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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. Juni 

 Til: Eva Tagesen 

 e.svenstruppe@gmail.com 

 Denne udgave er lavet af 

 Eva Tagesen 

     

 

 
Nu i denne corona tid, har jeg været  i gang 

med at få ryddet op i vores reoler.  

Fandt   et hæfte om Nørreskoven på Als, og der 

var et afsnit hvor overskriften lød ! 

TAGESENS STED, så blev jeg godt nok nysgerrig. 

Tagesens sted er nedrevet efter 1822, har fået 

navnet efter ejeren, og Taxensand kan være Ta-

gesens land. 

Slægten har betydet meget, måske er slægten 

Tagesen udgået fra Brandsbøl. 

Ved købekontrakten mellem Hans Blome og 

Hertug Hans den yngre 1584 fandtes navnet  

Peter Tagesen i Katrye. Navnet Jørgen Tagesen 

findes i den fyrstelige Nordborgs Jordebog af 

1649.  

Peter Tagesen blev gift med Kirsten Chritians-

datter i 1688, de boede på et kådnersted bag 

Helleskov. Der var 5 børn bl.a. endnu en  Peter 

Tagesen, født 1695.  

Tagesens sted forblev ikke et skovkåd, idet den 

sidste Peter Tagesen født, 1725, var skipper og 

kådner. Han døde i 1810 og Tagesens sted blev 

sammenlagt med Stenkobbel art 69. Nuværen-

de adr. Stenkobbel 3  Augustenborg. 

På denne måde endte Peter Tagesens sted som 

et ægte skovkåd.                                                                                                Eva Tagesen 

Nyere tid.  

Eva Tagesen, gift med Ole Tagesen, søn 
Peter Tagesen. Navnet Tagesen stammer  
fra Leck i Nordtyskland. 

Kommentar 
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Nyt fra kirken 

Gudstjenestetider 

Juni 
 
1/6 – kl. 14.:00 Fælles pinsegudstjeneste i Egen Kirke 
 
7/6 – kl. 10:30 Mako 
 
14/6 – kl. 10:30 Maiko 
 
21/6 – Lukket, der henvises til Havnbjerg 
 
28/6 – kl.14:00 Robert Ryholt 
 
 Juli 
 
5/7 – kl. 10:30 Maiko 
 
12/7 – kl. 10:30 Maiko 
 
19/7 – kl. 10:30 Maiko 
 

26/7 – kl. 10:30 Maiko 

 

 

 

Meddelelse fra Svenstrup Kirke 

Covid-19/Corona-virussen har endnu ikke helt slippet taget i vort lille konge-

rige, og selvom vi nu må og har åbnet kirkens døre, så er der nogle ret-

ningslinjer, som der skal følges, så vi alle kan komme godt i gennem denne 

periode. 

I øjeblikket gælder følgende retningslinjer i Svenstrup Kirke: 

Der er opsat maskiner med håndsprit i kirken, så alle kan spritte deres hæn-

der af ved ankomst og afgang. 
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Hynderne på bænkene er for en tid fjernet af hensyn til rengøringen, så hvis man 

ønsker at sidde lidt blødere, så er man velkommen til at medbringe siddehynder 

med hjemmefra. 

Salmebøgerne er ligeledes gemt væk, i stedet vil salmeteksterne blive vist på et 

lærred i kirken. Man er selvfølgelig også velkommen til at medbringe egne salme-

bøger med i kirken.  

Gudstjeneste: Der må være 48 personer, såfremt flere er fra samme hustand, el-

lers så er det maks. 24 personer. Der kan maks. sidde to personer, som ikke er fra 

samme hustand på en bænk i kirken. 12 bænke må bruges i kirken, resten er af-

spærret af med snor. 

Der vil ikke være nadver i forbindelse med gudstjenesten i en periode endnu.  

Begravelse/bisættelse: Her anbefaler vi, at det kun er dem, som er inviterede af de 

pårørende, som deltager, og der stilles efter en deltagelseantal på 24 personer.  

Dåb: Traditionelt plejer dåben at foregå i forbindelse med søndagens højmesse, 

men pga. begrænsninger af antallet af personer i kirkerummet, så anbefaler vi at 

man kontakter præsten og finder en egnet lørdag til en dåbsgudstjeneste. 

Vielse: Det er op til brudeparret at sikre, at de ikke invitere flere end, der er plads 

til i kirken, og at personer fra forskellige hustande ikke kommer til at sidde for tæt 

på hinanden.  

