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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: 

 Annemette Drue 

 TLF.: 29708062 

  Indlevering til næste nr. 

 ...senest den 20. oktober 

 Til: Annemette Drue 

 e.svenstruppe@gmail.com 

 Denne udgave er lavet af 

 Annemette Drue 

     

 

 

Kommentar 
 Det er en dejlig tid. Jeg var helt klar til at finde 

mine store sveatre frem, men nu er det alligevel 

lunt – ja nærmest varmt i vejret igen. Så må 

sweatrerne bruges til overtøj. Det er nu bladen-

de falder af træerne, og de smukke efterårsfar-

ver begynder at pryde vores skønne natur rundt 

om Svenstrup. 

I den forgangne måned er mange ting opstartet 

igen. Vi afholdt også generalforsamling i E 

Svenstruppé. I kan læse mere herom i bladet. 

Det var en rigtig hyggelig generalforsamling, og 

vi håber at se endnu flere næste gang. 

Jeg vil benytte lejligheden her til at takke alle, 

der havde lyst til at komme og hilse på til me-

nighedsfesten, der blev afholdt i konfirmandla-

den i slutningen af august. Jeg er glad for at 

være blevet en del af et livligt lokalmiljø. 

Det var alt for denne gang. Jeg sender en mas-

se efterårshilsner til jer alle. 

- Annemette Drue 
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Nyt fra kirken 

Gudstjenester og arrangementer i Svenstrup sogn 

3. oktober: Gudstjeneste i Svenstrup kirke kl. 10:30 med sognepræst Casper 

Rojahn.   

10. oktober. Velkomstgudstjeneste for den nye præst kl. 14:00 med sognepræst 

Casper Rojahn. 

Derefter er der kaffe og kage nede i forsamlingshuset. 

17. oktober: Gudstjeneste i Svenstrup kirke kl. 10:30 med sognepræst Casper 

Rojahn. 

20. oktober: Sognecafe i konfirmandladen kl. 14:30. 

24. oktober: Gudstjeneste i Svenstrup kirke kl. 10:30 med sognepræst Kitty 

Hovgaard. 

27. oktober: Foredrag med Frederik Birkler i konfirmandladen kl. 19.00 

31. oktober: Gudstjeneste i Svenstrup kirke kl. 10:30 med sognepræst Casper 

Rojahn. 

 

Trinitatis´ gave 

Som jeg tidligere har skrevet, så er Trinitatis kendt som ”den stille del” af kirke-

året. I sammenligning med julen, påsken og fasten, så er Trinitatis højtider mere 

afstemte. For os præster er der dog en stor begivenhed, som Trinitatis bringer 

med sig, og det er de nye konfirmander. 

Som teolog er der dele af arbejdet som præst, som man ser mere frem til end 

andre. I mit tilfælde må jeg indrømme, at konfirmandundervisningen lå langt ne-

de på listen. Dette skyldtes dels de mange fordomme, der cirkulerer om teen-

agere, og som jeg selv kunne se mig fri for at dele. 
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Sådan nogle teenagere skulle jo både være hormonelle, trodsige og ugidelige, alt 

sammen på samme tid. Dels skyldes min tøven ved undervisningen også mine 

minder om min egen konfirmandundervisning. Eller rettere mangel på minder. Det 

eneste jeg mindes fra den er, at vi fik is og så film. Hvis jeg som kommende præst 

end ikke havde grebet ved den kristne undervisning, hvad chance havde jeg da 

for at motivere den moderne ungdom? 

Til min store glæde har Gud, som så ofte før, gjort alle mine forudsigelser til skam-

me. Jeg har fået mig et virkelig dejligt hold på 9 fine unge mennesker. Jeg tilskri-

ver en del af æren for disse fine unge mennesker til Svenstrup friskole. De går 

(næsten) alle i samme klasse og har derfra et godt sammenhold og gensidig re-

spekt for hinanden. De er også gode til at tie, når jeg beder dem om det, men ræk-

ker gerne hånden op, når jeg stiller spørgsmål. Om det er de små klasser eller de-

res dygtige klasselærer, ved jeg ikke, men det er en meget harmonisk gruppe, 

som jeg har arvet fra skolen af. Fra skolen af har de også lært at synge, hvilket 

glæder mig meget. Vi synger to salmer og trosbekendelsen hver gang, og til min 

glæde synger de fleste med. 

