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Nu er tiden vist  kommet, 

jeg skal frem af gemmerne, 

vi ses i  næste nr. 

         

            Nr. 9         44. Årgang 

 

 

Obs. Obs. obs  

Aflysning af E-Si-Skå for resten af 

2020 

Nok engang har Corona lukket os 

ned. 

 

Men vi mødes d. 7 januar og star-

ter med et brag af en nytårskur 

2021  

                                 

 

Bestyrelsen takker for i år. 

                                                Agnes  

      November 2020 



 

 2  

 

 Bladet udkommer 10 gange årligt. 

 1. Nr.  Februar 

  2. Nr. Marts 

  3. Nr. April 

  4. Nr. Maj 

  5. Nr. Juni 

  6. Nr. Juli 

   7. Nr. September 

  8. Nr. Oktober 

  9. Nr. November 

10. Nr. December 

 

 Deadline: 

 Sidste Indleveringsfrist er  

 altid den 20. 

 Deadline er deadline og indlæg 

 modtaget efter denne dato kan 

 kun påregnes medtaget efter for

 udgående aftale med:  

 Eva  TLF.: 50986877 

  Gert. TLF.: 51222363 

 Indlevering til næste nr. 

 ...senest den 20. November 

 Til: Eva Tagesen 

 e.svenstruppe@gmail.com 

 Denne udgave er lavet af 

 Eva Tagesen 

     

 

 Bidrag til 

E`Svenstruppe 

 Så er det igen tid til den årlige indsamling til 

E`Svenstruppe. 

  

Som sidste år vil vi gerne bede om helst 100 kr. 

eller mere. Betaling kan ske til vor konto i 

Sydbank 8011-1028371 eller kontant i vedlagte 

kuvert som afleveres hos Lasse Andersen 

Kirketoften 4 eller i Tove Christensens 

postkasse Nordborgvej 119. 

  

På forhånd tak. 

Lissie Wonsyld Kasserer 

 

 

 

 

 

 

 

Det er besluttet at  

Indbetaling via MobilePay ikke kan bruges. 

 

Kommentar 



 

 
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 
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Nyt fra kirken 

Gudstjenestetider ved Svenstrup kirke. 

(FB = Frederik Birkler) 

 

November  

Søndag  d.  1.  nov. kl.19.00  Alle Helgen   v/FB (se nedenfor) 

Søndag  d.  8.  nov. kl.10.30  v/FB 

Søndag  d.15.  nov. kl.10.30  v/FB 

Søndag  d.22.  nov. kl.10.30  v/FB 

Søndag  d.29.  nov. kl.10.30  1. søndag i Advent  v/FB 

December 

Søndag d. 6. dec. kl.10.30  2. søndag i Advent v/FB 

Søndag d.13.dec. kl.10.30  3. søndag i Advent  v/FB 

Søndag d.20.dec. kl.10.30 4. søndag i Advent v/FB 

Torsdag d.24.dec. kl.13.00  Juleaftensdag   v/FB 

                                 kl.14.30  v/FB                          (se nedenfor) 

                                 kl.16.00  v/Anne Margrethe Hvas 

Fredag  d.25.dec.  kl.10.30   1. Juledag      v/FB 

Lørdag  d.26.dec.  kl.10.30   2. Juledag      v/FB 

Søndag d.27.dec.  kl.10.30   3. Juledag      v/FB 
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Alle Helgen 

På denne særlige søndag i kirkeåret vil navnene på alle sognets døde og begra-

vede siden sidste Alle Helgen blive læst op i kirken. Og der vil blive tændt et lys 

for hver enkelt. Desuden vil der efter gudstjenesten være mulighed for at tage et 

gravstedslys med og tænde ude på gravstedet.  

 

 

 

 

Sognecafé 

Onsdag d.25.nov. kl.14.30 inviteres der til sammenkomst i sognegården. Traditio-

nen tro synger vi julen ind. Frederik Birkler vil fortælle om forberedelserne til den 

kommende højtid. Vi skal synge nogle af vore gode, kendte sange, som hører 

denne tid til. Vores dygtige organist Peter vil akkompagnere. Og vi vil hygge os 

med gløgg, æbleskiver og kløben. 

