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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 

  Annemette TLF. 29708062 

 Indlevering til næste nr. 

 ...senest den 20. August 

 Til: Gert Wonsyld 

 e.svenstruppe@gmail.com 

 Denne udgave er lavet af 

 Gert Wonsyld 

     

 

 

Kommentar 

Ja så kom sidste nr. af E`Svenstruppe inden som-

merferien. Håber alle får en god ferie enten det er 

hjemme eller på rejse men husk at passe på dig 

der er stadig  corona i omløb. 

E`Svenstruppes problemer med at udkomme 

fremover er løst: Annemette Drue er ny i bladets 

redaktion. 

Svenstrup Forsamlingshus har lige afholdt gene-

ralforsamling, hvor der blev berettet at forsam-

lingshuset var kommet nogenlunde igennem Covid

-19 krisen til nu. Men der mangler opbakning af 

folk der vil deltage i bestyrelsesarbejdet og husets 

drift. Under valg kom der til at mangle 2 personer 

til bestyrelsen, og det er for dårligt, hvis der ikke er 

mere interesse for huset, skal man regne med det 

kan lukke om føje år. 

Bestyrelsen har planer om at moderniserer køkke-

net. Der er udarbejdet et projekt og søgt om midler 

ved fonde, men hvad skal man med et nyt køkken, 

når der ingen er til at tage sig ad huset, så brug 

tiden til næste generalforsamling til at tænke jer 

godt om. 

God ferie 

Gert 
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Nyt fra kirken 

 

Kirken i juli og August 

Juli 

4. juli: Gudstjeneste i Svenstrup kirke kl. 14 med Casper Rojahn. 

11. juli: Gudstjeneste i Svenstrup kirke kl. 10:30 med Casper Rojahn. 

18. juli: Gudstjeneste i Svenstrup kirke kl. 10:30 med Casper Rojahn. 

25.juli: Gudstjeneste i Svenstrup kirke kl. 10:30 med Casper Rojahn. 

August 

1. august: Gudstjeneste i Svenstrup kirke kl. 10:30 med Casper Rojahn. 

8. august: Gudstjeneste i Svenstrup kirke kl. 10:30 med Casper Rojahn. 

Den 15. og 22. august holder jeg ferie og det er endnu ikke faldet på plads med, hvornår der 

bliver holdt gudstjenester i Svenstrup. Jeg vil anbefale at man tjekker hjemmesiden når tiden 

nærmer sig. 

27. august: Sommerfest på præstegården kl. 17:00 med live musik, grill og hygge. 

29. august: Gudstjeneste i Svenstrup kirke kl. 10:30 med Casper Rojahn. 
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Det er sommer i Danmark, men forår i kirken 

Stille og roligt vender samfundet så småt tilbage til noget, der minder om tiden før corona, det 

gælder heldigvis også kirken. Vi har haft møde i aktivitetsudvalget, og jeg vil her gerne løfte 

lidt af sløret for de kommende arrangementer i kirken. 

For det første glæder det mig, at sognecaféen starter op igen til efteråret. Jeg ser frem til at mø-

de menigheden under mere afslappede former end kun til gudstjenesten. Jeg håber derfor, at 

man af jer vil tage imod invitationen og komme og drikke en kop kaffe og spise en småkage 

med mig. Der vil som regel være et lille indslag, og der vil blive sunget et par sange. Første 

gang er det mig, der er på. Hvad jeg skal fortælle jer om, er jeg ikke helt klar til at løfte sløret 

for endnu, så I må bare dukke op på dagen og finde ud af det. 

Der vil også komme nogle foredragsaftener, hvor blandt andet Frederik Birkler vil vende tilba-

ge for at fortælle jer lidt om den græsk ortodokse kirke. Så hvis man synes, det lyder spænden-

de eller bare gerne vil hilse på Frederik igen, så har man der chancen. 

