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Så er der forår i luften, hvor vi igen kan fornøje os 

over alle de skønne forårsbebudere der dukker op 

rundt omkring i hele byen, det er dejligt at nyde 

dette på sine gåture. 

Et lille aberdabej har jeg, syntes der mangler et eller 

andet på denne flotte sten.  

En tanke dukkede op, og det var en stregtegning af 

en bondemand der går bag sin hestetrukken plov, 

det symboliserer da det gamle bondesamfund i 

Himmark. 

Eva Tagesen 
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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. Marts 

 Til: Eva Tagesen 

 e.svenstruppe@gmail.com 

 Denne udgave er lavet af 

 Eva Tagesen 

     

 

 

Kommentar 
I april åbner året sig for alvor mod 

foråret og sommeren.  

 

Nu får solen og varmen for alvor magt - og skoven 
grønnes nedefra. Skovbundens urter sætter blade 
og blomstrer og skynder sig at udnytte lyset før 
løvtræerne springer ud. Anemoner dækker skov-
bunden under bøgetræerne - og også vorterod, 
lærkespore, kodriver, guldstjerne og den lille fine 
skovsyreblomst er at finde i løvskovene. Pil, birk, 
tjørn - og mange andre træer og buske springer 
ud i april.  

Jammen... er det så ikke bare at få noget varmt tøj 
på, pakke en madkurv og en lille dram, og så kom-
me afsted. 

Påsken er i gang, vejret bliver godt - vi har ingen 
undskyldninger. 

 

 

 

God påske til alle 

Eva Tagesen 
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Nyt fra kirken 

Gudstjenestetider ved Svenstrup Kirke : 

April 

Skærtorsdag d.1.april kl.19.00 (nadver)  v/FB 

Langfredag  d.2.april kl.10.30  v/FB 

Påskedag     d.4.april kl.10.30  v/FB 

2.Påskedag d.5.april kl.10.30  v/FB 

1.s.e.Påske d.11.april kl.10.30  v/FB 

2.s.e.Påske d.18.april kl.10.30  v/FB 

3.s.e.Påske d.25.april kl.10.30  v/FB 

 

Ny dato for årets konfirmation 

     Coronaen kan stadig drille ! Vi har set os nødsaget til at flytte datoen for årets konfirmati-

on. I stedet for Bededag den 30.april afholder vi i år konfirmation i Svenstrup Kirke lørdag 

den 14.august kl.10.30.  

     Fire unge vil gerne konfirmeres. Forældrene er blevet enige om den nye dato sammen 

med præsten. 

På vej mod Påske 

      Når denne udgave af ”E Svenstruppe” sendes ud, befinder vi os lige midt i ”Den stille 

Uge”, som den er blevet kaldt. I gamle dage lå samfundslivet i Danmark helt stille i denne 

uge. De fleste forretninger, forlystelser, alle sportsarrangementer o.s.v. var lukket ned (!). 

     Man var simpelthen indstillet på at koncentrere sig om denne uges skelsættende begiven-

heder, som jo spidsede til Palmesøndag, og derefter udviklede sig yderst dramatisk hen mod 

Påskedag. Derfor måtte man i denne uge vende blikket indad ! Hvad er det, vi ser ? 
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Vi ser et menneske, som blandt sine medborgere ikke har bestilt andet end at gøre godt: hel-

bredt utallige syge, oprejst døde til livet, vist medfølelse med de fattige, de sultne og de mis-

lykkede, talt gode og trøstende ord til de ulykkelige, de sørgende og de skyldfyldte, givet nyt 

livsmod til dem, der havde mistet håbet, været et lys for dem, der sad i mørke  – kort sagt: 

udvist en adfærd, der var båret af en kærlighed og en medmenneskelighed, som verden al-

drig, hverken før eller siden, har set magen til. 

     Men det endte som bekendt med den mest brutale henrettelse. Forinden havde han skul-

let tåle en modstand uden lige, udsættes for et ydmygende forhør, senere sømmes fast til to 

krydsede bjælker og til sidst lide en yderst smertefuld død, alene og forladt af Gud og hver-

mand. 