Det er en meget lærerig oplevelse at have sit første rigtige konfirmandhold. Man 

lærer meget om disse teenagere, som man ellers kun har hørt så meget om. De 

minder om børn på nogle punkter. De er fx meget glade for pålægschokolade og 

hvidt brød. Jeg har set mig nødsaget til at indføre kvoter på disse. De er også 

endnu glade for at gynge og lege udenfor. Men det voksne kommer snigende så 

småt. De kan stille kritiske spørgsmål og er ens svar lidt for vævende, så trækker 

deres øjenbryn sig straks sammen. Så ved man, at man skal være mere konkret. 

De kan også godt svare for sig og argumentere for deres valg. De er ikke urimeli-

ge, men nogle har en stærk retfærdighedssans og holder på deres.  

Gud har endnu engang vendt op og ned på alting, så nu er mine konfirmander ble-

vet en af mine yndlingsaspekter af mit virke som præst, og jeg glæder hver uge, til 

de kommer, og vi igen skal lære om Kristus og næstekærlighed og spise boller 

med (en nøje udmålt mængde) pålægschokolade. 

Sognepræst 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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Inge Gillesberg og Steen Seierup 

fortæller og viser billeder 

Om: 

Natur, kultur og mennesker oplevet i vandrestøvler 

 

Hvornår og hvor: 

4. Oktober kl. 19.00 2021 i den gamle skovfogedbolig Nygård Nørreskovvej 41 i Nør-
reskoven på Als 
 

Om aftenen: 

Skovrider Inge Gillesberg og Lektor Ph.d. Steen Seierup fortæller om rejseoplevelser 
og det særlige ved at bevæge sig på gåben. Det bliver et miks af oplevelser og obser-
vationer fra ture i Europa, Sydamerika og Asien. Fortællingerne bliver understøttet af 
billeder. 
 

Entre og traktement 

Entre vil være 50 kr. Kaffe og kage 50 kr. 
 

Tilmelding: 

Forhåndstilmelding kan foretages på mail: nygaard@gmail.com eller tlf: 20411965 se-
nest 1. oktober 

Betaling i forbindelse med tilmelding foretages til Foreningen Nygårds kasserer på 
mobilpay 22555075 

Kaffe og kage kan ligeledes forudbetales ved tilmelding. 

 

Arrangør: Foreningen Nygård 

(www.nygaard-als) 
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                                                Fra Menighedsrådet                                September 2021 
 

Renovering af præstegårdens udvendige facade 
Arbejdet med udvendig renovering af præstegården er nu tilendebragt. Præstegården 
fremstår virkelig flot, og kan nu modstå de næste 50 -års vind og vejr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sommerfesten i præstegårdshaven 
Sommerfesten i præstegårdshaven den 27. august kom til at foregå i konfirmandla-
den da vi ikke kunne stole på at der ville være regn frit vejr. Arrangementet synes vi, 
trods vejret, alligevel vare en succes, med ca. 50 deltagere. Friskolen solgte kaffe og 
kage og tjente derved penge til skole kassen. 
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Budget 2022 
Der blev afholdt budgetsamråd i provstiet den 13. september. 
Her fik vi præsenteret hvordan de ca. 100 mill provstiet råder over næste over skal 
fordeles til de enkelte sogne. Svenstrup kirkesogn fik ca. 1.3 millioner til drift. Derud-
over fik vi bevilliget 860.000 kr. til udskiftning af spåntaget på klokketårnet. Det vil si-
ge at det arbejde kan påbegyndes næste år. 
 
Alt i alt er vi tilfredse med den tildeling vi fik. 
 
Kom og hils på vor nye præstefamilie 
Sæt kryds i kalenderen allerede nu, den 10. oktober klokken 14.00. Her holdes guds-
tjeneste med efterfølgende kaffe og kage i forsamlingshuset, hvor sognets indbygge-
re vil få lejlighed til at hilse på vor nye præst. Casper Rojahn, Annemette og lille Birk. 
 
 

Menighedsrådet 

Tirsdag den 12. oktober kl. 18.30,  

Nordals Idrætscenter 

 

Advokat Thorbjørn Phillipsen 

vil fortælle om arv og testamenter 

og give gode råd herom 

 

Ekstraordinær generalforsamling 

Pkt. 1 ændring af vedtægt § 3 

Pkt. 2 ændring af vedtægt § 6 

 

Kaffe og kage 

Husk Tilmelding 2462 5025 
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Andelsselskabet         

 
 

 

 

 

Generalforsamling afholdt d. 14. september 2021. 

På Svenstrup Forsamlingshus. 

 

 Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent. 

     Gert Wonsyld blev valgt. 

2.  Sidste års protrokol v/ Peter Møller. 

     Protrokollen blev godkendt. 

 

3.Beretning for året 2020. 

