
 

  

 
 

   Indhold Side 

 Kommentar   2   

 Adresselisten 3 

 Kirken 4 

 Menighedsrådet 7 

 Lokalhistorisk Generalfor. 9 

 Friskolen Generalfor. 10 

 Støtteforeningen 12 

 Rieck`s Ark. Samling 14 

 ”E Si Skå” 15 

 Sønderjysk dialekt 17  

 Arbejdsplan 18 

 Sommerferie 19 

 Annoncer 20 

  Aktivitetskalender 24 

 

  

  

      Juli/August 2020 

  Nr. 6    44. Årgang 

    Idemanden: Vagn Hesselager  

            med sin skulptur. 
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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. August 

 Til: Gert Wonsyld 

 e.svenstruppe@gmail.com 

 Denne udgave er lavet af 

 Eva Tagesen 

     

 

 

Kommentar 

Besigtigelse af skulpturen §5 lørdag d. 30. maj fo-

regik i det flotteste solskinsvejr med mange besø-

gende, som nød et glas vin, vand og dejlige hjem-

mebagte småkager, gik rundt for at beundre den 

flotte skulptur.  

Igennem mange år har vi kørt forbi det lidt ube-

stemmelige sted: § 5. 

Vores § 5 var en kro, men da den lukkede, kaldte 

man stadig stedet for § 5. Senere er det nok mere 

krydset Nordborgvej-Oksbølvej vi kender som § 5. 

Stedet var dog stadigvæk lidt ubestemmeligt, men 

det skulle der ændres på, og det resulterede i det 

meget flotte symbol, vi nu alle kan beundre. 

En stor tak til Lokalhistorisk arkiv for Svenstrup 

sogn. Kallehave Stål og Montage, der har produ-

ceret symbolet. LINAK der økonomisk har støttet 

flot op om ideen og sidst men ikke mindst en stor 

tak til Vagn Hesselager & Matthias Jensen, der 

har brugt rigtig meget tid og mange kræfter på 

symbolet 

Må det stå i mange år fremover. 

Eva Tagesen 



 

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

Gert Wonsyld 74 45 63 00 
e-mail: gertwonsyld@stofanet.dk 

 
Telefontavlen: 
 
Brandværn 
Anker Thy 74 45 62 99 
 
Forsamlingshuset 
Gert Wonslyld 51222363 
e-mail: esaft@bbsyd.dk 
 

E Svenstruplaug 
Agnes Nielsen 40 98 92 89 
e-mail: nielsen@moisen.net 

E -Si- Skå“ 
Agnes Nielsen 40 98 92 89 
e-mail: nielsen@moisen.net 

Nord-Als Folkedansere 
Ib.Jensen 74 45 64 33 
e-mail: i.jensen@post3.tele.dk 

Nørreskovskolen  
 Mike Georg Foss, 88 72 68 78 

e-mail:  mfos@sonderborg.dk 
 
Stevning Børnehus og 
Nørreskovens Naturbørnehave 
Susan Ipsen 74 45 86 37 
e-mail: sips@sonderborg.dk 

Jagtforeningen 
Hans Jakob Møller 74 45 63 01 
 

Lokalhistorisk Forening 
Jørgen Valentin 74 45 61 65 
 
Menighedsrådet 
Jonna Olsen 61 30 13 41 
e-mail: jonnaolsen54@gmail.com 

Riecks Arkæologiske samling 
Agnes  Nielsen 40 98 92 89 
e-mail: nielsen@moisen.net 

 
Ringriderforening 
Dorthe Johansen 74 45 62 50 
  e-mail: skovgaard234@gmail.com 

  
 
 
Skytteforeningen 
Jonna Hansen 28 46 41 19 
 
Svenstrup Cykelklub 
Ole Tagesen 26145771 
e-mail: oletagesen@outlook.dk 

Svenstrup Friskole  
Arne Munkgaard 61 28 76 81 
e-mail: kontakt@svenstrupfriskole.dk 

Svenstrup Friskoles støtteforening 
Helle Jørgensen 51 92 08 78 
e-mail: stottesvefri@gmail.com 
 
Svenstrup Vandværk 
Gert Johansen 22 16 29 01 
e-mail: skovgaard234@gmail.com 

Ungdomsforeningen 
Karin Frost Jensen 22 53 18 87 
mail: karin_frostjensen@sport.dk 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
        Tekst & layout:  
 
Eva Tagesen:    etagesen21@gmail.com 
 
Gert Wonsyld: gertwonsyld@stofanet.dk 
 
Trykning: 
 
Lasse Andersen : lasse@fyhn.dk 
John Dahl. 
 