     Dog sluttede det ikke dér. Efter død og begravelse fulgte en opstandelse. Han blev set i live 

– endda af mange vidner. Og han har i øvrigt indimellem vist sig for mennesker op gennem to 

årtusinder – også klart bevidnet!  

     Men hvordan skal vi finde mening i den historie? 

     I første omgang kan vi som sagt prøve at se indad. Altså: hvad er det, der kendetegner vo-

res eget personlige liv? Og hvad sker der med os, når vi så at sige spejler vores eget liv i hans?  

     Der kan ske det, at vi får øje på, at vores menneskelige tilværelse åbenbart har adgang til 

lys og kærlighed af en anden verden – et lys og en kærlighed, som jeg tror, at vi alle sammen 

går og sukker efter. For hvem af os har ikke mødt modstand i vores liv – også den, der kom-

mer inde fra os selv? Hvem kender ikke til smerter – fysiske eller psykiske? Hvem af os har ik-

ke oplevet mørke omkring os eller i os – måske endda total håbløshed og opgivelse? 

 Med Påskens skelsættende begivenheder hører vi om et menneske, Jesus Kristus, som måtte 

gennemleve, hvad der var langt værre, end hvad nogen af os udsættes for. Og vi hører, at han 

kom levende igennem det værst tænkelige mørke – kom endda ud på den anden side i for-

vandlet skikkelse!  

 Med andre ord: så er der også håb for os! Også vi kan komme igennem det værst tænkelige. 

 Sammen med ham vil der altid være nye muligheder – for endnu mere liv! Og det på en må-

de vi næppe kan forestille os – så fyldt af lys og glæde er det. 

                                                                                                              Frederik Birkler 
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Corona og kirkeliv 

     I skrivende stund er kirkelivet i Svenstrup Sogn stadig præget af corona-situationen.  

     På søn- og helligdage må vi fortsat indskrænke os til korte gudstjenester af en halv times 

varighed. Vores kirketjener Torben sørger for live-streaming. Ingen fællessang. Der er en en-

kelt salme, som vores kirkesanger synger solo, og organisten akkompagnerer. Der må højst 

deltage 28 kirkegængere. Dette gælder også i forbindelse med barnedåb, vielse og begra-

velse/bisættelse. Vi holder 2 m afstand og indretter os i øvrigt efter de gældende bestem-

melser. 

     Konfirmanderne må også stadig undvære regulær undervisning. Men siden jul har vi kun-

net mødes i kirken små tre kvarter hver torsdag. Vi får en lille snak, siger trosbekendelsen i 

fællesskab, be’r et Fadervor sammen og bliver velsignet. Desuden får de unge en lille opga-

ve med hjem, som de afleverer næste torsdag. Jeg håber virkelig, at vi senere får mulighed 

for at indhente noget af det forsømte. 

     I det hele taget har vi det vistnok alle sammen sådan, at vi i den grad ser frem til at epi-

demien aftager så meget, at vi igen kan leve mere åbent og frit. Lad os foreløbig glæde os 

over, at vi under alle omstændigheder har forår og sommer liggende foran os. 

 

Kirkebogsførende sognepræst 

     Har man brug for en attest, eller ønsker man navneændring, et opslag i kirkebogen 

el.lign., skal man for fremtiden henvende sig til Kitty Hovgaard, sognepræsten i Egen. Det er 

hende, der nu registrerer og fører de digitale kirkebøger. Dette gælder også, når Svenstrup 

på et tidspunkt har fået sin egen præst. Kitty Hovgaard kan træffes på tlf. 74 45 84 90 eller 

på mail: khj@km.dk  

                                                                                                               Frederik Birkler 

                                                                                                         

mailto:khj@km.dk
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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. 

 

Besøg af præsten 

     Dersom nogen i sognet føler behov for at få lettet sind og tanker gennem en fortrolig sam-

tale med et andet menneske, er man meget velkommen til at kontakte 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 forsvinde. Det kan der være mange forskel-

lige 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.  

