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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. marts 2022 

 Til: Annemette Drue 

 e.svenstruppe@gmail.com 

 Denne udgave er lavet af 

 Eva Tagesen og Gert Wonsyld 

     

 

 

Kære læsere! 

Vi beklager ESvenstruppe ’ denne gang har et lidt kede-
ligt udseende, 
Grundet verdens situationen er det umuligt, at skaffe 
toner til kopimaskinen. 

 
Med venlig hilsen 
ESvenstruppe’.    
 
 
Kommentar 
 
Som I kan læse ovenfor, har vi lidt udfordringer med 
tonerne i kopimaskinen, og derfor har bladet af nogle 
gange været forsinket ude hos jer. Vi gør hvad, vi kan 
for at få bladet ud hver gang. 
  
Heldigvis er der andre ting at glæde sig over. Nu hvor 
alt er åbent igen, ser vi frem til flere skønne arrange-
menter og muligheder for at mødes. 
 
Foråret er på vej, hvor vi kan nyde synet af vintergæk-
ker og erantisser i græsplænen.  
 
Jeg håber, at foråret snart rigtig viser sig for os alle. 
 
Venlige hilsner 
Annemette Drue 
 
Redaktør på E Svenstruppe 
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Nyt fra kirken 

6. marts: Menighedsgudstjeneste i Svenstrup kirke kl. 10:30. 

16. marts: Sognecafe kl. 14:30 i konfirmandladen. Temaet er ”Gudebilleder”. 

20 marts. Gudstjeneste med dåb i Svenstrup kirke kl. 10:30 med sognepræst Casper 

Rojahn. 

27. marts: Gudstjeneste i Svenstrup kirke kl. 14:00 med sognepræst Kitty Hovgaard. 

31. marts: Foredrag om den kirkelige genforening i Nordborg sognegård kl. 19:00. 

 

En godt gammeldags træls vinter 

Det er en trist tid med gråvejr og regn. Mit arbejdsliv er ikke meget bedre. For tiden er 

der mange syge på tværs af hele Sønderborg Provsti og det løses, som i så mange 

andre brancher, ved at os der ikke er syge, skal løbe hurtigere. Det er lykkedes mig at 

undgå at skulle til Kværs eller Dybbøl ved i stedet at dække tættere på min hjem-

stavn. Der er langtidssygemeldinger både i Havnbjerg og i Nordborg og det er op til 

os tre tilbageværende præster på Nordals at prøve at få det hele til at hænge sam-

men. 

Således ser jeg for tiden mere til Havnbjerg og Nordborg kirke end jeg føler jeg ser til 

Svenstrup. Har man først en gang cyklet op til Nordborg kirke i piskende regnvejr 

med en præstekjole i en gigantisk kuffert bagpå bagagebæreren, så har man ikke lyst 

til at opleve det igen lige foreløbig. Så hellere tage bussen og blive kaldt ”meget flittig” 

af kirkepersonalet, når man ankommer 52 minutter før bisættelsen skal foregå, alt 

sammen fordi det var den eneste bus der gik på det tidspunkt.  
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Jeg har ikke noget imod i perioder at skulle løbe hurtigere, for at få enderne til at mø-

des, men jeg bekymrer mig for at det går ud over folk oplevelse af folkekirken. Nogle 

gange er der pårørende, der må vente mange dage førend de hører fra en præst om 

deres mors/fars/kones/mands bisættelse simpelthen fordi ingen præst endnu har fået 

tildelt opgaven. Det er ikke en rar tanke. Det er ligesom med teateret. Der må foregå 

alverdens kaos bag scenen, men kun så længe publikum ikke opdager noget.  

Ydermere gør presset, at man ikke kan nå at holde samtalerne i god tid. Således får 

man ofte først sendt salmerne videre til organist og kirkesanger en dag før de skal 

spille dem. Det er en skam, for jeg ved at de gerne vil have god tid til at øve sig. Så-

ledes kan man nogle gange føle sig som en lidt dårlig kollega, når man nu endnu en-

gang får sendt salmerne afsted blot en dag før de skal bruges. 