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 

 

Konfirmationen 

Præsten har haft et møde med konfirmandernes forældre og lyttet til deres ønsker. 

Det er derfor blevet besluttet, at konfirmationen endnu engang og forhåbentlig for 

sidste gang bliver flyttet til lørdag d. 12. sept. 2020.  

 

Sommerfesten 

Den traditionelle sommerfest i præstegårdshaven i slutningen af august er des-

værre aflyst i år. 
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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, 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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Håber alle har det godt og glæder os til at vi kan mødes i septem-
ber. Bestyrelsen går i gang med at planlægge næste sæson og pro-

grammet  

for efterår 2020 og forår 2021    

vil komme med i næste nr. af bladet.                                           

Vi glæder os til at vi igen kan være sammen  

                                     Vi ses  

                                                                        Bestyrelsen  

Besigtigelse af skulptur 

I anledning af at skulpturen i denne uge bliver stillet op, vil vi gerne markere det. 

Lørdag d. 30. maj fra ca. 10 til ca. 14 ved skulpturen ved §5 krydset. 

Lokalhistorisk vil være vært med et glas vin og lidt hjemmebag. 

Det vil ikke være officielle taler, så kom bare dryssende, så vi ikke bliver for mange ad 

gangen. Corona-afstand. 

 

De officielle taler er udsat til den 20. sep. på grund af covid-19 restriktionerne. D. 

20. sep. har kommunen valgt som officiel ferniseringsdato. 

Bogen Paragraf Fem vil kunne købes. 

Vi ses. 

Med venlig hilsen 

Lokalhistorisk Forening for Svenstrup Sogn 

E-Si-Skå  
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Riecks Arkæologiske Samling a bner igen tirsdag den 9. juni 
 

Efter en ufrivillig lang vinterlukning står vi klar til at tage imod dig/jer på Riecks Arkæologi-

ske Samling, Egebjergvej 4, Svenstrup tirsdag den 9. juni og derefter alle tirsdage og søn-

dage klokken 13-16 til og med efterårsferien.   

Riecks Samling er kendt langt uden for landets grænser, og er en af de største private sam-

linger af oldtidsfund i Danmark. Den imponerende samling på mere end 50.000 genstande 

er samlet af nu afdøde Jørgen Rieck, der i mange år boede på Nordborgvej i Svenstrup. I 

samlingen, der rummer flest ting fra stenalderen, er der masser af økser, pilespidser, flæk-

ker, dyreknogler og kværnsten, men også et menneskekranium fundet ved Gilbækken og 

nogle få ting fra bronze-, jern- og middelalder. 

I lighed med sidste år havde vi planlagt nogle aktivitetsdage spredt over sommeren, men 

afstandskravene i forhold til lokalernes størrelse og det (endnu ukendte) maksimum, der 

må være samlet, har fået os til at udskyde aktivitetsdagene til næste år.  

Det betyder, at der altid vil være ro og plads til at fordybe sig i de mange spændende gen-

stande i samlingen.  

Vi glæder os til at se jer på Egebjergvej 4  

(Vi følger naturligvis myndighedernes anvisninger mod Covid 19) 
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Nyt fra brobyggerne. 

Ifølge. aftale med kommunen har vi ikke sat bro op i Himmark pga forureningen. 

Men vi har fået materialer fra kommunen til en ny bro i Karlsminde. 

Den har vi sat op og vi synes selv at vi er sluppet godt fra det 

Mvh. E` brobygger-klub 
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Vi er flyttet her til Svenstrup for lidt over 2 år siden, og vi er glade for at bo her. Vi 

synes godt om den sønderjyske dialekt, og har også lært lidt sprog på de to år, 

men vi tænkte på, om der måske var nogle ægte sønderjyder her i byen, der 

havde lyst til at skrive lidt på rigtig sønderjysk her i bladet. Det kunne være rigtig 

hyggeligt at læse en lille artikel eller et udtryk på sønderjysk - og prøve at 

"oversætte" den. 

Det er meget lidt man ser i de lokale ugeaviser, der er skrevet på sønderjysk.  

Vi har for nylig købt en plakat, som hænger i vores stue med lidt sønderjyske  

Gloser - f.eks. ”Sinne mæ æ vinne” , som vi har lært, betyder ” Tag den med ro” 

Er der nogle ildsjæle, der har lyst til at bidrage med lidt sønderjysk i bladet hver 

gang, ville det være hyggeligt for os ”Københavnere” (som egentlig kommer fra 

Frederikssund).  