     En sådan samtale sker under absolut tavshedspligt. 

     Kontakt sognepræst Frederik Birkler, tlf. 4076 7611 eller på mail :   fbi@km.dk                     

mailto:fbi@km.dk
https://post.kirkenettet.dk/owa/UrlBlockedError.aspx
mailto:fbi@km.dk
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En hilsen fra den nye præst i Svenstrup 

Mit navn er Casper, og jeg er den nye præst i Svenstrup-Egen sogn. Da jeg begyndte på teologi 

i sensommeren 2013, var vi kun to ud af 131, der vidste, at vi skulle være præster, så jeg har 

glædet mig længe til disse dage skulle oprinde (ham den anden blev for resten murer). 

Jeg er født og opvokset i Rødovre, som er en del af den københavnske vestegn og har de sid-

ste fem år boet i Københavns Nordvest område. Det lå derfor heller ikke i kortene, at jeg skulle 

ende på jeres dejlige ø i det sønderjyske, men to ting har trukket mig herned. Min søde kæreste, 

Annemette, er fra Sønderborg og hendes familie bor hernede. Vi kunne begge godt tænke os at 

flytte tættere på dem alle, og jeg havde derfor altid et øje på de stillinger, der blev slået op i Ha-

derslev Stift.  

 

 

At det lige blev Svenstrup, skyldes nok alle de søde mennesker, jeg mødte, da jeg undersøgte 

stillingen nærmere. Både menighedsråd og ansatte tog så godt imod mig, at jeg straks følte mig 

velkommen og værdsat. Da der ovenikøbet blev serveret to slags kage til ansættelsessamtalen, 

vidste jeg, at jeg var endt det rette sted. 

Det er dog ikke kun Annemette og mig, der flytter ind i den fine præstegård på Kalvehavevej 3. 

Vi har sammen vores lille guldklump, Birk, på 16 måneder. Jeg meget glad for at kunne tage 

ham ud af det trafikeret Nordvest og i stedet give ham en barndom på Svenstrup præstegård 

med den store have og gyngestativet ude foran. 
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I disse tider kommer nye præster ud til en blød opstart i folke-

kirken. Corona har gjort det umuligt at holde nogle større for-

samlinger, og for et fællesskab som kirken er det hårdt. Jeg 

ser derfor frem til en kommende normalisering, så vi kan få 

lanceret forskellige gudstjenester og arrangementer. Jeg hå-

ber, at jeg i samarbejde med menigheden vil kunne lave en 

bred vifte af tilbud i kirken, så alle i Svenstrup sogn har en 

anledning til at komme i kirken. I den forbindelse vil jeg gerne 

høre fra jer, hvis nogen skulle side derude med en god ide. 

Jeg har glædet mig meget til at begynde hvervet som præst. 

Jeg ser det som et privilegie at have et arbejde, der går ud 

på at skulle hjælpe andre mennesker. Som præst får man lov 

til at hjælpe folk både i hårdeste stunder, som når de skal be-

grave en de elsker. Men man får også lov til at hjælpe folk i 

deres lykkeligste stunder, som når to skal sige ja til hinanden 

foran både Gud og mennesker, eller de skal have døbt deres 

lille, nye familiemedlem. 

Jeg vil gerne være en præst med fokus på det lokale, og jeg håber at jeg i den kommende tid 

vil lære mange af jer at kende. Jeg vil gøre mit for at være synlig i vores sogn, og min dør vil 

altid stå åben, hvis I gerne vil komme og få en snak med præsten. Jeg snakker gerne om bå-

de livets store emner og de små og nære.  

Jeg glæder mig til at hjælpe jer ved de store stunder i jeres liv, både de triste og de lykkelige.  

         

 

 

 

 

 

   

  Jeg håber vi ses i kirken 

         Venlig hilsen 

        Casper Rojahn 
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SVENSTRUP SOGNS MENIGHEDSRÅD 

 

Ansættelse af ny præst 

Vi byder Casper Mads Rojahn og hans familie velkommen til Egen-Svenstrup kirke-

sogn og glæder os meget til samarbejdet. Casper er ansat fra 1. maj. 