Heldigvis lysner det i øst. Det forlyder, at de snart er fuldtallige igen i Nordborg og der 

er blevet ansat en vikar pr. 1, marts til Havnbjerg. Det er en der hedder Henrik og han 

er både dygtig og arbejdsom. Jeg ved at med ham er Havnbjerg i trygge hænder. 

Jeg ser derfor frem til forårets komme, hvor vi forhåbentligt vender tilbage til en mere 

normal tilstand her på Nordals og jeg igen kan koncentrere mig om mit lille smørhul 

her i Svenstrup sogn. 

Arrangementer 

Som det fremgår af kalenderen, sker der lidt i den kommende tid. 

Den 16. marts har vi sognecafe. Denne gang skal vi tale om gudebilleder. Hvordan 

ser du på Gud? Er han en beskytter, en dommer eller en hønemor? Kom og deltag i 

vores lille spil og efterfølgende samtale. Der vil blive serveret kaffe og småkager og 

det er kl. 14:30 i konfirmandladen. 

Den 31. marts er der oppe i Nordborg et arrangement om den kirkelig genforening til-

bage i 1920. Det er komme af stablen efter et samarbejde mellem kirkerne her på 

Nordals og derfor vil vi gerne gøre lidt reklame for det her. Det er kl. 19:00 i Nordborg 

sognegård. 
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Så vil jeg gerne allerede nu gøre reklame for vores fællesspisning skærtorsdag, som 

er den 14. april. Vi begynder kl. 17:30 oppe i kirken, hvor vi har en lille andagt. Deref-

ter går vi ned i konfirmandladen og spiser, i aftenens anledning, lam mm. sammen. 

Det er gratis, men man skal tilmelde sig seneste den 4. april. Skriv eller ting til Casper 

på casro@km.dk eller ring på 21 67 72 05.  

 

 

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  

                                                                                                                                                  

        Kontaktoplysninger 

 

Sognepræst     Casper Rojahn 

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

                                                                                                                                                                                      

Formand                        Leo Vindahl Olsen 

                        Tlf. 7445 8211, mobil 2674 6211 

 
Kirkebil            Bestilles på GF-Taxi på tlf. 7445 9545 senest dagen før     

                                                                                              Gudstjenesten 

 
Hjemmeside            www.svenstrupkirke.dk<http://www.svenstrupkirke.dk 

 

Facebook                        Find facebook på hjemmesiden. 

mailto:casro@km.dk
mailto:khj@km.dk
https://post.kirkenettet.dk/owa/UrlBlockedError.aspx
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ESvenstruppe’ afholder ordinær generalforsamling 

tirsdag d.15. marts 2022 kl. 19.00 på 

Svenstrup Forsamlingshus. 

 

Med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent-. 

2. Sidste års protokol. 

3. Beretning. 

4. Regnskab. 

5. Valg sf bestyrelsesmedlemmer. 

7. Indkomne forslag. 

8. Eventuelt. 

9. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være  

    bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen. 

ESvenstruppe’ byder på kaffe og kage. 

 

Med venlig hilsen bestyrelsen. 

 

 

 

Onsdag Den 9. marts kl. 19.00 
Afholdes der Dilettant på Holm Sognegård 
Kom til en sjov og hyggelig aften 
  
Onsdag den 23. marts kl. 19.00 
i Nordals Idrætscenter 
er der generalforsamling 
Nordals Mandskor afslutter aftenen med 
underholdning 
  
Tilmelding og nærmere information fås ved 
Marie Foder mobil: 2462 5025 
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Ny Dato 

Forsamlingshuset i Svenstrup 

Fredag 1. april 2022 

Grundet dobbeltbookning skal koncerten desværre flyttes! 

Kom og genoplev Kim Larsens uforglemmelige musik, fortolket af selveste An-

ders Munch + en kollega (se mere på Andersmunch.dk). 