Mange hilsner fra  

Tonny Andersen, Skoletoften 25 

Hej  Tonny, og andre der har lyst, her er en lille opgave som I må oversætte til  

Sjællandsk.  Er spændt på at læse om det i næste nr. af bladet. 

Første vers  fra en sang af: Martin N. Hansen– der er 4 vers i alt. 

Her er så 1. vers.—på Alsisk 

E Kokk` i  Almstej di er så søvne, 

Og åll e høns hærr et trøvsomt løvned, 

Så tidle hamrer den gammel smej, 

te ingen Kokke kån sov i frej. 

God arbejdslyst 

Mvh. Eva Tagesen 
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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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Coronatid, Fase 2 

 

Mandag d. 18. maj blev det tid at få de store elever tilbage på skolen ef-
ter 9 uger med fjernundervisning derhjemme. Alle havde glædet sig og 
enkelte sagde direkte at ”Jeg troede aldrig jeg skulle komme til at sige, 
at jeg savnede skolen”, så gensynsglæden var stor, selv om der skulle 
holdes afstand og sprittes hænder. 

 
Ventetiden var ikke kun brugt til at fjernundervise eleverne. På skolen 
har vi benyttet lejligheden til at bytte om på lokalerne og få opfrisket de 
”nye” klasselokaler. Siden vi i foråret holdt den årlige workshop med be-
styrelsen, har det været meningen at der skulle byttes om på de små og 
de store elevers del af skolen efter sommerferien. Fordelen ved denne 
øvelse er at få flyttet SFO ned på stueplan og give de elever, som flit-
tigst benytter legepladsen direkte adgang ud. Samtidig giver det os en 
mulighed for at etablere et spændende ungdomsmiljø i den ældste del 
af skolen. Her er det meningen at eleverne selv skal være med til at 
præge indretning og udsmykning, ligesom vi har planer om at indrette 
overetagen med nye faglokaler i tråd med skolens værdigrundlag. Det er 
noget I kommer til at høre mere om, efterhånden som vi får planerne 
gjort færdige. 

 
Arne Munkgaard, skoleleder 

Generalforsamlingsfri coronatid 

Forsamlingsforbuddet gør det desværre umuligt, at afholde den årlige 
generalforsamling, og indtil det bliver tilladt at samles i tilstrækkeligt an-
tal mennesker, må I nøjes med lidt info fra bestyrelsen. 

 
Økonomi - Årsresultat 2019 

Herunder er inkluderet et lille udsnit fra revisorens årsrapport for 2019, 
hvor resultatet for 2019 er fremhævet. Det er et flot overskud på 
433.000 kr., hvoraf overskuddet ved salget af spejderhytten udgør ca. 
150.000 kr. Som det også fremgår af udsnittet nedenfor har vi de tidlige-
re år været udfordret på økonomien, så det var nødvendigt med et godt 
resultat i 2019.  
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                           NB: tal i parentes er negative i tabellen 

 
Udover det gode resultat har revisoren hæftet sig ved at vi stort set på alle 
poster har ramt budgettet og at vi efterhånden har fået opbygget en solid 
og grunding økonomiopfølgning. Yderligere roser han vores nye bogholder 
Jeanette, fordi der virkelig er kommet styr på bogføringen og struktur på 
tingene. 

 

Vil vi naturligvis uddybe økonomien og årsresultatet yderligere når det kan 
lade sig gøre at afholde en generalforsamling.  

 

Økonomi – budget 2020 

Friskolens budget for i år er lagt efter et væsentligt mindre driftsoverskud, 
hvor vi forventer ca. 80.000 i overskud på driften. Yderligere forventer vi at 
kunne forbedre likviditeten med ca. 150-200.000 kr., så vi får styrket det 
økonomiske beredskab. Vi har ikke regnet med Covid-19 da vi lagde bud-
gettet, som kommer til at få indflydelse på årets resultat idet vi bruger flere 
timer på rengøring og flere rengøringsmidler. Der er dog afsat midler til at 
friskolerne kan få dækket de øgede omkostninger til rengøring under Co-
vid-19, men vi kender pt. ikke detaljerne for hvordan disse midler kan sø-
ges. 

 
Bestyrelsen 
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Store som små elever er endelig kommet i gang efter en lang ufrivillig pause fra skolen. 