Håndværkerne er ved at lægge sidste hånd på præstegården her i Svenstrup, så 

den nye præstefamilie kan flytte ind midt i april. Indsættelse af Casper vil være  

søndag den 2. maj. 

Mere info vil blive udsendt senere. 

 

Nu glæder vi os til at komme i gang med menighedsrådsarbejdet i samarbejde med 

vores nye præst. 

Vi håber, I alle vil tage godt imod Casper og hans familie. 

 

Budget 2022 

Menighedsrådsarbejdet foregår stadig i Covid-19’s vigende skygge. 

Der er i øjeblikket ved at ske en gradvis genåbning af samfundet, hvilket vi alle ser 

frem til. Kirken vil så også bevæge sig hen imod normale tilstande. 

Vi skal så småt til at starte med at lave kirkens budget for 2022. Ja, vi er tidligt ude 

indenfor staten. 

Så er vores målsætning her i første halvdel af 2021 at gennemgå alle kirkens byg-

ninger og materiel med henblik på at tyverisikre i højere grad end det pt. er. 



 

 11  

 

På Regnskab for 2020 
 
Menighedsrådsmødet den 16. marts blev regnskabet fremlagt for 2020 og god-

kendt enstemmigt. 

På grund af Corona-restriktioner var det ikke muligt at gøre det offentligt. 

Regnskabet kan findes på kirkens hjemmeside. https://www.svenstrupkirke.dk/

index.html  

Spørgsmål hertil besvares gerne af kassereren i menighedsrådet. 

Her nogle hovedtal 

                                                                                                                                                              

    Vi vil gøre opmærksom på at de sidste 12 mødereferater altid ligger på hjemme-

siden, og her kan man orientere sig i detaljer om hvilke emner menighedsrådet 

arbejder med. 

 

Menighedsrådet 

Hovedformål  Indtægter  Udgifter løn  Udgifter drift 

1. Fælles -1.252.984,00   

2. Kirke og sognegård 0,00 48.611,83 565.659,35

3. Kirkelige aktiviteter 0,00 295.297,74 45.169,60

4. Kirkegård -208.923,70      343.462,37 469.234,78

5. Præstebolig og skov -589.357,72      19.696,20 120.353,65

6. Administration og fælles -                      33.410,08 168.209,90

7. Finansielle poster -8.998,99           -8.998,99

  

I alt -2.060.264,41 740.478,22 1.359.628,29

Anlæg Indtægter Udgifter

8. Anlæg                         -             4.685,62 

9. Låneafdrag                         -                                        -                          -   

Regnskab 2020

https://www.svenstrupkirke.dk/index.html
https://www.svenstrupkirke.dk/index.html
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Corona på friskolen 
 

 

Hele det sidste års tid har coronavirussen sat sit præg på dagligdagen på Svenstrup 
Friskole, som på alle andre skoler. Der har været fokus på hygiejne, hosten i ærmet 
og at blive hjemme, indtil man blev helt rask efter en forkølelse eller andet, som både 
voksne og børn ellers tidligere drog på arbejde eller i skole med. 

 
Efter så lang tid, som der nu er gået, kan man let glemme disse rutiner og bl.a. derfor 
har vi i SFO en coronavirus hængende, som kan minde os om at vi skal passe på 
hinanden. 

Vi er dog heldige. På grund af sko-
lens størrelse og de små klasser, 
har det, langt hen ad vejen, været 
muligt at undervise næsten normalt, 
når vi ser bort fra den tid, hvor alle 
eleverne skulle hjemmeundervises. 
Her skylder vi forældrene tak for at 
bakke op om skolens tiltag og den 
indsats de har ydet, for at undervis-
ningen har kunne lykkes 

Al den tid eleverne blev hjemmeun-
dervist, blev de forsynet med under-
visningsmaterialer, som lå klar til af-
hentning på skolen, så de ikke kun 
var henvist til web-baserede materi-
aler, men også kunne arbejde med 
papir og blyant sammen med deres 
forældre, eller på egen hånd. 