 

ESvenstruPPe’s 44.årgang, bladet er udkommet planmæssigt 10 gange i årets løb. 

Samarbejdet med Svenstrup Friskole omkring den leaset kopimaskine er forløbet 
godt gennem året.  

Maskinen er en Konica Minolta C6958.  

 

Skolen betaler leasing afgiften, ESvenstruppe’s forbrug af kopier og papir afregnes 
med skolen. 

   

Vi har afholdt to bestyrelsesmøde i 2020. 

Den årlige indsamling af bidrag fra læserkredsen blev på 10.790,00kr, et resultat, 
der er 2490,00 kr. mindre end sidste år.Årets resultat er 6424,93 kr. Et godt resul-
tat. Indtægter og udgifter fremgår af regnskabet. 

Gert Wonsyld og Eva Tagesen har ønsket at stoppe som redaktører. Vi havde en an-
nonce i ESvenstruppe’ hvor vi søgte nye kræfter. Annemette Drue er ESvenstruppe’s 
nye redaktør. 

Jeg vil hermed takke Gert og Eva for deres indsats hver måned, så vi kunne bringe 
et pænt blad ud.Tak til dig Annemette at du vil overtage jobbet som redaktør.  
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Udbringningen af bladet har igennem året været stabilt. Der er 1 elev fra Friskolen, 
og 5 elever fra andre skoler. 

Vi har en lovpligtig arbejdsskade forsikring. 

Vores hjemmeside på Internettet er stadig aktiv, og ESvenstruppe’ kan læses der.  

Jeg vil hermed takke alle som i årets løb har bidraget med stof, redigering, trykning, 
samling og udbringning af bladet. 

Tak til bestyrelseskolleger for et godt samarbejde. 

Til slut vil jeg ønske en god fremtid for E SvenstruPPe’.   

 

4. Regnskabs aflæggelse ved Lissie Wonsyld. 

Indtægter        25.650,00 kr. 

Udgifter           19.225,40 kr. 

Årets resultat 6424,93 kr. 

Beholdning pr.31.dec.2020. 

Bankkonto      78.153,24 kr. 

Kontant          2.367,00 kr. 

 

5. Ingen indkomne forslag. 

     

6. Valg til bestyrelsen: 

Lissie Wonsyld, genvalg 

Inge Good, genvalg 

Hans Chr. Christiansen, modtager ikke genvalg) 

Henrik Elkrog. Valgt 

 

Suppleanter: 

Eva Tagesen, genvalg  

John Dahl, genvalg 
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Bilagskontrolanter: 

Arne Paulsen, modtager ikke genvalg) 

Viggo Brodersen. Valgt.  

Helmuth Buus, genvalg 

 

7. Eventuelt: 

Jeg vil hermed rette en stor tak til Eva Tagesen, Gert Wonsyld, Hans Chr. Christian-
sen og Arne Poulsen, som gennem mange år har haft interesse i, at vi Svenstrup 
har vores lokalblad ESvenstruppe’.   

Vel kommen til arbejdet for ESvenstruppe’ til Annemette Drue, Henrik Elkrog og Vig-
go Brodersen  

Formanden takkede Gert for god mødeledelse og afsluttede generalforsamlingen. 

 

Efter generalforsamlingen ser bestyrelsen således ud: 

Formand    Lasse Andersen 

Kasserer    Lissie Wonsyld 

Sekretær    Peter Møller 

Bestyrelses medlemmer: Henrik Elkrog. 

  Inge Good 

 

Suppleanter: Eva Tagesen, John Dahl 

 

Bilagskontrolanter: Viggo Brodersen, Helmuth Buus. 

 

På bestyrelsens vegne 

Lasse Andersen.   
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ER DU GOD TIL OG INTERESSERET I AT ARBEJDE MED HJEM-

MESIDER . SÅ ER DET MÅSKE LIGE DIG VI MANGLER I E 

`SVENSTRUP LAUG 

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

område. 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 smagning. Vi sørger for at sætte ren by projekt i gang, arbejder med af 

forskønne vores lokalområder og meget mere. 

Men facts er at vi meget gerne vil sætte billeder, møde referater , kommende 

arrangementer 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.Svenstrup-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.Svenstrup-Nordals.dk
mailto:Etam7@hotmail.com
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Generalforsamling i Svenstrup vandværk 2021 

Onsdag d. 6 oktober, klokken 19.30 på Svenstrup forsamlingshus 
 
Dagsorden: 
 

Valg af ordstyrer 
Valg af protokolfører 
Formandens beretning 
Fremlæggelse af regnskab  
Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor 

På valg til bestyrelsen er Gert Johansen 
På valg til revisor er Jan Petersen 

Vedtægtsændring: Ændring fra andelsselskab til a.m.b.a. 
Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalfor-

samlingen)  
Eventuelt 

 
Ekstraordinær generalforsamling, afholdes onsdag d. 20. oktober 2021 kl. 19.30 på 
Svenstrup forsamlingshus 
 
Dagsorden: Vedtægtsændring. 
 