Nu er det så det gælder om, at huske og holde afstand, vaske og spritte jeres hænder. 

Og det kan jo nok være svært når man er i gang med en hyggelig leg, eller ved boldspil. 

Men I klarer det……..Pas godt på jer selv og hinanden. 

Dyb koncentration på begge billeder, som er hentet på skolens hjemmeside, 

efter aftale med skolelederen . 
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Bestyrelsen           Navne:                          Mailadr:                                     Tlf.:              
 

Formand:                            Karin Frost Jensen                  karin_frostjensen@sport.dk                     22531887 
Næstformand:                  Eline Brandt                             eline_brandt@hotmail.com                      22448603 
Sekretær:                           Louise Skov Johansen            louise_johansen6400@hotmail.com  
Kasserer:                            Michael Knudsgaard               asfaltrod@bbsyd.dk                                  20896000 
Fodboldformand:            Torsten Junk                             torsten.suf@gmail.com                             41829065  
Gymnastikformand:        Dorit Sprenger                        dorith@bbsyd.dk                                         20966505 
Svømmeformand:            Ioana Cravet                            ioanacravet@yahoo.dk                                                                         53765386  
Krolf:  Formand                 Mia Bendorff                           etam7@hotmail.com                                 23839317 
Badminton: Formand        Karin Frost Jensen                  karin_frostjensen@sport.dk                     22531887 
Revisor:                              Flemming Vejlin   
Revisor:                                                                                Alice Søgaard 
Bestyrelse:                        Finn Borup 

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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Aloe Vera Produkter: Vil du have bumser eller lækker hud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vores fantastiske skønne Aloe Vera produkter  som feks. Hånd sæben, eller  

Face & body sope , Aloe hand soap er uundværlig i denne tid hvor vi vasker hænder 

tit, og som også er velegnet til hele kroppen og håret, barbering af ben, og til 

skægstupper, er den super lækker. 

AloeVera Forever drikke Gel i 3 varianter er alle tiders til en lille morgen dram til 

at få tarmsystemet og maven igen på en god måde, og giver vores emmunforsvar et 

bust. 

Jeg har disse produkområder: 

 Kosttilskud, Hudpleje(sol creme), Træning og vægtkontrol, Hårpleje, Hjem og hus-

holdning, og kursus i forretnings muligheder(arbejde hjemme fra). 

 

Hilsen Ove Jensen Vestertoften 5  6430  Nordborg 

Tlf. +45 61670950 E.mail: agove@mail.tele.dk   Hjemmeside. www.ove-
aloevera.myforever.cc  
 

mailto:agove@mail.tele.dk
http://www.ove-aloevera.myforever.cc
http://www.ove-aloevera.myforever.cc
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Nord-Als Autoværksted 

Nordborgvej 54 Svenstrup 

Tlf. 74456306 - www.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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Lørdag   d. 30.05 kl. 10.00 til ca. 14.00  Besigtigelse af skulptur                               Pargraf 5 

Mandag d. 01.06   kl. 14.00 Fælles pinsegudstjeneste                                                                                   Egen Kirke 

Søndag d. 07.06 kl. 10.30 Maiko                                                                                                                                                                                                                              Kirken 

Tirsdag d. 09.06 kl. 13.00 til 16.00 Starter Riecks Ark. Samling  Egebjergvej 4     Svenstrup 

Søndag d. 14.06 kl. 10.30 Maiko                                                                         Kirken 

 

Lørdag d. 20. Juni - sidste frist for indlevering til næste nr . ... 

Søndag d. 21.06 Lukket Henvises til Havnbjerg 

Søndag d. 28.06 kl. 14.00 Robert Ryholt                                                             Kirken 

Søndag d. 05.07 kl. 10.30 Maiko                                                                        Kirken 

Søndag d. 12.07 kl. 10.30 Maiko                                                                        Kirken 

Søndag d. 19.07 kl. 10.30 Maiko                                                                        Kirken 

Søndag d. 26.07 kl. 10.30 Maiko                                                                        Kirken 

 

...Tirsdag d. 30. Juni udkommer næste nr. af E`SvenstruPPé ... 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tidspunkt                              Aktivitet Mødested 

                                    Aktivitetskalender                        Juni  2020                                                                                                 
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Med hensyn til andre datoer og  

Aflysninger 

 Hold øje med lokalaviser og dags-

pressen og ikke mindst de sociale 

medier. 

Redaktionen 