 

En af de opgaver vi løser som friskole, er at tage os af en lille flok elever, som har 
brug for ekstra hjælp i dagligdagen. Denne elevgruppe har hele tiden været fritaget 
for hjemsendelse, så de har modtaget undervisning på skolen. Det har givet os helt 
unikke muligheder for at hjælpe dem, da de har oplevet at have en lærer eller støtte-
pædagog til rådighed det meste af dagen og kun har skullet dele opmærksomheden 
med nogle få andre elever. Det er mit indtryk, at det har været med til at give dem 
mulighed for at foretage nogle faglige ryk, og at de derfor ikke har mistet så meget 
på det faglige område, som vi ellers kunne have frygtet.  
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Da de yngste elever måtte vende tilbage til skolen, var det til et skema som lå tæt 
op ad det normale og det har givet dem mulighed for at indhente langt det meste, 
af det de ikke nåede mens de var derhjemme. Omvendt har hjemsendelsen også 
givet forældrene mulighed for et tæt indblik i elevernes undervisning, noget vi for-
venter gør det lettere for dem, at følge med i elevernes dagligdag fremover. 

 

For de store elevers vedkommende, valgte vi hurtigt at køre fjernundervisning på 
Teams og at følge det almindelige fagudbud og skema, når vi ser bort fra idræt og 
madkundskab, som er svære at klare over en skærm. Det har betydet at eleverne 
har tilbragt mange timer foran skærmen, men også at vi har begrænset det tab af 
faglighed, man ellers kunne have frygtet. Nu ser vi så frem til at få dem alle tilbage 
på skolebænken i den nærmeste fremtid. 

 

Genåbning 

I uge 11 fik skolens ældste klasser mu-
lighed for at vende tilbage. For alle an-
dre end eleverne i 9. klasse, dog kun 
en dag om ugen, mens afgangselever-
ne kan møde ind hver anden uge. Som 
følge af, at man kun må møde hver an-
den uge, og der kommer en påskeferie 
ind imellem, valgte vi at afgangsklas-
sen først skulle møde ind d. 22. marts, 
så de kan holde en takt med fjernun-
dervisning i ulige uger og klasseunder-
visning de lige uger. Vi følger det sam-
me skema, som vi har gjort siden nytår 
og er nu ved at gøre afgangseleverne 

eksamensklar til den reducerede eksamen, som venter i juni måned. 

 
De næstældste elever har i denne og sidste uge haft trivselsdag om tirsdagen, 
hvor de har arbejdet med naturfagsopgaver en ene uge og var en tur i Nørresko-
ven i denne uge.  
Når de er færdige med dagens program er de så heldige, at Sønderborg Kommu-
nes podeteam står klar på skolen, så elever og medarbejdere kan få foretaget en 
lyntest med en pind i næsen, så vi alle kan bidrage til at holde styr på smittespred-
ningen. Heldigvis har resultaterne kun været negative, hvilket må siges at være 
positivt. 
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Bålhytte på Svenstrup Friskole 

 
Som jeg tidligere har skrevet, har vi fået midler til at opføre en bålhytte på skolens 
grund. Sammen med SUF og E’ Svenstruplaug har vi fået doneret knap 300.000 kr 
fra følgende donorer: 

 
Sønderborg Kommunes pulje til borgerinitiativer i landsbyerne, Nordea Fonden, 
Friluftsrådet, Nordlys Vækstpulje og Fabrikant Mads Clausens Fond. Takket være 
disse fonde og puljer kan vi nu sætte gang i både byggeri af bålhytten og renove-
ring af et af skolens gårdtoiletter, så der ikke kun bliver mulighed for at overnatte, 
men også adgang til toilet og vand, når man opholder sig i bålhytten og de shelte-
re, som også er en del af projektet.  