Et af de arrangementer jeg allerede nu kan give jer datoen for, er vores sommerfest, som bliver 

den 27. august her på præstegården. Det bliver en hyggelig aften med grillmad, snobrød og live 

musik. Datoen er også værd at skrive ned for jer med børn, der skal konfirmeres næste år. Ind-

skrivningen til årets konfirmandundervisning vil nemlig finde sted umiddelbart før sommerfe-

sten, så jeg håber, at I alle vil benytte muligheden for bagefter at have en hyggelig stund med 

jeres familie her på Svenstrup præstegård. Jeg vil efter sommerferien give jeres børn et brev 

med hjem, hvor I kan læse nærmere om hele processen. 

Jeg håber, jeg har gjort jer mere nysgerrige på alle de kommende arrangementer her i kirken. 

Nærmere information om datoer vil følge både her i bladet i de kommende numre og, som altid, 

på kirkens hjemmeside. 

Juli måned vi nu tager hul på bliver dog en stille og rolig en af slagsen, mens vi endnu venter på 

at vaccineplanen bliver rullet ud. Sidste måned var der her i bladet en lille fejl mht. hvor guds-

tjenesterne foregik. Den slags kan jo forekomme, og jeg tror dog, at I alle fandt hen til de rigti-

ge steder på de rigtige datoer. Jeg kan trøste redaktionen med at den kommende måned er mere 

overskuelig. Vi har vores gudstjenester om søndagen, som jeg håber at se jer ved. Der er kun en 

enkelt ændring i, at den 4. juli er det kl. 14, der er gudstjeneste i stedet for kl. 10:30.  

Jeg ønsker jer alle en god juli og håber at se jer i kirken. 

Venlig hilsen 

Sognepræst Casper Rojahn 
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        Kontaktoplysninger 

 

Sognepræst     Casper Rojahn 

                           Tlf. 21 67 72 05 mail: casro@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. 

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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SÆT   X i kalenderen den 27. september 2021  
 

Da afholder  E `Svenstrup Laug                    

GENERALFORSAMLING                                   

 
 

Programmet er generalforsamling som vi plejer 

og et kulturelt indslag fra vores lokal område, det 

er ikke helt på plads endnu . 

Der kommer endelig information ud med august 

bladet. 

Vi håber at se rigtig mange . Velmødt 

 

E `Svenstrup Laug         
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ER DU GOD TIL OG INTERESSERET I AT ARBEJDE MED HJEMMESI-

DER . SÅ ER DET MÅSKE LIGE DIG VI MANGLER I E `SVENSTRUP 

LAUG 

Alle laug i kommunen har en INFOLAND hjemmeside tilhørende vores lokalom-

råde. I dette tilfælde så er det Svenstrup / Himmark og Torup 

Vi er en  bestyrelse på 7 personer og 2 suppleanter og en masse frivillige som giver 

en hånd med når det kniber , som arbejder med mange forskellige ting i vores lokal 

område. Vi arrangerer forskellige fællesspisninger og sommetider f.eks. øl smag-

ning. Vi sørger for at sætte ren by projekt i gang, arbejder med af forskønne vores 

lokalområder og meget mere. 

Men fact er at vi meget gerne vil sætte billeder, mødereferater , kommende arran-

gementer og lignende informationer på vores hjemmeside, men mangler en som 

kan gøre dette for os. 

Vi har PT en hjemmeside, som der kan bygges videre på. 

Kommunen afholder ca. 3 - 4 seancer pr. år, hvor man kan deltage og få løst nogen 

af de problemer man arbejder med samt snakke med de andre laug, hvordan de evt 

gør. 

Lauget havde tænkt at du kunne deltage i de laug møder du har løst til . Vi i lauget 

vil sende de bilag som vi ønsker ud på nettet. 

 

Hvis du vil kigge lidt på det vi har,  så er linket 

www.Svenstruo-Nordals.dk 

 

Hvis du gerne vil vide noget mere om dette så kan du kontakte Mia Bendorff MOB 

22775700 eller mail : Etam7@hotmail.com 

 

På          E`Svenstrup Laugs vegne / Mia Bendorff 

http://www.Svenstruo-Nordals.dk
mailto:Etam7@hotmail.com
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INDVIELSE AF UGEBJERGVEJ /NORDBORGVEJ             

GRUNDEN PLUS INSEKTHOTEL. 

                      
 

HEJ ALLE BORGER I LOKALOMRÅDET. 

