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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. Maj 

 Til: Eva Tagesen 

 e.svenstruppe@gmail.com 

 Denne udgave er lavet af 

 Gert Wonsyld 

     

 

 

 

   Kommentar 

 

Corona krisen er ikke ovre endnu, selvom der er 

bedring på vej og regering og sundhedsmyndig-

heder er ved at planlægge den næste lempelse til 

10 maj. 

Som man kan se i bladet, er friskolen i gang i de 

små klasser, forsamlingshuset er også, så småt 

begyndt at planlægge afholdelse af bestilte kon-

firmationsfester og andre arrangementer. 

Men hvis ikke andet kan vi da glæde os over det 

dejlige vejr vi har. Også haven er der efterhånden 

ikke mere at lave i. 

Men stadig væk: pas på jer og hold afstand og 

frem for alt brug jeres sunde fornuft.  

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 retningslinjer, 

som bliver opdateret løbende i denne tid. 

I skrivende stund er det stadig uvist, hvornår vi præcist må åbne kirkens døre igen og 

holde gudstjeneste. Derfor henviser vi til Svenstrup kirkens hjemmeside, der løbende 

bliver opdateret med informationer mht. gudstjenester og kirkelige handlinger.  

På hjemmesiden finder man også et link til en YouTube kanal, hvor jeres præst vil 

uploade videoer med andagter til de forskellige helligdage, mens kirkens døre er luk-

ket. Der vil også blive uploaded videoer med bibelfortællinger for børn på kanalen. På 

siden er der oprettet playlister, så videoerne nu også er fordelt og sorteret på basis af 

indhold. 

YouTube kanalen hedder Pastor Maiko, hvilket man kan søge på.  

 

I øjeblikket gælder følgende retningslinjer for de kirkelige handlinger til og med 10 

maj i Svenstrup Kirke: 

Dåb og vielse: Man må maks være 10 personer inkl. kirkens personale. 

Begravelse/bisættelse: Man må maks være 20 personer foruden kirkens personale.  

Samtaler kan ske telefonisk eller efter aftale i konfirmandladen.  

Vi håber, at alle forstår, at det er en meget usædvanlig situation, som også vi i Svens-

trup 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 kom-

mer igennem denne prøvelse.  

 

Med venlig hilsen 

Sognepræst Maiko B. C. Miyamoto 
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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. 

Årets konfirmander, som vi håber kan nå at blive konfirmeret i juni, er: 

Emil Bonnevie Jakobsen 

Christoffer Fynbo Hansen 

Sebastian Hjort 

Jannick Hymøller 

Nicolaj Bonde Sørensen 

Liv Marie Lyneborg 

mailto:maimi@km.dk
https://post.kirkenettet.dk/owa/UrlBlockedError.aspx
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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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E´Svenstruplaug  
Vil gerne ad denne vej orientere omkring årets gang i 
2019 da vi er i en Coronatid. 
hvor der ikke har været muligt at afholde generalfor-
samling 
Så her er lidt om hvad vi har lavet i det forgangne år.  
 
Der har i året 2019 været rigtig mange aktiviteter i 
gang i vores By. 
Det er dejligt når vi har mange personer med fra hele 
byen, så det ikke kun er de enkelte laugsmedlemmer der trækker læsset.  
Det er godt at vi i Torup, Himmark og Svenstrup har så mange ildsjæle der bræn-
der for vores By 

Projekter                                                                          
Storkeprojekt i arbejde  
Slæbested udskudt 
Forskønnelse af vores hovedgade (Nordborgvej) i arbejde  
Shelters ved skolen i arbejde  
Multihal arbejde  
 

Storke projektet her er 5 pæle sat op en  i Himmark, 3 på 
mølletoften  og en ved Stolbroladen. Gruppen regner med 
at rederne kommer op tidligt i foråret 2020, det glæder vi 
os til.  
 

 
Slæbestedet ved Himmark strand er udskudt, vi venter på 
oprensning af forureningen. Pengene er bevilliget til slæbe-
stedet, så vi håber der sker noget i 2020.  Shelterne nede ved 
Himmark strand er lagt lidt i skuffen.  
 

 

 
Ren by er et af de projekter der kommer hvert år og 
kommer os alle til gode. 
Affaldsindsamlingen gik fint men vi kunne godt have 
været lidt flere.  
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Gruppe omkring Nordborgvej er i arbejdstøjet og som i har 
kunnet se har                 de fået kommunen til at rydde hjørnet 
ved Nordborgvej/ Nørreskovvej  
Ved Ugebjergvej / Nordborgvej har vi kunnet nyde vilde 
blomster og i 2020 vil i kunne se meget mere til deres bestræ-
belser på at gøre vores hovedgade.  
Til en unik oplevelse.  
 

 
Friskolen har i fællesskab med SUF og Lauget projekteret en 
stor shelters ved skolen. Tegninger og placering er på plads. 
Økonomien er ikke helt på plads men der forventes at shelteren 
bliver en realitet i 2020 
  
 
Multihal. Der har været en lille gruppe der bestod af folk fra Skole, Forsamlings-
hus. SUF og Lauget, ude at se på multihaller 5 forskellige steder i Jylland. 
Vi er på nuværende tidspunkt på ide stadiet og søger derfor midler til at komme 
videre, får vi disse for- projektmidler, kan  vi konkretisere hvad vi gerne vil og 
hvordan. 
 