 

Der er nu søgt både landzonetilladelse og byggetilladelse, så nu afventer vi god-
kendelse af disse, så vi kan starte byggeriet, forhåbentligt allerede i maj måned. 
Når vi kommer så vidt, har vi brug for hjælp til at få lavet bunden til bålhytten. Vi vil 
rigtig gerne have lavet en form for flisebelægning, så derfor skal der både graves 
ud, lægges stabilgrus i bunden og dernæst sand og fliser. Det er vores håb, at nog-
le af de kommende brugere i byen også vil give en hånd med til dette. Inden vi kan 
sætte i værk, skal vi dog lige have afklaret om vi overhovedet må lave den slags 
frivilligt arbejde her i coronatiden, men vi krydser fingre for at foråret snart åbner for 
dette. 
 
Arne Munkgaard 
skoleleder 



 

 15  

 

 

Generalforsamling på Svenstrup Friskole 
Dato & tid: d. 19/4-21, kl. 19.00 

Sted: Svenstrup Friskole 
 

 
Generalforsamlinger er undtaget forsamlingsforbuddet, men vi skal selvfølgelig holde afstand iht. 

gældende regler fra sundhedsmyndighederne. Derfor vil vi have at i tilmelder jer, så vi på forhånd kan sikre 
korrekt afstand. 

 
Vi gør opmærksomme på at der skal bruges mundbind under hele generalforsamlingen. 

Vi opfordrer til at man selv medbringer kuglepind til afstemningen for at minimere smitterisiko. 
 

Tilmelding til generalforsamling med antal senest d. 15/4 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 2020 

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

i. På valg er: Morten Carstensen 
ii. På valg er: Charlotte Thomsen 

c. Valg af medlemmer i skolekredsen 
i. På valg er: Kristoffer Jacobsen 

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

i. På valg er: Karina Leonhard 
b. Valg af suppleant i skolekredsen 

i. På valg er: Ioana Cravet 
5. Indkomne forslag 
6. Evt. 

 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes til bestyrelsen på 
bestyrelsen@svenstrupfriskole.dk senest d. 31/3-2021. 
 
På bestyrelsens vegne 
Morten Carstensen 
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Dagsorden til generalforsamling i Støtteforeningen for Svenstrup Friskole 
D. 19. april 2021 

 
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  
Helle Jørgensen 
Berit Steffansen 
Lone Petersen 
 
 
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 stotte-
svefri@gmail.com 
 
Vi er i skrivende stund ved at få den endelige afgørelse på, om vi må afholde vores 
generalforsamling sammen med friskolens. Så det er med forbehold for at vi evt. må 
udsætte vores generalforsamling, hvis myndighederne ikke godkender vores ansøg-
ning, at vi indkalder til generalforsamlingen. Det vil blive oplyst på Friskolens hjem-
meside, hvis den udsættes. 

 

 

mailto:stottesvefri@gmail.com
mailto:stottesvefri@gmail.com
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 E-Si-Skå  
( Sideskuddet) 

Orientering fra bestyrelsen. 

 

Vores forårssæson står i Corona´s tegn og det  

betyder at vi må sige farvel til forårssæson ‘en 

Men vi har tiltro til at vi kan starte op på en frisk til 

efteråret.  

    

Vi regner med at vi kan starte i september.,  

Hvor vi starter med generalforsamling og lidt godt til kaffen. 

Det bliver så dejligt at se jer alle igen. 

Hav en god sommer, i hører fra os. 

Hvor vi vil komme med årsprogrammet 

E-Si-Skå   

                  glæder sig til at vi ses igen 

 

    Åse ,Hans Kurt og Agnes 

      
 

 En dejlig rede, 

at være i. 

E-SI-SKÅ 
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Baronens Høj ved den gamle skovfogedbolig Nygård i Nørreskoven på Als 

 

     Forhistorisk fodtur omkring Nygård 
Lørdag 24. april 2021 kl. 13 - 15 

 

Herved inviterer Foreningen Nygård med museumsinspektør Merete Essenbæk museum Sønder-
jylland som turguide til arkæologisk vandring omkring Nygård i Nørreskoven på Als. 

