henviser vi til radio-gudstjenesten på P1, hvis man ønsker at deltage i en 

gudstjeneste og har brug for Guds ord i denne periode.  

For gudstjenester i Svenstrup Kirke, der henviser vi til kirkens egen hjemmeside, 

som vi vil opdatere med gudstjenestedag og tid, så snart vi ved noget med sikker-

hed. 

Mht. øvrige arrangementer, der vil vi også henvise til kirkens hjemmeside.  

Mht. Kirkelige handlinger: Det anbefales at dåb og vielser bliver udskudt. Såfremt de 

skal afholdes, så bliver det i denne periode uden organist og kirkesanger, og det bli-

ver kun de allernærmeste familiemedlemmer og vidner/faddere, som må være til 

stede.  

Bisættelser/Begravelser vil stadig foregå, men indskrænkes kun til at være for de 

nærmeste pårørende. Dem, som ønsker at vise deres kondolence, bedes allerven-

ligst om at nøjes med at sende deres tanker og omsorg i form af blomster og skriftli-

ge hilsner.  

Samtaler med præsten er stadig muligt telefonisk. 
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Vi håber, at alle forstår, at det er en meget usædvanlig situation, som også vi i 

Svenstrup Kirke tager meget alvorligt. Vi håber og beder til, at alle passer godt på 

hinanden og følger myndighedernes retningslinjer, og at Gud vil hjælpe os alle, så vi 

alle kommer igennem denne prøvelse.  

 

Med venlig hilsen 

Sognepræst Maiko B. C. Miyamoto 

 

Billeder fra kirken 

Vi har lige enkelte billeder, som vi ønsker at dele med jer alle i sognet.  

Det ene billede er de fine ikonbilleder, som vores dygtige konfirmander har malet. 

De to andre er af kirkeskibet ICTUS, som igen er kommet op at hænge i kirkens 

skib.  

Ictus (ΙΧΘΥΣ) betyder på græsk fisk, som blev brugt som et gensidigt kendetegn 

mellem kristne i kristendommens første tid.  

Bogstaverne er forbogstaverne til følgende sætning; Iésous Christos Theou Yios 
Sóter (Jesus Kristus, Guds Søn, Frelser) 
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Billede af kirkeskibet i Svenstrup Kirke 
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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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REN BY  

INDSAMLING AF SKRALD 

FOREGÅR LØRDAG DEN 4. APRIL. 

MØDESTEDET ER STOLBROLADEN 

kl. 9.30 

Påskeudstilling på Stolbroladen og Alsingergården   

 
Så nærmer påsken sig og der er tid for kunstudstillinger på Als for 25. gang. 

På Stolbroladen udstiller medlemmerne både malerier og decoupage 

 

Så har vi igen fået en stenhugger til at udstille sit arbejde ,han har lavet i vinterens løb, 

Der udstilles i vognporten. 

Og derudover er der åben i Stenklubben hvor man kan se sten og fossiler og sand fra alverdens lande samt salg af smykker. 

 

På Alsingergården er det gruppen Optimisterne som udstiller malerier, smykker, keramik og bark art. 

Der er åben alle påskedage kl. 13-17. 

 

Der er fælles fernisering i Idrætscenteret Skærtorsdag kl. 11 med tale af Mag. Art. Hanne Lundgren Nielsen og et musikalsk 
indslag . 

 Derefter afgår ferniseringsbussen kl.12 til fire udstillingssteder.  

Kataloger kan afhentes på biblioteket og i butikkerne i Nordborg. 

 

Anna Weber Flintevænget 37 Guderup 

40746398 
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Svenstrup Forsamlingshus Støtteforening. 
 

Fra bestyrelsens side vil vi takke alle for den støtte og velvilje vi har mødt i året 2019, således at 

forsamlingshuset kan præsentere sig som et indbydende og brugbart samlingssted, et godt aktiv 

for Svenstrup. 

Som tidligere år vil vi bede om hjælp til vedligeholdelse af arealerne omkring forsamlingshuset, arbejdet 

består af: Fortov og fliser fejes, bed foran huset luges og rives, areal ved bagindgang renholdes og rives.  
Jeg har lavet en turnusliste med ugenumre, arbejdet bedes udført i den planlagte uge. 

Jeg håber I vil afse tid.  