Vi starter kl. 18 med en fantastisk spise, se menuen nedenfor. Dørene åbnes kl. 17. 

Menu: Kalvesteg som vildt med asier, tyttebær og hjemmelavet waldorfsalat, pyntet 

med valnødder og bladselleri. Hertil hvide og franske kartofler, flødesovs samt en 

varm grønsag.  

Der vil være lejlighed for køb af øl, vand og vin.  

Koncerten varer i 2 x 45 minutter. I pausen serveres kaffe/te og kage. 

Pris: Alt dette for kun 250 kr. pr person. Der sælges kun 100 billetter, så det er først 

til mølle princip.  

Billetter: Kan købes ved at indsende beløbet til konto nr.: 8011-1025765 i Sydbank 

(husk at skrive navn ved overførsel) eller betale kontant til Børge Nielsen Kløvertof-

ten 14 i Svenstrup. (tlf. 26284860). Tilmelding er bindende 

HUSK: Vi skal overholde de til enhver tid gældende Corona restriktioner! 

Sidste frist for tilmelding er 15/3 2022                    MVH Bestyrelsen 

Vi har stadigvæk billetter til salg 
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Indkaldelse til ordinær generalforsamling  

I Svenstrup ungdomsforening d.24-03-2020 kl.19.00 i klubhuset.  

Dagsordren iflg. Vedtægterne  

 

Valg af dirigent 

Formænds og udvalgsformænd beretning.  

Regnskab aflæggelse.  

Behandling af indkommende forslag.  

Valg af bestyrelse, udvalg og revision.  

På valg:  

Formand  

Gymnastik formand  

Fodboldformand  

Svømmeformad 

1 revisor  

Evt.  

Indkommen forslag sendes til formand Karin Frost Jensen  

karin_frostjensen@sport.dk senest 8 dage før generalforsamlingen 

 

OBS – SUF Gymnastik søger hjælp   
SUF mangler at få besat gymnastikformandsposten 

Har du lyst til at være med til at sikre, der forsat vil være gymnastik i  

Svenstrup?   

Formanden skal sammen de, allerede aktive gymnaster og leder sammensætte 

et gymnastiktilbud for børn og voksne. Vær med til at understøtte de allerede 

aktive der er i vores lille forening.  

Det kunne også være en mulighed at flere personer går sammen om denne op-

gave, alt er åben for den/dem der har lyst til at hjælpe til. Vi er åben for alle mu-

ligheder, så opgavens omfang passer til det du/I har til og lyst til at ligge i  

opgaven.  

Henvendelse kan ske til Karin Frost Jensen 2253 1887 eller  

karin_frostjensen@sport.dk  

VI HAR BRUG FOR DIN HJÆLP, tøv ikke med at henvende dig også for evt. 

yderligere spørgsmål.  

 

  

mailto:karin_frostjensen@sport.dk
mailto:karin_frostjensen@sport.dk
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Ordinær generalforsamling 

På Svenstrup Forsamlingshus. 

 

 

 

 

 

Torsdag d. 16 marts 2022 kl. 19.00 

Dagsorden: 

0Valg af dirigent 

Valg af referent 

Formandens beretning ved Ove Jensen 

Regnskab ved Børge Nielsen 

Indkommende forslag 

Valg: 

På Valg til bestyrelsen (Søs) 

Valg af forretningsfører (Børge Nielsen 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 

PS. Vi ved der sidder manne her i Svenstrup som har gå på mod for at hjælpe 

her i Svenstrup, så kom og være med til at holde vores alle sammens for-

samlingshus aktiv.   

 

Efter forsamlingshusets generalforsamling fortsætter støtte foreningens generalfor-

samling. 

 

Når vi starter på kaffen, vil der være et foredrag fra Ove Jensens tur jorden rundt i 

1980. 
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Svenstrup Forsamlingshus Støtteforening 

Støtteforeningen afholder generalforsamling.  
Onsdag d. 16. marts 2022 kl.19, 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, på valg er: 
 Lasse Andersen 
 Viggo Brodersen 
 John Jacobsen 
5. Valg af suppleant: 
 Villy Olesen 
6. Valg af revisor: 
 Helmuth Buus 
7. Indkomne forslag. 
    Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i 
hænde senest 8 dage før 
    generalforsamlingen.  
8. Eventuelt.  
 