 

Besøg af præsten 

Dersom nogen i sognet føler et behov for at få lettet sind og tanker gennem en 

fortrolig samtale med et andet menneske, er man meget velkommen til at kontak-

te sognepræsten. Det kan ske for os alle, at vi havner i situationer, hvor livet er 

svært – sommetider kan det endda føles ubærligt – og livsmodet synes helt at for-

svinde. Det kan der være mange forskellige grunde til. Og vi mangler måske en at 

tale med, så vi kan sætte ord på de svære følelser, og på den måde blive lettet for 

det, der tynger. 

     Her står sognepræsten til rådighed. Man kan altid kontakte ham. Der mindes 

om, at en sådan samtale sker under absolut tavshedspligt. 
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Julehjælp 2020 

 

 

Man kan ikke just sige at: Julen står lige for døren. Alligevel ønsker vi at være ude 

i god tid. 

Svenstrup kirke råder over et pengebeløb som er øremærket til at yde julehjælp til 

værdigt trængende bosiddende i kirkesognet. Nogle af midlerne stammer fra 

Mads Clausen fonden andre kommer fra Kirstine Hansens mindelegat som blev 

oprettet i 1977. Sidstnævnte bestyres af præsten. 

Man kan søge om julehjælp ved at henvende sig til præsten eller et medlem af 

menighedsrådet. 

Henvendelse kan ske via e-mail, eller telefon. Oplyst ganske kort om baggrund 

for at søge om julehjælp. Husk at vedlægge jeres kontakt oplysninger i form af 

navn, adresse og tlf.nr./e-mail. 

Alle henvendelser vil blive behandlet med fortrolighed, da vi er underlagt tavs-

hedspligt. 

Vi kan ikke love at alle ansøgere kan tilgodeses, men vi vil bestræbe os på at så 

mange som muligt kan få del i julehjælps midlerne.  

kan ansøges indtil den 15. november. 

 

 

Kontakt info. 

Sognepræst  

Frederik Birkler 

fbi@km.dk 4076 7611 

Maja Jørgensen Majamajavestermarken25@gmail.com 2547 0050 

mailto:fbi@km.dk
mailto:M
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        Kontaktoplysninger 

 

    Præstevikar              Frederik Birkler 

                                                                                           Mobil 40 76 76 11 

                                                                                           E-mail fbi@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:fbi@km.dk
https://post.kirkenettet.dk/owa/UrlBlockedError.aspx
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Vi er kede af at vi desværre må aflyse 
årets juletræsfest i år pga. COVID19.  
Vi ønsker jer alle en glædelig jul. 
 
Med venlig hilsen 
Svenstrup Frivillige Brandværn 

 

Svenstrup Frivillige Brandværn 
 

Vi er altid glade for at du/I støtter os når vi sælger medlemskort. 
På grund af COVID19 har vi besluttet ikke at kontakte jer personligt. Vi håber 

dog at du/I vil støtte os med 50 kr. via: 
 

MobilePay 91704 eller 
Reg. nr. 5354 konto. nr. 357273 

 
Hvis du går med drømmen om at blive brandmand eller brandkvinde, så kontakt 

Kaptajnen, eller en anden af værnets brandmand som du kender. 
 

med venlig hilsen Svenstrup Frivillige Brandværn 
Kaptajn Anker Thy  

tlf.:20 62 91 33 
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Afslutning Krolf – 2020 

Så er Krolf sæsonen slut for i år. Vi holdt afslutnings-komsammen tirsdag den 6. ok-

tober, hvor vi startede med en Krolf dyst, hvor alle skulle skyde i samme hul. Træng-

sel men ingen alarm. Dernæst hyggede vi os med kylling & salat og kage til kaffen.  