LANDDISTRIKTER  

VI HOLDER EN LILLE INDVIELSE FOR NÆVNTE DEN 19. AUGUST 
KL. 17 TIL CA. 19 PÅ GRUNDEN 

FORMANDEN FOR LANDDISTRIKTER NATUR OG FØDEVARER CHAR-
LOTTE ENGELBRECHT SAMT CHEFEN 
FOR AFDELING NATUR OG FØDEVARER INGER OLSEN I SØNDER-
BORG VIL VÆRE GÆSTER VED INDVIELSEN. 
 

KOM OG FØLG INDVIELSEN , LAUGET ER VÆRT VED BÅDE LIDT 
AT SPISE OG DRIKKE 

 

HVIS MAN SKAL SIDDE NED SÅ NEDBRINGES SELV EN STOL EL-
LERS ER DET STÅENDE PLADSER 
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Svenstrup Forsamlingshus Støtteforening. 

Generalforsamling afholdt d.10. juni 2021. 

Foreningen er stiftet år 2000. 

 

Formanden bød de fremmødte velkommen. 

1. Første punkt på dagsordenen var valg af dirigent, Ole Rasmussen blev foreslået 
og valgt. 

Bestyrelsens beretning for år 2020. 

Vi har afholdt og medvirket ved 3 arrangementer. Vi har haft lidt indtægter ved salg 
forbrugsvare ved andre foreningers arrangementer. Vi har afholdt Nytårs Kuren som 
tak for hjælpen til forsamlingshuset. Vi har medvirket ved Genforeningsfesten d. 25. 
februar 2020, med 125 deltagere, Sigurd Barret underholdt. Vi har afholdt rengø-
ringsdagen d. 29. september 2020, 

Hvor der mødte 24 personer, vi fik gjort huset pænt i stand.  

Årets driftsresultat ender med et underskud på 1024,25 kr. 

Støtteforeningen har passiver for 600.000,00 som rente og afdragsfrie lån i Svens-
trup Forsamlingshus. 

Da vores kunder i forretningen er svundet ind, og vi ikke er opsøgende efter nye, er 
vores indtægter betydeligt reduceret. De indtægter vi fremover får, vil nok kun lige 
dække udgifterne til at drive foreningen.   

Udendørs arealerne er rengjort og vedligeholdt løbende gennem året. 

Den indkøbte robot græsklipper kører upåklageligt udfører et godt stykke arbejde. 

Den årlige arbejdsdag med diverse vedligeholdelses opgaver og rengøring, blev af-
holdt onsdag d.29. september, igen med stort fremmøde. Dagen startede traditionen 
tro med morgenkaffe og sluttede med aftensmad. 

Jeg vil hermed rette en tak til støtteforeningens medlemmer for de mange frivillige ti-
mer i har brugt, for at vi her i Svenstrup har et forsamlingshus, der er indbydende og 
brugbart. 

Tak til forsamlingshusets bestyrelse og bestyrelseskollegaer, for et godt samarbejde i 
det forløbende år.  

Jeg vil slutte beretningen med ønske om en god fremtid for Svenstrup Forsamlings-
hus. 

3. Regnskabsberetning ved: Ranghild Knudsen. 

 

Indtægt 20.851,83 kr. 

Udgift 21.877,08 kr. 

Årets resultat er -1024,25 kr.  

Vi har en bank konto på 26.784,81 kr.  
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Støtteforeningen har passiver for 600.000 kr. som rente og afdragsfrie lån i     
Svenstrup Forsamlingshus. 

Regnskabet er revideret og godkendt 

 

4. Ingen indkomne forslag. 

 

5. Valg  

På valg til bestyrelsen var: 

Ragnhild Knudsen genvalg. 

Aase Henningsen, genvalg. 

 

6. Valg af suppleant: 

Kurt Weber, nyvalgt. 

 

7. Valg af revisor: 

Jytte Brock, genvalg. 

 

8. Eventuelt: 

Dato for den årlige arbejdsdag blev ikke fastlagt, dato bliver meddelt senere. 

Formanden takkede Ole Rasmussen for god ledelse af generalforsamlingen. 