Distribution:  
 
Peter Møller 74 45 63 01 
 
Udbringning: 
 
Elever fra Svenstrup friskole og andre 
 
Svenstrup Hjemmeside: 
 

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  

Juli 

5/7 kl. 10:30 Maiko 

12/7 kl. 10:30 Maiko 

19/7kl. 10:30 Maiko 

26/7 kl. 10:30 Maiko 

 

August 

2/8 kl. 10:30 Maiko 

9/8 kl. 09:00 Kitty 

16/8 kl. 10:30 menighedsgudstjeneste 

 

September 

2/9 kl. 14:30 Guderup plejecenter Gudstjeneste  

6/9 kl. 10:30 Menighedsgudstjeneste  

13/9 kl. 10:30 Maiko 

20/9 kl. 10:30 Høstgudstjeneste 

 27/9 kl. 10:30 Maiko 

 

Konfirmationen 

Præsten har haft et møde med konfirmandernes forældre og lyttet til deres ønsker. 
Det er derfor blevet besluttet, at konfirmationen for årets konfirmander endnu en-
gang og forhåbentlig for sidste gang bliver flyttet til lørdag d. 12. sept. 2020.  

 

Sommerfesten 

Den traditionelle sommerfest i præstegårdshaven i slutningen af august er desværre 
aflyst i år. 

Nyt fra kirken 

Gudstjeneste tidspunkter 

i Svenstrup Kirke. 
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Meddelelse fra Svenstrup Kirke 

Covid-19/Corona-virussen har endnu ikke helt slippet taget i vort lille kongerige, og 

selvom vi nu må og har åbnet kirkens døre, så er der nogle retningslinjer, 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 hænder af 

ved ankomst og afgang. 

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 salmebø-

ger med i kirken.  

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

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

me hustand på en bænk i kirken. 12 bænke må bruges i kirken, resten er afspærret 

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 deltagelse-antal på 24 personer in-

den i kirken. På kirkegården efter gældende regler mht. forsamling og afstand.  

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 
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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, flyttet til lørdag d. 12. sept. 2020.  

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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I anledning af 100 året for Danmarks genforening har Torben (graver) udtrykt  

sin nationalfølelse og været kreativ med blomster, de røde og hvide farver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senere på året d. 4/11 kommer professor emeritus Martin Schwarts Lausten  

og fortæller om “Den Kirkelige genforening”. 

 
Der kommer mere info og opslag senere  
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Afskeds Reception 

 
Maiko har fået nyt embede, derfor  

inviterer vi alle til kaffe og kage på  

Svenstrup forsamlingshus, så man har 
mulighed for at sige farvel/hilse af. 

 

Søndag d. 26. Juli efter gudsstjenesten  

kl. Ca. 11.30 

 
Der er ingen tilmelding. 

 

 

 

Svenstrup Menighedsråd 
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Nu mener vi, at vi er så langt i corona pandemien, at vi kan tænke på andet. 

Generalforsamling  

Hermed indkaldes til Generalforsamling i Lokalhistorisk forening 

Torsdag d. 13. august 2020 kl. 19.00 i Cafeen i Stevning Kulturhus. 

Forslag, der ønskes behandlet, bedes indsendt senest 14 dage før generalfor-

samlingen 

Program i henhold til vedtægterne: 

Velkomst 

Valg af ordstyrer 

Formandens beretning 

Kassererens beretning 

Valg til bestyrelsen – på valg er: 

Sine Møller   modtager genvalg 

Inger Marie Christiansen  modtager genvalg 

Vagn Hesselager  modtager genvalg 

Jytte Schink   modtager ikke genvalg 

Valg af suppleanter 

Jørgen Valentin  modtager genvalg 

Helge Mathiesen  modtager genvalg 

Valg af revisor og revisorsuppleant 

Ingolf Henningsen  modtager genvalg 

Børge Nielsen modtager genvalg 

Indkomne forslag 

Eventuelt 

 

PS Vi holder lukket i juli og august. 
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Generalforsamling på Svenstrup Friskole 
 