 

 

Mødested: 

Turdeltagerne mødes ved Baronens Høj ved den gamle skovfogedbolig Nygård i Nørreskoven på 
Als. Her begynder og her slutter turen. 

 

Tilmelding: 

På grund af deltagerbegrænsning på 25 er forhåndstilmelding nødvendig. Tilmelding foretages på 
nygaardals@gmail.com Pladserne fordeles efter først-til-mølleprincippet. Medbring venligst mund-
bind. 

 

Deltagergebyr: 

Pris for deltagelse er 40 kr. 

 

Om fortidsmindeturen: 

På turen gennem den nordlige del af Nørreskoven (Melved Skov) skal vi naturligvis nyde foråret. Hi-
storisk set går den ca. 4 km. lange fodtur 6500 år tilbage i tiden. Undervejs skal vi forbi lang- og 
runddysser, hvor man vil få viden om forskellen mellem de to dysseformer, hvad der er fundet i dem, 
hvornår og hvordan de blev bygget, og hvilken betydning de havde for datidens mennesker og for 
os i dag. Der vil blive fortalt om Hertugens jagtslot og jagtområder. Vi skal lægge hånd på fortidens 
hellige sten, og endelig skal vi se, om vi i skovbunden kan ane vikingetidens grave. 

 

Arrangør: Foreningen Nygård  

(www.nygaardals.dk) 
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Udviklingen med Corona. 

 

Man må sige tingene har ændret sig… 

Før Corona skulle man helst møde op på jobbet 

positiv og ædru. 

Nu skal man helst møde op på jobbet  

negativ  og lugte af sprit…. 

Citat fra Facebook. 
 
Eva Tagesen 

 

Fra Lokalhistorisk 

Åbner igen: 

Nu glæder vi os til, at vi kan komme i gang igen. 

Vi åbner igen mandag d. 19. april (3. mandag i april) kl. 14 til 17. 

Herefter 1. og 3. mandag i måneden fra 14 til 17. 

Lokalhistorie: 

Hvordan har det været at være isoleret? 

Skriv lidt om dine/jeres oplevelser her under Corona-nedlukningen.  

Det er jo snart historie og disse oplevelser/kvaler bør vi fælde ned for eftertiden. 

Kan evt sendes pr mail til svenstruparkiv@skla.dk. Håndskrevet er også fint. 

mailto:svenstruparkiv@skla.dk
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  Kalder Alle Klubber og Foreninger! 
 

E’svenstruppe er i gang med ”forårsrengøring” på hjemmesiden 

og vi vil gerne opdatere vores foreningsside. 

Så hvis klubberne og foreningerne vil være så venlig at sende følgende til  

hjemmesidens web-administrator: 

Et billede-fil af jeres logo 

& 

Et link til jeres hjemmeside eller facebook-side 

                                                                 De skal sendes via kontaktformlen på www.svenstrup-als.dk 

med emnet ”Forårsfornyelse” 

I ønskes alle en god påske 

og at I passer godt på hinanden derude. 

Med venlig påskehilsner 

Anne-Sofie 

Web-administrator 

http://www.svenstrup-als.dk
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SÅ ER VI KLAR IGEN OG CORONA VIRUSSEN FORHÅBENTLIG SNART 

HELT VÆK 

Sæsonen starter tirsdag den 6. april , hvor vi i Krolf udvalget vil hjælpe jer i gang hver tirsdag fra kl. 

18.30. Da det hele jo foregår udenfor, er der taget hensyn til Corona restriktionerne, og alt er blevet 

sprittet af. 

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, ligesom der er 

håndsprit. 

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 også med Mobile Pay 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 tirsdag den 6. april kl. 18.30. 

De bedste forårshilsener og pas godt på jer selv 

Krolf-udvalget 

http://thecleverdecor.com/
mailto:etam7@hotmail.com
mailto:hhbh@hotmail.dk
mailto:hhbh@hotmail.dk
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  FORÅRSRENGØRING AF VORES LANDSBY  

                  

                          

    INDSAMLING AF AFFALD LANGS MED VORES VEJE. 

