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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: Gert Wonsyld 

 e.svenstruppe@gmail.com 

 Denne udgave er lavet af 

 Eva Tagesen/ Annemette Drue 

     

 

 

Kommentar 
Nu hvor vi går ud af en maj måned, som regnen 

har haft sit jerngreb i, går vi nu forhåbentlig mod 

sommeren – i hvert fald ifølge kalenderen. For-

årsblomsterne byttes ud med andre smukke far-

ver, og solen titter frem fra sit skjul. 

Friskolen kan tage sin nye bålhytte i brug, og 

bolde spilles lystigt rundt i skolegården. 

Sommeren byder også på generalforsamlinger 

hos Forsamlingshuset og Forsamlingshusets 

Støtteforening. 

Denne sommer byder forhåbentlig på lidt mere 

samvær og gode stunder under solens stråler. 

Vi håber, at I nyder den spæde junisommer. 

 

Annemette Drue 
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Nyt fra kirken 

Gudstjenestetider ved Svenstrup Kirke 

 

De første par uger af juni vil der desværre ikke være gudstjenester om søndagen i 

Svenstrup kirke. Dette skyldes, at vi skal holde konfirmation både den 6. og den 

13. juni. Det er på grund af restriktionerne, der betyder, at der begge dage vil blive 

afholdt ikke færre end tre konfirmationer, så der desværre ikke er tid til også at 

holde en højmesse. Det betyder at gudstjenesteoversigten for juni ser ud som  

følger: 

Søndag d. 06.06    kl. 10.30   Gudstjeneste v/ Casper Rojahn      i        Egen sognegård 

Søndag d. 13.06. kl.10.30      Gudstjeneste v/ Casper Rojahn i          Egen sognegård 

Søndag d. 20.06 kl. 10.30     Gudstjeneste v/ Casper Rojahn i        Egen sognegård 

Søndag d. 27.06 kl.10.30    Gudstjeneste v/ Casper Rojahn i        Egen sognegård 

Så er arbejdet begyndt 

Nu har jeg om min lille familie indfundet os på den fine præstegård, og jeg er gået i 

gang med mit embede. Det er dejligt endelig at kunne iføre mig præstekjolen og pi-

bekraven efter alle disse års studie. Jeg er også kommet i gang med manér og hav-

de i uge 19 ikke færre end 5 kirkelige handlinger! Så nu er præstekjolen gået godt 

til. Jeg vil i den forbindelse gerne rose og sige tak til de dygtige medarbejdere, vi 

har i kirken, som jeg har været imponeret over, og hvis erfaring har givet dem en ro, 

som jeg har nydt godt af som ny i embedet. 
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Jeg har været meget glad for den varme modtagelse, jeg har mærket her i sognet. 

Mange er gået op til mig efter gudstjenesten om søndagen og budt mig velkommen til 

Svenstrup og spurgt ind til, om vi alle er faldet godt til. Det har været rart at mærke 

den store imødekommenhed. Jeg har også været på besøg hos E Svenstruppelaug 

for at finde ud af, hvad der rør sig på lokalplan. Det var meget interessant, og jeg gla-

de for de initiativer, der bliver taget og taknemmelig for dem, der vil engagere sig i det 

frivillige arbejde i deres lokalsamfund. Jeg har også planer om at besøge Stevnings 

landsbylaug, så jeg kan finde ud af, hvad der rører sig der. 

I kirken er det dejligt, at vi nu igen kan synge og holde en højmesse om søndagen, 

som vi kender den. Det gavner fællesskabet, at vi kan synge vores dejlige salmer 

sammen. Det er også rart, at vi igen kan holde nadver i højmessen og ikke skal skille 

denne ud på en separat gudstjeneste. Vi må nu være 48 i kirken, hvilket især er gavn-

ligt i forbindelse med de kommende konfirmationer, men også til bisættelser og bryl-

lupper, er det rart med den ekstra plads. 

Svenstrup kirke går et travlt halvår i møde, da restaureringen af Egen kirke står til at 

begynde primo juni og står til at vare indtil primo december. Der vil fortsat være høj-

messe om søndagen i Egen, som da vil foregå i deres sognegård, og det er også her, 

de vil holde dåb. Der er dog stor sandsynlighed for at mange af bisættelserne og bryl-

lupperne fra Egen vil blive afholdt i Svenstrup kirke. Der vil således blive holdt en del 

flere kirkelige handlinger i kirken, men jeg forventer ikke nogen større udfordringer i 

denne forbindelse. 