Dato & tid: d. 26/8-20, kl. 17.00 

Sted: Svenstrup Friskole 

 

17.00 – 18.00: Hot dogs til de fremmødte  

(såfremt man også deltager i generalfor    samlingen) 

(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 

til generalforsamling med antal voksne og børn senest d. 21/8 på  

generalforsamling@svenstrupfriskole.dk  

 

 

mailto:generalforsamling@svenstrupfriskole.dk
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Dagsorden: 

 

Valg af ordstyrer & referent 

Bestyrelsen aflægger beretning 

Formandens beretning 

Skole lederen beretter om det forgangne år 

Tilsynsførendes beretning 

Kasserens beretning & forelæggelse af revideret årsregnskab for 2019 

Valg til bestyrelsen 

Valg af stemmetællere 

Valg af medlemmer i forældrekredsen 

På valg er: Karina Leonhard 

Valg af medlemmer i skolekredsen 

På valg er: Lenette Johansen 

Valg af suppleanter 

Valg af suppleant i forældrekredsen 

På valg er: Anja Christiansen 

Valg af suppleant i skolekredsen 

På valg er: Ledig 

Indkomne forslag 

Justering af skolepengene 

Evt. 

På bestyrelsens vegne  Morten Carstensen 
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Dagsorden til generalforsamling i Støtteforeningen for Svenstrup Friskole 

D. 26. august 2020 

(blev udsat pga. covid-19 i Danmark) 

I gymnastiksalen på Svenstrup Friskole 

umiddelbart efter Friskolens generalforsamling 

 
 

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 (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 
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Usædvanlige tider kræver usædvanligt gode nyheder! OK og OK’s forhandlere gi-

ver os 30% ekstra i sponsorstøtte for næste periode juni 2020 til maj 2021. Tak til 

alle, der støtter med benzinkortet eller OK’s app! Hver en krone tæller i klubkassen i 

øjeblikket. 

Vi har netop modtaget afregning for året juni 2019 til maj 2020 på 5.036,96 kr.  

Det vil vi fra støtteforeningen gerne sige tak for.  

Gitte Hjort 

Kasserer i Støtteforeningen Svenstrup Friskole 
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Skal du holde ferie på Als i år 

              – eller kender du nogen der skal? 

 

Jørgen Riecks Arkæologiske Samling på Egebjergvej 4 holder åbent hele somme-

ren til og med efterårsferien hver søndag og tirsdag kl. 13 til 16.  

Der er masser at se på – mere end 50.000 genstande.  

Hvis tiderne passer dårligt, kan du ringe til Agnes på 40989289 eller  

Ida på 27526330 og aftale et tidspunkt, hvor vi kan åbne specielt for dig.  

Der er fri entre  

Vi glæder os til at se jer 

De frivillige ved Riecks Samling 
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                                                                                               E-Si-Skå                                                                              
 

 

Bestyrelsen glæder sig til at vi mødes i  september til en ny sæson.  

Vi nåede ikke at få vores afslutning, derfor starter vi op med en 

festlig eftermiddag og aften.  

 Vi starter som vi plejer, dog med en program 

ændring. 

Lasse havde købt ind til vores afslutning, derfor  

starter vi sæsonens første eftermiddag med  

fællesspisning.  

Pris 125 kr. tilmelding er nødvendig. 

I hører nærmere i næste nr.  

                                                        Bestyrelsen /Arbejdsgruppen 
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Program for vintersæsonen 2020-2021 i "E SI-SKÅ" 

2020                   2020 

24.09.Opstart/ orientering, opgaver, Kortspil/dart Fællesspisen kl. 17,15 

  

01.10 Mini lotto 

08.10 Div. Kortspil/dart/ andre aktiviteter 

15.10 Mini lotto 

22.10 Div. Kortspil/dart/ andre aktiviteter 

29.10 Ud af huset 

  

05.11 Div. Kortspil/dart/ andre aktiviteter 

12.11 Mini lotto 

19.11 Div. Kortspil/dart// andre aktiviteter 

26.11 foredrag 

  

03.12 Mini lotto 

10.12 Juleafslutning 

                            2021                                               2021 

  

07.01. Opstart /Nytårskur 2020 

14.01 Div. Kortspil/dart/ andre aktiviteter 

21.01 Mini lotto 

28.01 Div. Kortspil/dart/ andre aktiviteter 

   