Hvis I ikke ønsker at medvirke vil jeg gerne have besked.  

 

Arbejdskalender for året 2019. 

 
Uge 15, april måned  familien  Ole Tagesen   tlf. 26145771 

Uge 18,april måned  familien Lasse Andersen   tlf. 21746273 

Uge 20, maj måned  familien Willy Olesen   tlf. 74456292 

Uge 24, juni måned   familien Ole Rasmussen   tlf. 74456193 

Uge 28, juli måned  familien Bent Asmussen   tlf. 74456407 

Uge 31, juli måned  familien Peter Møller Himmark tlf. 74456301 

Uge 33, august måned  familien Børge Nielsen    tlf. 30873837  

Uge 36, september måned   familien Viggo Brodersen  tlf. 61780217 

Uge 39, september måned  familien Bent Rasmussen   tlf. 74456526 

Uge 42, november måned  familien Helmuth Buss   tlf. 74456284 
Uge 48, november måned   familien Arne Buch   tlf. 74456150 

 

På  forhånd tak og god fornøjelse med årets oprydningsdage 

 

Den årlige vedligeholdelses- og rengøringsdag er ikke fastsat, dato bekendtgøres senere.   

Vi starter kl. 8.00 med morgenkaffe og slutter dagen med spisning. 
Vi hører gerne fra jer hvis I har lyst til at give en hånd med både den dag og i årets løb, der er altid  

plads til en til i støttekredsen.  

 

På bestyrelsens vegne 

Lasse Andersen 

Tlf. 21746273.    

Arbejdskalender for året 2020 ved Forsamlingshuset. 

 

2020 
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Referat fra generalforsamling i Svenstrup forsamlingshus 11/3 2020. 

Valg af dirigent. 

Ole Rasmussen blev valg, og takkede for valget. 

Valg af referent. 

Dorthe Johansen blev valgt 

Formandens beretning 

Vi har afholdt 4 ordinære bestyrelsesmøder 27/2, 25/4, 7/8 og 5/11 samt et ekstra 

27/3 vedrørende planlægning af Sigurd Barrett. 

Vi har overtaget vedligeholdelse af vores hjertestarter, da firmaet der skulle gøre 

dette gratis er gået konkurs. Hjertestarteren er opdateret og klar til brug. 

Planlægning med at arrangere Sigurd Barrett påbegyndes på opfordring af For-

eningen af Sønderjyske forsamlingshuse. Senere på året fik vi kontrakten i hus. 

Det viste sig senere at vi har været heldige da kun 5 forsamlingshuse i hele 

Danmark nåede dette inden alle koncerter var udsolgt. 

Vi modtog penge fra SE fonden til dækning af lovbefalet ændring af belysning, ar-

bejdet med dette udført i maj måned. 

Der er modtaget 2 tilbud fra lokale håndværker, på renovering af udvendig maling 

på husets facader. Arbejdet kan først påbegyndes i 2020 på grund af travlhed 

hos håndværker. Vi søger en fond til dækning af de 20.000kr. 

Rengøringsdag her kunne jeg for første gang selv deltage og kunne se at der vir-

keligt blev gået til sagen, Viggo ledte slagets gang, og vi kan alle være stolte af 

resultatet.  

15/11 Marlene og Poul synger og spiller, der var 77 personer tilstede, mange ude-

fra. Fin aften hvor der blev serveret smørrebrød. 

Slutter med at sige tak til alle der i årets løb på den ene eller anden måde har hjul-

pet til i forsamlingshuset. 

Kasserers beretning 

I 2019 har der været en omsætning på 249.995kr. Efter at udgifter er trukket fra er 

der et overskud på 118.821kr. Egenkapitalen er herefter 1.068.532kr 

Der er søgt fonde, og her har SE fonden og Mads Clausen fonden tilsammen støt-

tet med 110.000kr. En del at disse midler er brugt til at opdatere de elektriske 

installationer så de nu er lovlige. 

Forsikringen er skiftet til et nyt selskab, så dækningen nu vurderes at være både 
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bedre og billigere.  

I 2019 er der skiftet naturgas måler, hvilket har bevirket at der ikke er opkrævet til-

strækkeligt for naturgas, så der venter en efterregning i 2020 

 

Kommentarer til beretning, og kasseres beretning. 