 
Sommerfesten forud for Ringridningen 
Her var der god stemning og tilslutning. Vi fik løst vores udfordring med maden 
da vi ikke havde vores Karin til at stå for denne. 

   
 
Fællesspisning i uge 42 med kåring af årets ildsjæl i Svenstrup, var 
også vellykket. 
Det var et rigtig godt valg fra udvælgelse-komiteen.  
Tak for de gode indstillinger som var kommet ind.  
Årets ildsjæl 2018 Friskolebestyrelsen afleverede pokalen til de 
nykårede ildsjæle Brandværnet. 
 
 

 
 
Blomsterløg sponsoreres for sidste gang af Sønderborg kom-
mune her i 2019 har vi fået 5000 stk. til Torup og 5000 stk. til 
Svenstrup og Himmark. Lauget takker for løgene og ikke 
mindst de mange personer der har sat alle disse løg 
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Juletræs tænding hyggeligt og dejligt at vi altid får strøm og lokaler stillet til rå-
dighed at Nordals Auto og træet leveres af Ole Rasmussen vi takker mange gan-
ge. En altid hyggelig eftermiddag, men julemanden vil gerne have endnu flere 
børn til at danse om juletræet. 
 
 
 

2019 har været et dejligt og aktivt år. 
 
 
Alle har været aktive i arbejdet for at fremme og vedligeholde aktivitetsniveauet 
i vore 3 landsbyer. 
 
2019 har været et år vor Laug`s medlemmerne har ydet en stor indsats, for at få 
etableret gode muligheder for samarbejde og handlekraft med de mange personer 
der er gået ind i de enkelte projekter. 
Med det ene formål at få tingene til at lykkes og det må vi sige borgerne i Svens-
trup er ikke bange for at give en hånd med. Tak til alle jer der har været i gang og 
er i gang  
 
 
Vi kan faktisk ikke takke nok, for vi har oplever så megen goodwill hele vejen 
rundt i vores lokalområde og hos Kommunen så vi har svært ved at få armene 

ned. TAK 
 
 
Vi glæder os til at vi igen kan samles  
 
                                          E´SVENSTRUPLAUG 
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    AFLYSNING ! 

 
På grund af CORONA reglerne 

så aflyses  

FÆLLESSPISNINGEN DEN 6. juni  

i teltet i år.  

Håber vi alle mødes igen næste 

år. 

 

E`Svenstrup Laug. 
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                    Beretning for Vinter 2019 og forår 2020 i E-Si-Skå 

 

Vi startede op d. 26 september og bestyrelsen som nu består af Åse, Hans Kurt og 

Agnes Havde i samarbejde med Eva og Arne Buck lavet programmet hvor vi bl.a. 

havde sløjfet efterårsferien i uge 42. Programmet blev godt modtaget.  

I efteråret havde vi ud over vore kortspils/ Lotto aktiviteter en syng sammen efter-

middag, en dejlig eftermiddag hvor vi fik rørt vore sangmuskler. Det er en fornø-

jelse med den gode opbakning der er til alle vore arrangementet.                                                             

Sidst i november havde vi Rikke Lock Harvig til at fortælle om det store æblepro-

jekt omkring Alsiske æbler, hun har i samarbejde med Sønderborg kommune. Rik-

ke fik også gode oplysninger med sig hjem omkring sjældne æbletræer her på eg-

nen.  

Torsdag i uge 42 efterårsferien have vi også lotto på programmet. Vi var spændt på om hvor mange der 

ville møde op. Vi blev glædelig overrasket næste alle kom, om det var lotto spillet der trak ved vi ikke 

men vi blev enige om, at vi prøver igen i næste sæson. 

Efterårssæsonen sluttede som det sig hør og bør med Julefrokost. Dette stod der en gruppe for hvor Lasse 

var tovholder og sikke en frokost vi fik. Her fik vi også sunget og hygget inden vi ønskede hinanden en 

god jul. 

Vi startede op d. 9 januar med Nytårskur, hvor vi fik en hyggesnak med kransekage og mousserende vin 

inden vi gik i gang med vore sædvanlige aktiviteter.                                                                        I januar 

havde vi et foredrag omkring grænsestenene et spændende foredrag hvor Peter Tagesen tog os med på en 

vandring på den gamle grænse hvor tyskeren have sat grænsepæle op fra marsken og helt til Lillebælt, en 

spændende historiefortælling.                                                                                                                    

Vores sidste foredrag i sæsonen var også historie fortælling. Kitty Hovgaard fortalte om en fortid med 

biskopper og Hertuger i Slesvig-Holsten -Sønderborg-Augustenborg og deres storhedstid på Als. Her fik 

vi genopfrisket lidt af vores fortid.  

Men så gik det galt, lige som vi var i gang med at planlægge afslutning, generalforsamling og udflugt 

kom CORONA krisen og vi måtte ikke være sammen i en rum tid.  