I år er der indsamling af affald i landsbyen i uge 16 og 

17 på frivillig basis, når det passer jer i nævnte uger. 

 

Tilmeld jer hos John Petersen , Ugebjergvej  13 

Mobil : 25572592 . Tilmelding er nødvendigt da der se-

nere vil blive afholdt arrangement. Nærmere info sene-

re. 

Plasticposer , lån af gribertænger og guleveste kan  af-

tales med John. 

Affaldet afleveres ved Stolbroladen eller efter aftale med 

John.          

 

Håber rigtig mange vil give en hånd med , da jeres 

indsats virkelig gør en forskel. Tag naboen med på en 

gå – og hyggetur samtidig med at der samles affald. 

På forkant TUSIND TAK FOR HJÆLPEN - E Svenstrup Laug 
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ER DU TILFLYTTER  

            til vores lokal           

område               
*Vil du / din familie være aktiv ! 

*Vil I gerne møde folkene i området, hvordan kan vi 

det ! 

*Vil I gerne dyrke sport og hvordan kommer vi i gang 

og hvor ! 

*Vil I gerne bidrage med hænder til frivilligt arbejde, 

hvor henvender jeg mig !        

*Er der nogen store arrangementer og evt. fælles-

spisninger , hvor man som ny kan deltage ! 

Der er rigtig mange spørgsmål , når man er tilflytter 

mange af disse kan besvares med en velkomstpak-

ke. 

 Du kan få denne pakke ved at kontakte Agnes Ni-

elsen på mobil 40989289 eller ved at skrive på 

mail adresse : NIELSEN@MOISEN.NET 
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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 

EL cykel SCO Premium 

Shopper fra 2017 

Står flot og velholdt 

Sælges  Kr. 4.500 

Henvendelse til 

Edith Buch 

Tlf.: 27470208 

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 

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 hundepoter når der saltes på fortovene. 

 

 

 

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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Dejlige store og lyse værelser, alle med gode senge 

Vi tilbyder overnatning op til 12 personer, fordelt i to lejligheder. 
Der er adgang til fuldt udstyret køkken, TV-stue, bad, toilet og 
terrasse. 
 

 

    

    Kontakt os:  

                linda@maron1.dk           20491918 
 

Eller kig forbi  

Egebjergvej 1 – 6430  Nordborg  / www.maron1.dk 

Priser: 

300 kr. pr. person pr. nat inkl. linned 

350 kr. pr. person pr. nat inkl. morgenmad og linned 

1000 kr. pr. nat pr. lejlighed - sommerhus koncept 

Der er adgang til papirhåndklæder og håndsprit! 
Der afregnes kontant eller med ”Mobilepay” ved ankomsten. 

mailto:linda@maron1.dk
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(FB= Frederik Birkler) 

Skærtorsdag   d.01.4  Kl. 19,00    (nadver)  v/FB Kirken 

Langfredag      d.02.4 Kl.  10,30     v/FB Kirken 

Påskedag       d.04.4 Kl.  10,30     v/FB Kirken 

2. Påskedag  d.05.4 Kl.  10,30     v/FB Kirken 

Tirsdag  d. 06.4 kl.  18.30     Krolf starter op Stolbroladen     

1.s.e.Påske    d.11.4  kl.   10.30     v/FB Kirken 

2.s.e.Påske    d.18.4  kl.   10.30     v/FB Kirken 

Mandag d.19.4 kl.14 –17 Lokalhistorisk forening  Stevning  

Mandag         d.19.4 kl.    19.00 Skolens generalforsamling Skolen 

 

...Tirsdag d. 20. April sidste frist for indlevering til næste nr… 

 

Lørdag           d.24.4  kl. 13 –15 Fodtur omkring Nygård Nygård 

3.s.e.Påske    d.25.4  kl.   10.30     v/FB Kirken 

 

...Torsdag d. 29. April udkommer næste nr. af E` Svenstruppé… 

 

 

 Tidspunkt                              Aktivitet Mødested 

                Aktivitetskalender        April 2021                                                                                                                                                   
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