Slutteligt vil jeg blot sige tak endnu engang for, at jeg måtte komme her til jeres dejlige 

ø og blive jeres sognepræst her i Sventrup. 

Venlig hilsen 

Casper Rojahn 
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        Kontaktoplysninger 

 

Sognepræst     Casper Rojahn 

                           Tlf. 74 45 62 05 eller mobil 21 67 72 05 

                                                                                                                                                                                      

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. 

Kirkebogsførende sognepræst 

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

gen el.lign., skal man for fremtiden henvende sig til Kitty Hovgaard, sognepræsten i 

Egen. Det er hende, der registrerer og fører de digitale kirkebøger.  

     Kitty Hovgaard kan træffes på tlf. 74 45 84 90 eller på mail: khj@km.dk  

https://post.kirkenettet.dk/owa/UrlBlockedError.aspx
mailto:khj@km.dk
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Bålhytte på Svenstrup Friskole 
 

 

Det skrider fremad med bålhytten. Jeg har modtaget et udkast til en landzonetilla-
delse og afventer nu høringsfrister og egentlig byggetilladelse. Selv om vi endnu ik-
ke kan gå rigtig i gang, har vi benyttet lejligheden til at lade en lille gruppe elever ar-
bejde med opmåling og afmærkning af byggeområdet. At placere 8 pinde i en cirkel 
kan lyde let, men når den indbyrdes afstand også skal passe, er det nødvendigt at 
være omhyggelig. 

 
Når bålhytten bliver færdig, håber vi at den kan blive et naturligt samlingssted for 
alle i byen, unge som gamle og at SUF vil få stor glæde af den i forbindelse med 
fodboldkampe og samlinger. 
Der vil også blive mulighed for at overnatte i shelter, så f.eks. cykelturister kan over-
natte primitivt nær ved Universe og områdets mange andre spændende steder. 
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Glade elever pa  legepladsen 

Året kuld af nye elever startede 3. maj og er allerede nu ved at være integreret i 
elevgruppen. Hvert år, når der kommer nye elever, kan vi glæde os over, at skolens 
øvrige elever er gode til både at tage imod de nye og tage sig af dem. Der går aldrig 
lang tid, inden de nye kender navnene på de ”gamle” elever og er med i legen. For 
tiden er det basketball som er den store dille, men den frikvartersvogn skolens støt-
teforening har doneret er også vældigt populær. Frikvartersvognen, som eleverne 
har døbt ”Torben” indeholder en masse spændende materialer som alle er med til at 
skabe aktiviteter, som skaber sammenhold og får blodet til at rulle raskere, så ele-
verne kan være friske til næste time. 
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Frikvartersvognen indeholder bl.a basketbolde, fodbolde, stikbolde, bortennisbol-
de, bat, sjippetov og ikke mindst kasser, så det er let at holde styr på det hele. 

 

Arne Munkgaard 
skoleleder 
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Svenstrup Forsamlingshus 

Ordinær Generalforsamling 

Torsdag d. 10. juni 2021 kl. 19.00 

På Svenstrup Forsamlingshus 

Dagsorden: 

1.  Valg af dirigent 

2.  Valg af referent 

3.  Formandens beretning ved Børge Nielsen 

4.  Regnskab ved Gert Wonsyld 

5.  Indkomne forslag 

Valg: 

Valg til bestyrelsen 

Valg af Forretningsfører ( Gert modtager ikke genvalg) 

Valg af suppleant 

Valg af revisor 

 Eventuelt 

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før. 

 

Med venlig hilsen bestyrelsen 
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Svenstrup forsamlingshus Støtteforening 

Støtteforeningen afholder ordinær generalforsamling 

Torsdag d. 10. juni 2021 på Svenstrup Forsamlingshus. 

 

Med følgende dagsorden i henhold til vedtægterne 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke. 

3. Regnskab. 

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

5. Valg af suppleant. 

6 Valg af revisor. 

7. Indkomne forslag. 

8. Eventuelt. 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i 

hænde  

Senest 8 dage før generalforsamlingen 

 

Med venlig hilsen bestyrelsen.   
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Jørgen Riecks Arkæologiske Samling har a bent igen 
 

 

Nu er vi igen klar til igen at modtage gæster i Riecks Arkæologiske Samling. 