Med venlig hilsen bestyrelsen. 
 

 
 

 

Generalforsamling i Svenstrup vandværk 2022 

Torsdag d. 17 marts, 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 Hans Jacob Møller og Jørgen Todsen 
På valg til revisor er Kirsten Kock 

Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalfor-
samlingen)  

Eventuelt 
 
På bestyrelsens vegne 
Gert Johansen 
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Hej Husk at det er torsdag d. 3 marts.  

      Generalforsamling i  

                               E´Svenstruplaug. 

 

På Svenstrup forsamlingshus. 3 marts 2022 kl. 18.30 – 21.30    

Vi giver lidt til ganen inden vi begynder. 

 

Peter Plys siger han ved ikke hvor vi er på vej hen.? 

 

Det gør E`Svenstruplaug.  

Vi vil gerne have jeres besyv med omkring de ting vi 
har gang i. 

Om det vi tror der er det rigtige, nu også er det. 

 

 Hvad vil vi fremadrettet.  

 Ikke Lauget: Men os alle i Svenstrup, Himmark og Torup.   

 Lauget har nogle ideer til fremtiden men hvad siger I.  

 Cykelrasteplads, Multikulturhus, cafe, Kulturudvalg 

Beplantning og forskønnelse i lokalområdet 
Skiltning i lokalområdet, synlige og brugervenlig 
Tranerodde fyr, etablering af shelter og bålsted 
Slæbested v. Himmark Strand                           Stenrev v. Himmark Strand 
Den gamle skole / Riecks Stensamling   Stolbroladen  
Etablere stisystemer i lokalområdet  
Forbedre og vedligeholde storkerederne med håb om   at der kommer beboer i re-

derne. 
Samarbejde med friskole, kirke og foreninger.  
Samarbejde med Nordborg resort 

 

Disse ideer er det det vi vil.?  

Samtidig håber vi at i har lyst til komme med nye ideer og andre forslag. 

Kom og nyd 3 timer. Hvor du/ I kan blive klogere på hvad vi går og laver i Lauget. 

 

                                       Vi ses til en anderledes Generalforsamling.  

                                                                                     På bestyrelsens vegne.  

                                                                                             Agnes   
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 Opsigelse af livslangt abonnement af:  

E Svenstruppe` for Harald og Elna Bertelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu er begge abonnenter døde. En æra er slut. 

Disse to gode mennesker flyttede til Svenstrup i 1959, hvor Hr. Bertelsen, eller blot 

Bertelsen, blev ansat som leder af Svenstrup Skole. Han kom fra en stilling som sko-

leleder i Ilulissat (dengang Jacobshavn), udsendt af Det Danske Undervisningsmini-

sterium. Bertelsen arbejdede i denne stilling i 7½ år og havde en drøm om, at hans 

livsværk skulle være: At de grønlandske børn skulle have den bedste undervisning, 

så de senere kunne tage uddannelser, der kunne sikre veluddannede grønlandske 

borgere i det grønlandske samfund. Efter 7½ vellykkede år sammen med fru Bertel-

sen og 4 børn, blev denne drøm brat ødelagt. Bertelsen havde nemlig aktivt støttet 

de grønlandske kateketers strejke for at opnå en rimelig løn. (Kateketer = hjælpelæ-

rere og hjælpepræster). Det huede ikke folkene i Undervisningsministeriet, at en 

dansk lærer støttede sine grønlandske kollegaer! Så Bertelsen blev hjemsendt (fyret) 

fra gerningen i Ilulissat og familien måtte rejse til Danmark med kort varsel. 

Denne triste oplevelse ødelagde dog ikke Bertelsens idealisme. På det tidspunkt ske-
te der store forandringer i det pædagogiske arbejde indenfor skoleundervisning og 

mange Lilleskoler blev oprettet i 50’erne og 60’erne.  