Flot at der har været fin tilslutning til musik arrangement med Malene og Poul. Ag-

nes kunne fortælle at det var evalueret, og sandsynligvis fortsætter ”musik i pri-

vaten” og til næste år. 

Forsamlingshuset har været lejet ud ca. 50 gange til fester, samt til faste brugere 

og foreninger. 

Alle opfordres til at sætte X i kalenderen d. 30/5, hvor der et genforeningsarrange-

ment på forsamlingshuset. Om eftermiddagen er der afsløring af skulptur ved 

paragraf 5. 

Der er indhentet tilbud på maling af forsamlingshus, og her håbes der på at vejrgu-

derne er med maleren, så han kan få malerarbejdet afsluttet inden genfore-

ningsfesten. 

Der mangler billeder af hjertestarterens placering ved forsamlingshuset på hjem-

mesiden med hjertestartere. John Jacobsen melder sig til at få billeder lagt op. 

Beretning og regnskab godkendes. 

 

Valg til bestyrelsen 

Følgende vælges til bestyrelsen: 

Helga Nielsen 

Ida Wind 

Ove Jensen 

 

Valg af supplementer 

Følgende vælges: 

Kenneth Jørgensen 

Brian Petersen 

 

Diverse 

Gert Wonsyld stopper som kasserer til næste år. 

Andelsbeviser á 100kr kan købes ved henvendelse til Gert Wonsyld 

Børge takkede for det fine fremmøde (27 personer), og alle var enige om, at det 

var dejligt at der nu igen er en fuldtallig bestyrelse. 
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Svenstrup Forsamlingshus Støtteforening. 

Generalforsamling afholdt d.11. marts 2020. 

Foreningen er stiftet år 2000. 

 

Formanden bød de fremmødte velkommen. 

 

1. Første punkt på dagsordenen var valg af dirigent, Ole Rasmussen blev foreslået 
og valgt. 

 

Bestyrelsens beretning for år 2019. 

Vi har afholdt og medvirket ved 4 arrangementer. Vi har haft lidt indtægter ved salg af 
forbrugsvare ved andre foreningers arrangementer. Vi har afholdt Nytårs Kuren som 
tak for hjælpen til forsamlingshuset. 

 

Årets driftsoverskud er på 13.032,91kr. 

 

Støtteforeningen har passiver for 600.000,00 som rente og afdragsfrie lån i Svens-
trup Forsamlingshus. 

Da vores kunder i forretningen er svundet ind, og vi ikke er opsøgende efter nye, er 
vores indtægter betydeligt reduceret. De indtægter vi fremover får, vil nok kun lige 
dække udgifterne til at drive foreningen.   

 

Udendørs arealerne er rengjort og vedligeholdt løbende gennem året. 

Den indkøbte robot græsklipper kører upåklageligt udfører et godt stykke arbejde. 

Den årlige arbejdsdag med diverse vedligeholdelses opgaver og rengøring, blev af-
holdt onsdag d.18. september, igen med stort fremmøde. Dagen startede traditionen 
tro med morgenkaffe og sluttede med aftensmad. 

Ved næste rengøringsdag vil der være en stor opgave med at få den udvendige del 
af bygningen renoveret, hele bygningen trænger til maling. 

 

Jeg vil hermed rette en tak til støtteforeningens medlemmer for de mange frivillige ti-
mer i har brugt, for at vi her i Svenstrup har et forsamlingshus, der er indbydende og 
brugbart. 

Tak til forsamlingshusets bestyrelse og bestyrelseskollegaer, for et godt samarbejde i 
det forløbende år.  

Jeg vil slutte beretningen med ønske om en god fremtid for Svenstrup Forsamlings-
hus. 
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3. Regnskabsberetning ved: Ranghild Knudsen. 

Vi har en bank konto på 27.809,06 kr.  

Årets resultat er 13.032,91 kr.  

Støtteforeningen har passiver for 600.000 kr. som rente og afdragsfrie lån i Svenstrup 
Forsamlingshus. 

Regnskabet er revideret og godkendt 

4. Ingen indkomne forslag. 

 

5. Valg  

På valg til bestyrelsen var: 

Lasse Andersen, genvalg. 

Viggo Brodersen, genvalg. 

John Jacobsen, genvalg. 