Aftenen sluttede med kaffebord og hyggeligt samvær 

 

Efter generalforsamlingen er bestyrelsen: 

Formand  Lasse Andersen 

Kasserer  Ranghild Knudsen 

Bestyrelses medlemmer: John Jacobsen 

  Viggo Brodersen 

  Aase Henningsen 

Suppleanter:  Kurt Weber 

  Villy Olesen 

Revisorer:  Helmuth Buss 

  Jytte Brock 

 

På bestyrelsens vegne 

Lasse Andersen.    
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Referat fra generalforsamling i Svenstrup forsamlingshus 10/6 2021. 

 

1.Valg af dirigent. 

Ole Rasmussen blev valg, og takkede for valget. 

2.Valg af referent. 

Børge blev valgt 

3.Formandens beretning 

Der er siden sidste generalforsamling afholdt 4 bestyrelsesmøder i 2020 og indtil nu kun 

2 møder her i 2021 hvoraf det ene møde var vi nødt til at holde uden støtteforeningen 

på grund af Corona restriktioner. 

Det har været et meget stille år med kun lidt aktivitet men der er alligevel blevet arbejdet 

på 2 projekter. 

Projekt 1 er en ny hjemmeside. Der blev nedsat en gruppe på 3 personer som skulle la-

ve et oplæg til hvad en ny hjemmeside skulle indeholde. Dette er nu lavet og vi afven-

ter nu at det kan omdannes til en ny hjemmeside med hjælp fra en IT person udenfor 

bestyrelsen. 

Projekt 2 er renovering af køkken. Her blev ligeledes nedsat en gruppe på 3 personer 

som skulle komme med forslag og indhente tilbud. Flere forslag er blevet præsenteret 

for begge bestyrelser. Der blev udarbejdet tegninger så man kunne se hvorledes det 

kunne blive. Der er indhentet 3 tilbud om udskiftning af alt køkkenudstyr og borde. 

Der er indhentet tilbud på el arbejde, vvs arbejde og mur arbejde. De sidste 3 områ-

der dækkes af lokale firmaer. Der er blevet valgt et firma fra Aarhus til at levere køk-

kenudstyr. Efter et bestyrelsesmøde blev det endeligt vedtaget hvordan det skulle bli-

ve og herefter kunne vi gå i gang med at søge en fond til dækning af udgifterne.  

Der har desuden været en sikkerhedsventil ved gasfyret som var blevet utæt og her måt-

te vi låne 3 varme blæsere for at kunne holde huset frostfrit, kort efter gik en varmefø-

ler i stykker også ved fyret så denne skulle skiftes. 

Vi har besluttet at undersøge hvad det vil koste at komme på det nye fjernvarme når det 

kommer til Svenstrup, så vi slipper for at reparerer på det gamle gasfyr. Det vides dog 

ikke hvornår det kommer til byen. 

Der er blevet opsat 2 spritdispenser og hjemkøbt sprit i spraydåser. 

Udvendigt er der opsat 1 ny væglampe  

Vi har haft ubudne gæster i huset i løbet af året 2020. Det var nogle små 4 benede væs-

ner med en meget lang hale ROTTER. Det blev anmeldt til kommunens rottebekæm-

pelse og da vi vidste hvor de kom ind kunne vi hurtigt få lukket hullet. Nogle gæster 

fik sig en lille forskrækkelse men de var blevet advaret på forhånd så de kunne også 

grine af det. Vi fangede en del rotter og så holdt det op.  Forsikringen blev kontaktet 

med da skaden var yderst begrænset blev der ikke foretaget nærmere. 

Vi har afprøvet en ny gulvvaskemaskine. Den gjorde det rigtigt godt men det vil altid væ-

re et problem når stolene ligge oppe på bordene så den blev afleveret igen.  

6/10 blev der afholdt bestyrelsesmøde for Sønderjyske Forsamlingshuse. 
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22/10 blev der afholdt borgermøde vedrørende tilskud til energiforbedringer. Der var i alt  

     50 personer tilstede, men det blev sendt på Facebook live så mange kunne følge 

med hjemmefra og også stille spørgsmål. 