Vejret var dårligt hele dagen, men da vi startede kl. 17.00, brød solen frem. 
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Ejvind Volf blev både klubmester og hole-in-one mester med henholdsvis 24 skud 

på en bane og 20 holes-in-one. Noget af en bedrift må man nok sige. Jens Bylle-

mos har været den flittigste gæst på Krolfbanen i år. Kun en enkelt tirsdag har han 

misset! 

Der var præmier til begge herrer. Sidst på sæsonen fik vi også 2 drenge fra famili-

en Jørgensen på Krolf banen. Det har været rigtig hyggeligt at have drengene, 
Laus og Albert, med til de sidste Krolf-aftenen. Begge gik op i spillet med liv og 
sjæl. 
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På grund af Covid 19 har vi haft lidt færre medlemmer. I år 

var vi 19 husstande mod 24 sidste år. 

Vi kom også lidt senere i gang i april på grund af Corona vi-

russen. Men heldigvis har ingen været smittet. 

Men vi har hygget os på vores tirsdags træningsdage og sør-

get for at holde afstand og ikke været for mange samlet et 

sted i starten. Humøret har været højt, og vi har drillet hinanden, når man havde 

for mange slag, før bolden gik i hul, eller man fik hole-in-one i det forkerte hul. Selv 

om vejret ikke altid har været det bedste, har der været et rigtig godt fremmøde. 

Det totale antal slag i 2020 på vores tirsdags træningsdage blev 25.427 (2019 – 

33.219). 

Krolf sæsonen starter igen i april 2021; men banerne må godt benyttes hele vinte-

ren.  

Tak for en dejlig Krolf sæson og nyd det flotte efterårsvejr. 

Vi glæder os til at se jer til næste år.  

De bedste efterårshilsener og pas godt på jer selv 

Krolf udvalget 

Udskrift fra mødet d. 22.10, på Svenstrup forsamligshus  
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        E`Svenstrup Laug  

     inviterer til den  årlige  

 Juletræstænding  

den 15.    no-

vember  

2020 
kl. 15.00 på pladsen ved Nordals 

Autoværksted   

                   ( Det gamle Lissies Butik ) 

Træet tændes og der danses og synges om juletræet i æg-

te rona stil.    MÅSKE kommer julemanden med juleposer  

Der serveres efterfølgende  

æbleskiver og gløgg 

 

MAN SØRGER 

SELV FOR MASKER,  

HANDSKER 

 MM  
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Så blev der cyklet i Svenstrup 
 

Fredag d. 9. oktober hoppede alle friskolens elever på cyklen og trampede godt i 
pedalerne. Men først blev alle cykler tjekket af politiet 

Som så mange andre ting der blev aflyst i foråret måtte vi udsætte vores cy-

kelsponsorløb, det blev så flyttet til fredagen før efterårsferien, hvor der landet 

over er skolernes motionsdag. 

 Så her cyklede eleverne til den store guld medalje, det blev til over 800 km og 

20.600 kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Støtteforeningen for Svenstrup Friskole siger tusind tak for sponsoraterne 
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                                                                                                                                                              Info fra vandværket: 

 

 

 

Der er i løbet af oktober udsendt vandaflæsningskort. Du skulle 

gerne have modtaget det i din mailboks eller i postkassen. Husk 

at få det aflæst og indsendt senest 12. november, der er et ge-

byr på 100kr for manglende aflæsning. Har du problemer med 

manglende modtagelse af aflæsningskort, skal du kontakte Als 

bogføring på 74421314 

 

Aflæsningskortene kan indsendes elektronisk – hvordan det gøres står på aflæs-

ningskortet. 

De kan fysisk afleveres på Skærveagervej 5, Himmark 

 

Referat fra generalforsamlingen i Svenstrup vandværk (2019) 

Beretning 

Vi har i 2019 afholdt 2 bestyrelsesmøder og et revisionsmøde.  Hans Jacob og Gert 

har været på kursus omkring elektroniske vandure. 

Vi besluttede efter sidste generalforsamling at få en ekstern til at styre regnskabet. 