Derfor siger bestyrelsen tak for denne sæson og sommeren er på vej nyd den.                                                 

Selv om vi fortsat skal holde afstand og ikke må være for mange sammen.  

Vi håber i har det godt derude 

Vi ses i september til en ny og spændende sæson  

Bestyrelsen  

 

 

En dejlig rede 

at være i. 



 

 12  

 

 

 

Lokalhistorisk forening for Svenstrup Sogn 
 

Vi ligger ikke helt på den lade side i denne tid.  

Vi holder afstand, ingen møder eller ingen åbning i arkivet foreløbig. Vi er jo alle i den 

såkaldte risikogruppe.  

Dog:  

Bogen ”Paragraf Fem” er gået i trykken og skulle komme til salg fra mandag 

d. 4. maj 2020. Den er på 250 sider og kan for 200 kr købes i 

Goods Gårdbutik 

Stevning Maskinforretning 

Auto Mester, Nordals Auto, Nordborgvej 54 

I Svenstrup:  

Inger Marie Christiansen, Nordborgvej 133 

Karin Brodersen, Kløvertoften 11 

Kirsten Jørgensen, Sandvej 15 

Peter Møller, Mølletoften 6 

I Stevning: 

Elsebeth Breede, Vestermarken 24 

Sine Møller, Hjortspringvej 23 

Torben Vestergård, Skolevænget 3 

Jørgen Valentin, Hulen 

Vagn Hesselager, Stevningnorvej 45 

 

 

 

Skulpturen ved Paragraf Fem: ”I skrivende stund forventes den at stå på stedet 

til beskuelse fra d. 30. maj, der forventes dog ikke at være fernisering før noget sene-

re pga. COVID-19”  
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Midt i en coronatid 
 

Onsdag d. 11. marts gav statsministeren besked om at vi skulle lukke ned for Dan-
mark fra mandag d. 16. om morgenen. Allerede torsdag havde skolens forældre mod-
taget budskabet, så der kom kun ganske få elever i skole og SFO. Fredag morgen 
var det kun skolens ansatte, der mødte ind til det, som skulle vi se sig at være staren 
på en ny virkelighed, ikke kun for Svenstrup friskole, men for hele Danmark. 

 
Heldigvis var vi godt rustet, idet alle skolens elever i forvejen er vant til at få deres lek-
tier og undervisningsmaterialer online. De seneste 3 år har alle elever haft adgang til 
Showbie, som er et online klasselokale, hvor lærerne kan give lektier for, lægge un-
dervisningsmaterialer ind og opbygge faglige porteføljer med opgaver, tekster og links 
til undervisningsportaler. Det kom os til gavn nu og det har derfor været muligt at op-
retholde undervisningen på et niveau, hvor det er min vurdering at eleverne reelt ikke 
har mistet færdigheder under nedlukningen. 

 
Mandag d. 20. april kom 0.-5. klasse så tilba-
ge til skolen. Ventetiden har vi brugt på at 
vende skolen på hovedet. Hvor de yngste ele-
ver tidligere hold til i den ældste del af skolen 
og SFO holdt til ovenpå, er de nu flyttet hen i 
den anden ende af skolen. Med dette tiltag 
har vi sikret, at alle elever har adgang til hånd-
vask i klassen, at de kan gå direkte fra klas-
sen ud på legepladsen og at alle klasser har 
fået tildelt deres eget toilet. Sammen med de 
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øvrige tiltag, som skolen er pålagt af sund-
hedsmyndighederne, kan vi derfor drive 
skole næsten som normalt. Skemaet er 
ændret en smule så der er flere, men kor-
tere pauser, hvor der kan gøres rent i klas-
serne og de ældste elever, der stadig skal 
fjernundervises, har fået lavet et skema, 
hvor de starter dagen med at kalde op til 
deres lærer og modtager undervisning 
over Teams, dernæst arbejder de selv 
med de stillede opgaver et par timer, inden 
dagen sluttes af endnu en skærmsession 
med en af klassens lærere. 

 
Mens vi venter på at de ”store” får lov til at komme i skole igen, er vi gået i gang med 
at istandsætte de klasseværelser, hvor de skal rykke hen, når de møder igen. Ved 
samme lejlighed påbegynder vi etableringen af et ungdomsmiljø, hvor der bliver bed-
re plads til at skolens ældste elever kan slå sig løs og have deres eget sted, fri for 
mindre søskende og med plads til både hygge, gruppearbejde og lektielæsning. 



 

 15  

 

Årets generalforsamling 

Pga. situationen omkring Coronavirus, er det endnu ikke muligt at afholde den årlige 
generalforsamling. Så snart der er klarhed over situationen, vil en ny dato for gene-
ralforsamling blive meldt ud, indtil da fortsætter den siddende bestyrelse. 
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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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Grundet Corona epidimi  ingen nye arrangementer 

...Onsdag d. 20. Maj - sidste frist for indlevering til næste nr . ... 

 

...Mandag d. 1. Juni udkommer næste nr. af E`SvenstruPPé ... 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tidspunkt                              Aktivitet Mødested 

                                    Aktivitetskalender                        Maj  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 