Inspirationen kom blandt andet fra Summerhillskolen i England, hvor pædagogikken 
var præget af respekt for børn som tænkende væsener med fantasi, drømme og me-
ninger. Børn skulle inddrages aktivt i skolelivet og opdrages til demokratiske menne-
sker med frihed under ansvar og mod til at danne selvstændige meninger. Bertelsen 
tog på besøg i weekender og ferier, for at besøge Lilleskolerne rundt omkring i lan-
det. Her fik han inspiration gennem samtaler med andre undervisere, men han var 
ikke tilfreds med, at der var forældrebetaling. Han ville have, at folkeskolens elever 
kunne få de samme nye muligheder for en spændende skolegang. Derfor ansøgte 

han Undervisningsministeriet om tilladelse til at Svenstrup Skole blev en  
forsøgsskole.  
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Ansøgningen blev godkendt og dette har måske været en form for oprejsning efter 
den ulykkelige afslutning på arbejdet i Grønland. Som leder af en forsøgsskole kræ-
vede ordningen en årlig afrapportering om resultater samt en ny ansøgning hvert år 
til Undervisningsministeriet.  For at dette nye livsværk skulle blive vellykket, var det 
vigtigt at få forældrenes aktive opbakning og det lykkedes til fulde. Der opstod en 
meget aktiv og inspirerende Forældreforening, som i fællesskab med lærerne fik sat 

mange vigtige aktiviteter i gang på Svenstrup Skole. 

Bladet E Svenstruppe` var et af resultaterne og det blev i star-
ten                                                                                                                          
trykt ved hjælp af en spritduplikator, der blev betjent med 
håndkraft af både voksne og børn på skolen. Ildsjælene i For-
ældreforeningen startede også ”Lørdagsklubben”, efter at der 
blev indført 5 dages skoleuge i 1970. I ”Lørdagsklubben” kun-
ne alle interesserede mødes på skolen og benytte lokaler og 
udendørsarealer til samvær og fællesaktiviteter. Klubben blev 
et kreativt samlingspunkt for mange og der blev udviklet nye 

aktiviteter gennem årene. Her mødtes børn, forældre og lærere helt frivilligt til ufor-
melt samvær og skolen summede af liv – også om lørdagen.  

De første 1½ år boede familien Bertelsen først i et aftægtshus og da det blev for 
koldt, flyttede de ind på 1. sal på Svenstrup Skole i en lejlighed, der var beregnet til 
en enlig lærerinde. Her fødte fru Bertelsen barn nummer 5. Det var lidt trangt med 7 
personer i lejligheden. Fra midten af 1960 rykkede familien ind i Den Gamle Skole 
ved Kirkepladsen, da bygningen var blevet sat i stand. Fru Bertelsen var hjemmegå-
ende husmor, som mange andre på den tid. Selvom hun havde 5 børn, var der altid 
plads til flere børn i hjemmet. Det gjaldt selvfølgelig børnenes legekammerater, men 
også pasning af småbørn, når familier havde brug for dette på en tid, hvor offentlige 

pasningstilbud ikke var mulige. Fru Bertelsen var en trofast støtte for sin idealistiske 
mand, både når der var modstand imod hans idéer og når alt gik godt. Hun var også 
en synlig del af landsbyens samfund, hvor hun fik gode venner blandt naboer, lærer-
familier og forældre bl.a. gennem lørdagsklubben. Hr. og fru Bertelsen boede i huset 
ved Kirkepladsen indtil 1978, hvor de forlod Svenstrup og flyttede til Roskilde. Bertel-
sen havde fået tilbudt en stilling som forlagschef i Skolebogsforlaget Gad, den udfor-

dring kunne han ikke modstå. Som han sagde til os derhjemme: ”Hvis jeg skal prøve 
noget andet end at være underviser, så skal det være nu, mens jeg stadig har  
gejsten. ”  
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Det blev en bevæget afsked med en by og en skole, der havde været livsnerven i  
næsten 20 år og et farvel til børn og voksne, som havde været den daglige drivkraft i 
skole – og fritidslivet i alle årene. Minder fra afskeden er blev gemt og fundet frem 
igen, nu hvor de begge er døde. Et flot fad skabt af Emil Ruge. Et kærligt brev fra 3. 
klasse med søde ord og en fantasifuld tegning af en lystfiskerbåd sammen med en  
u – båd. Sidst men ikke mindst det kreative gavekort på livslangt abonnement af  