Svenstrup vandværk har fået ny hjemmeside. 
Her kan du blandt andet se hvem der er i bestyrelsen, prisen på vand, de nyeste 
analyseresultater og meget mere. 

Jørgen Riecks Arkæologiske Samling søger frivillige 

  

Har du lyst til at bruge nogle timer i Jørgen Riecks Arkæologiske Samling, tager vi 

meget gerne imod.  

I øjeblikket er vi seks frivillige der deles om vagterne tirsdage og søndage kl. 13-16 i 

sommerhalvåret fra påske til og med efterårsferien -  men der er er altid plads til fle-

re. 

Måske har du (også) lyst til at hjælpe med at vedligeholde udenomsarealerne og/

eller til at deltage i den årlige forårsrengøring?   

 

I løbet af året holder vi 2-4 planlægningsmøder og en hyggeeftermiddag når sæso-

nen er slut.  

Hvis du har lyst til at være med, kan du snakke med Agnes Nielsen på tlf. 4098 9289 
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Nordborg Resort  (Nordals Ferieresort)     
E`Svenstruplaug  inviterer til borgermøde 

 
Torsdag d. 21 oktober  kl 19 
På Svenstrup forsamlingshus 
 
Er du/ i  interesseret  så kom og hør   
Direktør Niels Feerup fortælle omkring Parken. 
Hvad kommer den til at indeholde.  

 
 
 
Niels Feerup fortæller blandt andet omkring Første etape? 
kommer den til at indeholde 440 feriehuse, hav bad, promenade, bycenter, besøgs-
gård, gang- og cykelstier og søer samt uden- og indendørs aktiviteter m.m. 
Det er nogle af de ting vi gerne vil høre mere om. 
 

 

Kaffe og bolle- 20 kr. 
 

 

Hvornår regner i med at være klar  
Er Resortet klar til at give en hjælpende hånd. 
Så jeres nærmeste nabo Svenstrup også kan være med  
 

Vi vil gerne. 
Eventuelt/  Afslutning                          E`Svenstruplaug 
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E`Svenstruplaug 
Har fået mulighed for at producere en Film om 
Himmark, Torup, Klingbjerg og Svenstrup.  
Filmen bliver produceret i samarbejde med Sønderborg  
landdistriktssekretariatet.  
Midlerne kommer bl.a. fra LAG midler. 
 
Der har været en fotograf ude og tage nogle videooptagelser i 
områderne.  
De er nu færdig med deres optagelser. Nu er det så op til os at 
producere videoklip  
Såfremt vi vil have mere med. 
På nuværende tidspunkt er cykelklubben i gang og  Svenstrup køre og rideskole har 
video liggende.  
Har en eller anden nogle videoklip liggende fra for eksempel ringridning tager vi ger-
ne imod men også gode billeder. 
VI kan ikke garantere at alt hvad vi sender ind kommer med i filmen.  
Resultatet bliver 20 film der kommer til at repræsenterer landsbylivet i   Sønderborg 
kommune 
Filmene fortæller på hver deres vis hvor dejligt og godt det er at bo i de forskellige 
områder.  
Filmene vil komme til at ligge på nettet og vi håber også at ejendomsmæglerne vil 
bruge dem i salgsøje med. 
 
  

 PÅ Laugets vegne / Agnes  
Har du/i spørgsmål så ring eller kom forbi  
Tlf. 4098 9289  Mølletoften 22  
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Velbesøgt stenalderdag i Svenstrup 

I lørdags kunne de besøgende på Jørgen Riecks Arkæologiske Samling i Svenstrup 

møde otte stenalderentusiaster, der havde slået lejr ved samlingen.  

Niels Ole Bennedsen fra Sønderborg Kommunes udvalg for Kultur, Idræt, Handel og 

Turisme holdt åbningstalen, hvor han filosoferede over hvor dygtige folk i Stenalde-

ren for omkring 5000 år siden har været, og hvordan vi stadig står på skuldrene af 

vore forfædre.  

Stenalderfolkene var alle iført dragter fremstillet på baggrund af gravfund fra den tid. 