4.Kasserers beretning 

Det har været et stille år men vi kom op på en omsætning på 108.470 kr. alligevel. 

Gert gennemgik hele regnskabet punkt for punkt og resultatet for året blev et underskud 

på hele 41.529,53 kr. Dette er ikke et problem da vi kom ud af 2019 med et godt 

overskud så vi skulle ikke ud og låne penge. Der var blevet uddelt et regnskab til alle. 

5.Kommentarer til beretning, og kasseres beretning. 

Der var spørgsmål til hvem der hjælper med den nye hjemmeside og Ove kunne fortæl-

le at det var en han kendte som hed Jim fra Svenstrup. 

Generalforsamlingen godkendte formandens beretning og regnskabet fremlagt af Gert  

6.Valg 

Valg til bestyrelsen. På valg var Brian og Kenneth. 

Brian ønsker ikke genvalg på grund af en beslutning om at det skal være muligt at få he-

le eller dele af en selvrisiko på ens bil betalt ved uheld under arbejde for forsamlings-

huset hvilket var blevet godkendt af flertal i bestyrelsen. Der blev ikke fundet en er-

statning for Brian. 

Kenneth modtog genvalg 

Gert vores forretningsfører og kasserer ønskede ikke at fortsætte hvorfor der skulle fin-

des en afløser. Gert have for et år siden meddelt dette men det har ikke været muligt 

at finde en som ville tage over. Ida foreslog at det blev Børge den nuværende for-

mand. Han sagde ja til valget, men trådte så samtidigt ud af bestyrelsen og der skulle 

nu vælges en erstatning for ham. Der blev foreslået flere personer også medlemmer 

fra støtteforeningen men ingen ønskede at lade sig vælge. 

Generalforsamlingen vedtog at lade bestyrelsen kører videre med 3 personer indtil næ-

ste generalforsamling. 

7.Diverse 

Det er ved at blive undersøgt hvad det vil koste at blive tilsluttet det nye fjernvarmeforsy-

ning når det kommer til Svenstrup. 

Gert takkede af og sagde at han nok skulle hjælpe den nye forretningsfører med regn-

skabet indtil næste generalforsamling. Børge takkede for dette. 

Børge holdt et kort indlæg hvor han takkede Gert for de mange år han havde været ak-

tiv i Svenstrup forsamlingshus. Han blev valgt ind første gang i forrige årtusinde så 

det er længe siden. Børge overrakte ham 2 flasker fra bestyrelsen som tak. 

Ole spurgte om man ikke kunne samle alle foreninger i Svenstrup til en drøftelse da der 

jo kniber alle steder med at bestyrelsesmedlemmer. 

Ole takkede for ro og orden og afsluttede generalforsamlingen. 

 

Børge Nielsen. 
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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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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.04.07  kl. 14,00 Gudstjeneste med Casper Rojahn. Kirken  

Søndag d.11.07 kl. 10,30 Gudstjeneste med Casper Rojahn Kirken 

Søndag d.18.07 kl. 10,30 Gudstjeneste med Casper Rojahn Kirken 

Søndag d.25.07 kl. 10,30 Gudstjeneste med Casper Rojahn Kirken 

Søndag d.01.08 kl.10,30 Gudstjeneste med Casper Rojahn Kirken 

Søndag d.08.08 kl. 10,30 Gudstjeneste med Casper Rojahn Kirken 

Den 15. og 22. august holder jeg ferie og det er endnu ikke faldet på plads med, 

hvornår der bliver holdt gudstjenester i Svenstrup. Jeg vil anbefale at man tjekker 

hjemmesiden når tiden nærmer sig. 

Torsdag d.19.08 kl. 17,00 Indvielse af hjørnet ved Ugebjergsvej og Nordborgvej. 

 

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

Fredag d.27.08 kl. 17,00    Sommerfest i præstegården med live musik,grill og hygge 

Søndag d.29.08 kl. 10,30 Gudstjeneste med Casper Rojahn Kirken 

 

...Tirsdag d. 31. August udkommer næste nr. af E` Svenstruppé… 

 Tidspunkt                              Aktivitet Mødested 

                Aktivitetskalender        Juli & August 2021                                                                        
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