Åbningstiden er hver søndag og tirsdag 13-16 til og med efterårsferien, 

men I kan godt lave aftale med os om at åbne på andre tidspunkter ved at kontakte 

Agnes på 4098 9289 eller Ida på 2752 6330 

Vi følger myndighedernes retningslinjer for museer med hensyn til forholdsregler 

mod Covid-19. I skrivende stund (18.5.2021) gælder følgende:  

Når du besøger Riecks, skal du vise coronapas + id (alle på 15 år og derover) 

og bære godkendt mundbind eller visir (alle på 12 år og derover). 

Vi skriver ikke noget ned og lagrer ingen informationer. 

Du kan stadig købe lokale brevkort hos os malet af Inger Dethlefsen. 

Kig ind, der er gratis entre. Vi glæder os til at se jer. 

 

Venlig hilsen 

De frivillige på Riecks 
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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 brugbart samlingssted, et 
godt aktiv 

for Svenstrup. 

Som tidligere år vil vi bede om hjælp til vedligeholdelse af arealerne omkring forsamlingshu-
set, arbejdet består af: Fortov og fliser fejes, bed foran huset luges og rives, areal ved bagind-
gang 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 2021. 

Uge 15, april måned  familien  Ole Tagesen   tlf. 26145771 

Uge 18,april måned  familien Lasse Andersen   tlf. 21746273 

Uge 19, maj måned  familien Willy Olesen   tlf. 74456292 

Uge 24, juni måned   familien Ole Rasmussen   tlf. 74456193 

Uge 27, juli måned  familien Bent Asmussen   tlf. 74456407 

Uge 30, juli måned  familien Peter Møller Himmark tlf. 74456301 

Uge 33, august måned  familien Børge Nielsen   tlf. 30873837  

Uge 36, september måned   familien Kurt Weber  tlf. 25481943 

Uge 41, september måned  familien Bent Rasmussen   tlf. 74456526 

Uge 47, november måned  familien Helmuth Buss   tlf. 74456284 

 

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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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 

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:  

 

 

Byd foråret og sommeren velkommen 

 
 

Hermed kan jeg byde jer alle velkommen til 

foråret og sommeren med Produkter som 

kan bruges hele sommeren. 

Aloe drik i 3 smagsvarianter, som giver 

solskin i maven. 

Argi+ som giver dig energi bust. 

Deo stik, holder dig frisk hele dagen. 

Solcreme faktor 30 med Aloe Vera i så hu-

den har det godt, mens solen bager på din 

hud. 

Gelly: plante på tube, til alt på din hud som klør kradser, irriterer dig. 

Propolis: til alle de steder hvor man synes huden bliver tør, albuer, hælen, knoer, 

finger osv. 

Head Lotion: til muskler som bliver Ømme, nakke, læg, lår, lænden, ryg osv. 

Aloe Lips: er total uundværlig, holder læberne fugtige og tørrer  ikke ud, har man-

ge forspørgelser på dem, jeg har tilbud på 3 stk.  

C9 kick start på sommeren, man synes formerne kunne godt være anderledes, 

så denne kick start på 9 dage vil gøre en fantastisk forskel. 

Og mange flere Aloe Vera Produkter. 

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
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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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Søndag d. 06.06 kl. 10.30 Gudstjeneste v/Casper Rojahn Egen Sognegård  

Torsdag d. 10.06 kl. 19.00 Generalforsamling Svenstrup Forsamlingshus 

Torsdag d. 10.06  Støtteforeningens Generalforsamling efter  

    Forsamlingshusets generalforsamling 

Søndag d. 13.06 kl. 10.30 Gudstjeneste v/Casper Rojahn Egen Sognegård 

Søndag d. 20.06 kl. 10.30 Gudstjeneste v/Casper Rojahn Egen Sognegård 

...Søndag d.20. Juni sidste frist for indlevering til næste nr… 

Søndag d. 27.06 kl. 10.30 Gudstjeneste v/Casper Rojahn Egen Sognegård 

...Mandag d. 28. Juni udkommer næste nr. af E` Svenstruppé… 

 

 Tidspunkt                              Aktivitet Mødested 

                Aktivitetskalender        Juni 2021                                                                                                                                                       
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