 

6. Valg af suppleant: 

Villy Olesen, genvalg. 

 

7. Valg af revisor: 

Helmuth Buus, genvalg. 

8. Eventuelt: 

Dato for den årlige arbejdsdag blev ikke fastlagt, dato bliver meddelt senere. 

Formanden takkede Ole Rasmussen for god ledelse af generalforsamlingen. 

Aftenen sluttede med kaffebord og hyggeligt samvær. 

Agnes Nielsen gav forsamlingen en orientering, omkring de planer der for etablering af et Multikul-
turhus i Svenstrup 

Efter generalforsamlingen er bestyrelsen: 

Formand  Lasse Andersen 

Kasserer  Ranghild Knudsen 

Bestyrelses medlemmer:  John Jacobsen 

  Viggo Brodersen 

  Aase Henningsen 

Suppleanter:  Ejvind Volf 

  Villy Olesen 

Revisorer:  Helmuth Buss 

  Jytte Brock 

På bestyrelsens vegne 

Lasse Andersen.    
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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. 17 

 
 

1. Valg af ordstyrer 
a. valg af referent 

  
2. Gennemgang af året 
a. ved formand (Helle) 
b. ved kasserer (Gitte) 
 
3. Valg af stemmetæller 
 
4. Valg til bestyrelsen 
a. på valg er  
Gitte Hjort (modtager genvalg) 
Sandra Petersen(modtager genvalg)  
Betina Petersen(modtager IKKE genvalg)  
 
 
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  

Til udbringning af ESvenstruppe’  søger vi en person. 

Jobbet består i udbring af bladet til 45 husstande på Nørreskovvej og  

Klingbjerg området. 

Jobbet kan udføres på ca. 1time. Bladet udbringes 10 gange årligt. 

Aflønning: 50 kr. pr gang, årligt udbetales en bonus på 150 kr. 

Jobbet kan søges af alle, skoleelever fra 12  år. 

Kontakt ESvenstruppe’ 
Lasse Andersen 
Kirketoften 4, Svenstrup 
Tlf. 21746273    

mailto:stottesvefri@gmail.com
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SÅ ER VI KLAR IGEN OG CORONA VIRUSSENFORHÅBENTLIG 

SNART VÆK 

Sæsonen starter tirsdag den 14. april , hvor vi i Krolf udvalget vil hjælpe jer i gang hver tirsdag fra 

kl. 18.30. 

Så kom og prøv spillet og se, om det er noget for dig. Vi er der for at hjælpe dig godt i gang. 

Køller og bolde er på stedet i skabet og kan lånes. I skabet er der også holdskemaer. 

Vi starter kl. 18.30 med at sætte hold ved hjælp af et spil kort, så vi ikke har de samme på 

holdene hver gang. Der er 4 til 5 mand på hvert hold. 

Er det noget for dig og din familie, kan der købes et årskort til husstanden. Det koster 100 kr. og 

kan købes: TIRSDAGE KL: 18.30 ved STOLBROLADEN eller kontakt Mia Bendorff, mob.: 2277 5700/mail: 

etam7@hotmail.com eller Helle Hansen, mob.: 2332 2410/mail: hhbh@hotmail.dk 

Har du årskort, så er der adgang til køller m.m. og toilet, og du kan spille, lige når du har lyst, og 

lige så tit du vil. 

Det er også muligt at leje banerne, f.eks. til familiekomsammen, foreningsarrangementer eller 

lign. Kontaktperson: Helle Hansen, mob.: 2332 2410/mail: hhbh@hotmail.dk 

Vi glæder os til at se dig den 14. april kl. 18.30. 

De bedste forårshilsener og pas godt på jer selv 

Krolf-udvalget 
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Generalforsamling på Svenstrup Friskole 
Dato & tid: d. 29/4-20, kl. 17.00 

Sted: Svenstrup Friskole 
 

17.00 – 18.00: Hot dogs til de fremmødte (såfremt man også deltager i generalforsamlingen) 
(friskolens børn er også velkomne såfremt de medbringer deres mor og/eller far) 

18.00 – 20.00: Generalforsamling 
(for de fremmødte friskole børn vil der være aktiviteter (bevægelse og film) under 
generalforsamlingen, såfremt deres medbragte forældre deltager i generalforsamlingen) 
 

Støtteforeningen sørger for at der kan købes øl & vand. Man må også gerne selv medbringe drikkevarer. 
 