04.02 Div. Kortspil/dart/ andre aktiviteter 

11.02 Mini lotto 

18.02 Syng sammen 

24.02 Div. Kortspil/dart/ andre aktiviteter 

   

04.03 Div. Kortspil/dart/ andre aktiviteter 

11.03 Mini lotto 

18.03 Generalforsamling 

25.03 Sæsonafslutning 

  

Vel mødt: 

Nye som ”gamle” medlemmer, 

til mange hyggelige timer i ”e-si-skå” 

Alle arrangementer afholdes på 

Svenstrup Forsamlingshus -  

hver torsdag Kl. 14.00 

”e-si-skå”  
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Oversættelse  

Uden at bruge elektroniske redskaber/hjælpemidler eller spørge andre er her mit 

bud på en oversættelse til sjællandsk af det vers, du bragte i nr. 5 af  

E Svenstruppe` Det er måske pivforkert, men det er min umiddelbare fortolkning.  

Men jeg ser frem til den rigtige løsning i næste nummer. 

Tonny Andersen, Skoletoften 25 
 

 
 

 

 

Det er godt Tonny, det er rigtig godt…..  

Her er så den Sjællandske/ Rigsdanske fortolkning. 
 

 

Kokken i Almsted er så træt, 

og alle hans høns har et kedeligt liv. 

Så tidligt hamrer den gamle smed, 
så ingen kokke kan sove i fred. 

Hanerne i Almsted de er så søvnige,          

og alle hønsene har et kedeligt liv. 

Så tidlig hamrer den gamle smed 

så ingen haner kan sove i fred.  

Her er så 2. 3. og 4. vers 

En alsisk pig` blyve ingen snot med, 

og gods å grunker er itt å spoot med. 

Men er det ålt for en dum Pær tot, 

så la han bare blyv rigte snot. 

 

Det var min sandten et fejt komsammel, 

for det var gild for de rigte gammel, 

Der gik i baendom og itt forstov, 

det skal forståen til å kunn dryv sjov. 

 

Vi dækker op for di kære gæste, 

og somtid mier, end vi kån læst`e. 

Der var så fint i vå villest stov`- 

men sikken svinnsti da di drov åv! 

                                                                                            

                                            Martin N. Hansen                             Eva Tagesen 

God fornøjelse for dem 
der har lyst at hjælpe 

Tonny med hans efterlys-
ning af den  

Sønderjyske / Alsiske 

Dialekt. 
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Svenstrup Forsamlingshus Støtteforening. 

 

Fra bestyrelsens side vil vi takke alle for den støtte og velvilje vi har mødt i året 
2020, således at forsamlingshuset kan præsentere sig som et indbydende og brug-
bart samlingssted, et godt aktiv 

for Svenstrup. 

Som tidligere år vil vi bede om hjælp til vedligeholdelse af arealerne omkring forsam-
lingshuset, 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 2020. 

 

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.    
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Holder også sommerferie.  

Vi er på banen igen med SEPTEMBER NR. 
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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 

Et stk. boksmodras str. 90 X 200  

Til afhentning 

Ilse Buss 

Kløvertoften 17 

Tlf.: 29705752 / 74456284 

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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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 

Søndag d. 26.07  kl. 11.30    Efter gudstjenesten  

      Afskeds Reception  Maiko         Forsamlingshuset  

Søndag d. 02.08  kl. 10.30 Maiko  Kirken 

Søndag d. 09.08  kl. 09.00 Kitty  Kirken 

Torsdag d. 13.08  kl. 19.00 Generalf. Lokalhistoris. Cafeen Stevning Klubhus 

Søndag d. 16.08  kl. 10.30 Menighedsgudstjeneste  Kirken 

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

Onsdag d. 26.08  kl. 17.00 Generalforsamling                   Svenstrup Friskole 

Onsdag d. 26.08  Umiddelbart efter Generalforsamling i Støtteforeningen 

Onsdag d. 02.09  kl. 14.30 Gudstjeneste                        Guderup plejecenter 

Søndag d. 06.09  kl. 10.30 Menighedsgudstjeneste  Kirken 

..Onsdag d.2. September udkommer næste nr. af E`SvenstruPPé ..    

 Tidspunkt                              Aktivitet Mødested 

                                    Aktivitetskalender                   Juli/August 2020                                                               
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