Dagens besøgende kunne opleve hvordan flintesten blev forvandlet til redskaber og 

hvordan sådanne stenredskaber er blevet monteret og brugt. De allermest heldige 

kunne endda se hvad der sker når en stenøkse rammer en knast og øksen splintres. 

Man kunne også se, hvordan man laver tråd af bl.a. oksesener, af brændenælder el-

ler uld, hvordan man slår ild og hvordan man fremstiller en segl til at høste med.  

Børn kunne arbejde med ler og udsmykke deres arbejder på Bundsø-vis, grutte mel 

og bage snobrød, og alle kunne få sig lidt til ganen i form af kaffe, juice og kage.    

De mere end 100 gæster kom fra nær og fjern i en lind strøm dagen igennem og der 
var stor interesse for at snakke og spørge. Mange blev i flere timer – enkelte endda 
hele dagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flere billeder på næste side. 

Niels Ole Bennedsen 

holdt åbningstalen       

Interesserede børn ser på 

pilespidser sammen med 

Niels Ole Bennedsen  

Grutning af mel til (pynt 

på) snobrød  
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Aktivitet og stor spørgelyst i teltet  Lerværksted  

Se lige her  

I anledning af Arkitekturens Dag den 4. oktober 2021 afholder Sønderborg Kom-

mune sin tilbagevendende prisuddeling,  

Anerkendelse for Smuk Bygningskultur. I den forbindelse kan vi med glæde med-

dele, at Biodiversitetshaven og insekthotellet i Svenstrup er blevet indstillet i kate-

gorien "Arkitektur i natur og landskaber.  

Der er 4 kategorier  

 - Smuk istandsættelse og vedligehold  

 - Smukt nybyggeri  

 - Smukt uderum  

   samt den nye temakategori,  

 - Arkitektur i natur og landskaber 

Samtidig afsløres, hvilket af de nominerede projekter, 

der løber afsted med den nye pris, ”Borgernes Favorit”, 

som kåres på baggrund af afstemning for kommunens 

borgere, via Anerkendelsens temaside og de sociale 

medier.  

Formålet med arrangementet er at påskønne arkitektur, som tilfører kommunen 

kvaliteter både arkitektonisk og æstetisk, samt uderum der på særlig vis bidrager 

til lokalområderne 

Går i ind på temasiden vil i også se at Asta og Finns flotte renoverede hus 

også er med.                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            E`Svenstruplaug  



 

 19  

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 



 

 20  

 
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  
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 
Suppleanter:                     Mette Bladt, Flemming Vejlin, Alice Søgaard og Dorith Sprenger 

Jørgen Riecks Arkæo-

logiske Samling søger 

frivillige 

 

Se side 14 i bladet. 

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: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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Nord-Als-Autoværksted ApS. 

Service  &  Reparation 

af ALLE Bilmærker. 

 
Nord-Als Autoværksted ApS. 
Nordborgvej 54  Svenstrup 

6430 Nordborg 

Tlf. 74 45 63 06 

nord-als-auto.dk 



 

 23  

 

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. 3.10 kl. 10.30      Gudstjeneste v. Casper Rojahn Svenstrup Kirke 

Mandag d. 4.10 kl. 19.00     Natur, kultur og mennesker oplevet i vandrestøvler 

                                  Nygård Nørreskovvej 41 

Onsdag d. 6.10 kl. 19.30      Generalforsamling Svenstrup Vandværk  

                                              i Svenstrup forsamlingshus 

Søndag d. 10.10 kl. 14.00    Velkomstudstjeneste for Casper Rojahn 

                     I Svenstrup Kirke 

Tirsdag d. 12.10 kl. 18.30    Generalforsamling hos Hjem og Kultur Nordals 

                    I Nordals Idrætscenter    

Søndag d. 17.10 kl. 10.30   Gudstjeneste v. Casper Rojahn Svenstrup Kirke 

Onsdag d. 20.10 kl. 14.30   Sognecafé Konfirmandladen 

… Den 20. oktober er sidste frist for indlevering til næste nr… 

Torsdag d. 21.10 kl. 19.00   Borgermøde Svenstrup Forsamlingshus 

Søndag d. 24.10 kl. 10.30   Gudstjeneste v. Kitty Hovgaard Svenstrup Kirke 

Onsdag d. 27.10 kl. 19.00   Foredrag m. Frederik Birkler Konfirmandladen 

… Den 29. oktober udkommer næste nr. af E` Svenstruppé… 

Søndag d. 31.10 kl. 10.30   Gudstjeneste v. Casper Rojahn Svenstrup Kirke 

 

 Tidspunkt                              Aktivitet Mødested 

                Aktivitetskalender        September 2021                                                                                               
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