Eftersom vi tilbyder hot dogs inden generalforsamlingen er tilmelding nødvendig. Tilmelding til 
generalforsamling med antal voksne og børn senest d. 26/4 på generalforsamling@svenstrupfriskole.dk  

Dagsorden: 
 

1. Valg af ordstyrer & referent 
2. Bestyrelsen aflægger beretning 

a. Formandens beretning 
b. Skolederen beretter om det forgangne år 
c. Tilsynsførendes beretning 
d. Kasserens beretning & forelæggelse af revideret årsregnskab for 2019 

3. Valg til bestyrelsen 
a. Valg af stemmetællere 
b. Valg af medlemmer i forældrekredsen 

i. På valg er: Karina Leonhard (Modtager ikke genvalg) 
ii. Heidi B. Jørgensen (udtræder udenfor valg – nyt medlem vælges for 1 år) 

c. Valg af medlemmer i skolekredsen 
i. På valg er: Lenette Johansen 

4. Valg af suppleanter 
a. Valg af suppleant i forældrekredsen 

i. På valg er: Anja Christiansen 
b. Valg af suppleant i skolekredsen 

i. På valg er: Kristoffer Jakobsen 
5. Indkomne forslag 

a. Justering af skolepengene 
6. Evt. 

 
På bestyrelsens vegne 
Morten Carstensen 
 
PS: I tilfælde af at vi bliver nødt til at udsætte generalforsamlingen pga. Covid-19 vil dette blive annonceret 
på vores hjemmeside. 
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Vi ønsker 

vore læsere 

en glædelig 

påske 
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     Genforeningsfest 
 
Der blev holdt en stor genforeningsfest i forsamlingshuset d. 25. feb. 2020 
 
Arrangører: Svenstrup forsamlingshus og Lokalhistorisk forening. 
 
Der var fuldt hus, 124 deltagere, hvilket næsten må være rekord i den stor sal. 
Lokalhistorisk havde lavet udstilling i den lille sal med genstande mv fra 1864 til 
1920.  
 
Lasse Andersen og hans hold havde lavet god mad til os. 
Sigurd Barrett og Eskild lavede et fint show om genforeningen i godt en time. 
Reaktionerne på festen har været meget positive. 
 
Vagn Hesselager 

Aflysning af E-Si-Skå´s  

             Afslutning og generalforsamling   

 

På vores sidste hyggeeftermiddag d. 12 marts blev vi enige om at vi ville 

møde til generalforsamling og afslutning i E Si Skå d. 16 april. 

Dette kan ikke lade sig gøre for Corona én spøger stadig og vil også gøre det                              

et stykke ud i fremtiden.  

 

Så håbet er at vi ved meget mere når næste nr. af bladet udkommer først i Maj 

hvor i vil blive informeret for  

Inden den tid vil bestyrelsen også have taget stilling til om vi 

siger tak for denne sæson. Vi har haft mange hyggelige timer og 

får forhåbentlig også snart mulighed for at hygge sammen igen. 

Pas godt på jer selv   

                    På bestyrelsens vegne  

                                                           Agnes  
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Billeder  

fra Genforeningsfesten. 

 

Forsamlingen er klar ved tallerkenen 

 

 

 

 

Underholdningen med Sigurd og 

Eskild er i gang. 

 

 

Fællessangen kører også på fulde 

omdrejninger imellem underhold-

ningen. 
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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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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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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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Tirsdag  d.14.04 kl. 18,30 Krolf Start Stolbroladen     

...Mandag d. 20. April - sidste frist for indlevering til næste nr . ... 

Onsdag d. 29.04 kl.. 17,00 Friskolens Generalforsamling Friskolen 

Onsdag d. 29.04 kl.  ?? Friskolens støtteforenings generalforsamling 

 

...Torsdag d. 30. April udkommer næste nr. af E`SvenstruPPé ... 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tidspunkt                              Aktivitet Mødested 

                                    Aktivitetskalender                        April  2020                                                                                               
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Med hensyn til andre    

datoer og aflysninger 

Hold øje med lokalaviser 

og dagspressen og ikke 

mindst de sociale medier. 

Redaktionen 