E Svenstruppe` fra Forældreforeningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

                               

 

I 43 år er dette blad troligt ble-

vet afsendt fra Svenstrup i en 

håndskrevet kuvert og landet i 

Bertelsens postkasse. Det er 

imponerende! 

Det blev den største afskeds-

gave fra Svenstrup – en gave 

der var med til at bevare til-

knytningen til byen og dens 

mennesker.  

Det vil vi gerne takke jer for på 

vores forældres vegne. 

Med venlig hilsen 

Lars og Naja Bertelsen 
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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  
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 

 

PÅSKEUDSTILLING 
I Riecks arkæologiske stensamling i Svenstrup.  
Udstillingen har åbent alle dage i Påsken fra kl 11-17.  
Kunstnerne er Lene Hansen og Gitte Moisen.  

Der vil være lidt godt til ganen  så kom og lad jer inspirere , her vil emme af 

gode indtryk og skøn hygge  
Hilsen og på Gensyn i RIECKS MUSEUM.  
DE frivillige Museums Folk  

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:  

kære alle Svenstrupper og omegn: 

Gratis Aloe Vera planter. 

Jeg tror, I alle kender Aloe Vera, en fanta-

stisk plante, mange kan måske huske når 

man skar et blad af og smurte på når man 

brændte sig, mygge stik, tør hud, irriteret 

hud osv. 

Aloe Vera produkter fra forever living 

products bruger den rene inder gel fra plan-

ten i næsten alle vores produkter. 

Vidste i at man kan drikke Aloe Vera? 

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 huden 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, fin-

ger 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 mange 

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 
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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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Tors. 3. marts kl. 18.30        ESvenstruplaug general.  Svenstrup Forsamlingshus 

Søn. 6. marts kl. 10.30        Menighedsgudstjeneste                            Svenstrup kirke 

Ons. 9. marts kl. 19.00        Dilettant                                                                  Holm Sognegård 
 
Tirs. 15. marts kl. 19.00       ESvenstruppe general.    Svenstrup Forsamlingshus 

Ons. 16. marts kl. 14.30      Sognecafe                                           Konfirmandladen 

Tors. 16 marts kl. 19.00        Generalforsamling           Svenstrup Forsamlingshus 

Tors. 16 marts kl. 19.00        Støttefor. Generalfor.       Svenstrup Forsamlingshus 

Tors. 17 marts kl. 19.30       Generalfor. vandværk        Svenstrup forsamlingshus 

Søn. 20 marts kl. 10.30       Gudstjeneste v. Casper Rpjahn         Svenstrup kirke  

20. marts er sidste frist for indlevering til næste nr…   
 
Ons. 23. marts kl. 19.00       Hjem og kultur Generalfor.       Nordals Idrætscenter 
 
Tors. 24. marts kl. 19.00       SUF Generalforsamling                              Klubhuset 

Søn. 27. marts kl. 14.00      Gudstjeneste v. Kitty Hovgaard          Svenstrup kirke 

Tors. 31. marts kl. 19.00      Foredrag                                     Nordborg sognegård 

… Den 31. marts udkommer næste nr. af E` Svenstruppé… 

 Fre. 1. april kl. 18.00           Gas & Larsen Show         Svenstrup Forsamlingshus 
 
Ons. 14. april—18. april        Påskeudstilling                            Rieks Stensamling 
 

 Tidspunkt                              Aktivitet Mødested 

  Aktivitetskalender         Marts   2022                                                               
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