Valget faldt på Als Bogføring. De vil fremover udsende aflæsningskort, samt stå for 

alt opkrævning, afregning ved flytning og lave regnskabet. 

Der er taget de obligatoriske vandprøver. Der er blandt andet analyseret på alle 3 

boringer, og vandet overholder kravværdier. Der er opsat ny computer til drift af 

vandværket.  

I 2019 er der udpumpet 54094 m3 vand, og der er faktureret 44501 m3. Det svarer til 

et spild på 17 % 

Vi har haft 39 husstande som ikke selv fik aflæst vandforbruget. Alle disse husstan-

de blev besøgt af de forskellige bestyrelsesmedlemmer. Flere husstande havde de-

fekte vandure, og har i flere år fået skønnet et forbrug. Dette kan muligvis forklare 

det høje spild. 

Vi vil forsøge at informere på Svenstrup’s facebook side når der sker vandbrud.  
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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 

Vi beklager det brune vand, men kan desværre ikke gøre så meget ved det, da det 

skyldes at urenheder i rørnettet hvirvles op ved vandbrud 

Den faste afgift forhøjes fra 2021 til 700kr/år, da vi planlægger at sætte elektroni-

ske vandure op. Vi er i gang med at indhente tilbud. 

 

Regnskab: 

Årets resultat er et overskud på 112.000kr 

Valg: 

Genvalg til bestyrelsen: Carsten Christiansen og Arne Bonde 

Genvalg til Revisor: Kirsten Kock 

På bestyrelsens vegne, Gert Johansen 

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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Jeg gå r meget op i åt vi kommer godt igennem vinteren, og coronå tiden, åt 

vores emunsystem er på  toppen, vores skin ikke bliver 

ødelågt. Jeg giver gerne gråtis rå dgivning om hvåd Aloe 

Verå kån hjælpe med. 

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. 

Julegaver 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 

Jeg har produkter: Kosttilskud, Hudpleje, Træning og vægtkontrol, Hårpleje, Hjem og hus-

holdning, og kursus i forretnings muligheder. 

mailto:agove@mail.tele.dk
http://www.myaloevera.dk/Ove
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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. 01.11. kl. 19.00 Alle Helgen               Frederik Birkler( se nedenfor) Kirken 

Søndag d. 08.11. kl. 19.00 Gudstjeneste            Frederik Birkler Kirken 

Søndag d. 15.11. kl. 19.30 Gudstjeneste            Frederik Birkler Kirken 

 

Fredag d. 20. Sidste frist for indlevering til næste nr…… 

 

Søndag d. 22.11. kl. 10.30 Gudstjeneste            Frederik Birkler Kirken 

 Onsdag d. 25.11.  kl. 14.30 Sognecafe´               Sognegården 

 

d. 27.November udkommer næste nr. af E` Svenstruppé…. 

Søndag d. 29.11. kl. 10.30 1. søndag i Advent   Frederik Birkler Kirken 

Søndag d. 06.12. kl. 10.30 2. søndag i Advent   Frederik Birkler Kirken 

Søndag d. 13.12. kl. 10.30 3. søndag i Advent   Frederik Birkler Kirken 

Søndag d. 20.12. kl.10.30 4. søndag i Advent   Frederik Birkler Kirken 

Torsdag d.24.12. kl.13.00 Julegudstjeneste      Frederik Birkler Kirken 

   kl.14.30 Gudstjeneste            Frederik Birkler Kirken 

   kl. 16.00 Gudstjeneste            Anne Margrethe Hvas Kirken 

Fredag d.25.12 kl. 10.30 1. Juledag                 Frederik Birkler Kirken 

Lørdag d.26.12. kl. 10.30 2. Juledag                 Frederik Birkler Kirken 

Søndag d. 27.12. kl.10.30 3. Juledag                 Frederik Birkler Kirken 

 Tidspunkt                              Aktivitet Mødested 

                Aktivitetskalender                November 2020                                   
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