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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. juni 2022 

 Til: Annemette Drue 

 e.svenstruppe@gmail.com 

 Denne udgave er lavet af 

 Annemette Drue 

     

 

 

Hav en rigtig dejlig sommer. 

Sommeren er over os, og hvor er det dog skønt. 

Jeg elsker at gå i min have og dufte til de skønne 

dufte, og se hvor frodig den er. Det håber jeg, at 

mange har lyst til at komme og opleve til  

sommerfest d. 2. september i vores have.  

Så håber vi blot, at sommeren varer ekstra længe 

i år. 

Derudover elsker jeg at gå og nyde de skønne 

blomster i jeres haver, som man kan se fra vejen. 

Jeg bliver helt glad af at gå rundt og nyde de  

fantastiske farver. 

Nu er det ved at være et år siden, jeg begyndte 

hos ESvenstruppe. Jeg synes, det er skønt at 

kunne være med til at holde lokalbladet kørende. 

Og tak for alle de mange indlæg og generelt er 

det skønt med en mindre by, som er så aktiv som 

Svenstrup. 

Til efteråret bliver der familiegudstjenester i  

Kirken, som jeg helt sikkert glæder mig til at  

komme til med vores lille Birk. Jeg håber, at vi 

møder mange andre børnefamilier. Jeg tror det 

bliver nogle rigtig gode gudstjenester. 

 

Så må I have en rigtig god sommer! 

 

Mvh. 

Annemette Drue 
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Nyt fra kirken 

Søndag den 3. juli: Gudstjeneste i Svenstrup kirke kl. 10:30 med sognepræst Casper 

Rojahn. 

Søndag den 10. juli: Ingen gudstjeneste i Svenstrup. Gudstjeneste i Egen kirke kl. 

10:30 med sognepræst Casper Rojahn. 

Søndag den 17. juli: Gudstjeneste i Svenstrup kirke kl. 10:30 med sognepræst  

Casper Rojahn. 

Søndag den 24. juli: Gudstjeneste i Svenstrup kirke kl. 10:30 med sognepræst  

Casper Rojahn. 

Søndag den 31. juli: Ingen gudstjeneste i Svenstrup kirke. Gudstjeneste i Egen kirke 

kl. 10:30 med sognepræst Kitty Hovgaard. 

Søndag den 7. august: Gudstjeneste i Svenstrup kirke kl. 10:30 med sognepræst  

Kitty Hovgaard. 

Søndag den 14. august: Ingen gudstjeneste i Svenstrup kirke. Gudstjeneste i Egen 

kirke kl. 10:30 med sognepræst Kitty Hovgaard. 

Søndag den 21. august: Gudstjeneste i Svenstrup kirke med sognepræst Casper  

Rojahn. 

Søndag den 28. august: Ingen gudstjeneste i Svenstrup kirke. Gudstjeneste i Egen 

kirke kl. 10:30 med sognepræst Kitty Hovgaard. 
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Endelig sommer 

Så blev det endeligt sommer og det er en årstid, det er svært ikke at være  

begejstret for.  

Arbejdsmæssigt går tingene nu mere roligt. Der er ikke mange, der går bort om som-

meren, der er ingen konfirmandundervisning, og der er ingen arrangementer i som-

merperioden. Der er selvfølgelig en del bryllupper, men det er altid en munter omgang, 

og det er en del af arbejdet, der er nemt at se frem til. 

På hjemmefronten er der dog mere travlt. I år skal jeg på ferie med min far, og vi skal 

på krydstogt i Caribien. Før jeg blev far, var alle mine ferier altid fyldt med kulturelle 

oplevelser. Jeg skulle ud at se på museer og besøge katedraler. Nu glæder jeg mig til 

en hel uge, der ikke skal bestå af andet end at ligge på en hvid sandstrand og drikke 

drinks, der bliver serveret i en kokosnød. Ingen forhandlinger med den lille om, om 

man kan spise Nutellaboller til aftensmad, eller om det virkeligt kan være rigtigt, at 

man skal i seng hver eneste aften, når man nu hellere vil se fjernsyn nede i stuen. 

Annemette har allernådigst sagt ja til at være alenemor i de 9 dage, jeg er væk, men 

har også lovet at tage revanche, når hun til foråret tager med veninderne på charterfe-

rie, og Birk og jeg ikke er inviteret med. 

I slutningen af august skal jeg også giftes. Der er nok mange, der tror at Annemette og 

jeg allerede er gift (for hvilken præst lever dog på polsk?), men det har vi haft til gode, 

og nu glæder vi os til den store dag. Der er dog endnu meget at planlægge og at få et 

bryllup til at klappe er ingen smal sag. 

Til efteråret vågner kirken op igen, og jeg kan løfte sløret for et par begivenheder  

allerede nu.  

Fredag den 2. september er der sommerfest for hele sognet. Alle er inviteret til grillfest 

i præstegårdens have kl. 17:30. Man skal selv medbringe kød. Kirken sørger for grill, 

kartoffelsalat, salat, borde og stole samt musikalsk underholdning. Der er ingen tilmel-

ding, så kom blot alle og kom glade. 
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Jeg er også i gang med at for arrangeret en koncert oppe i kirken. Der er endnu intet, 

der er faldet på plads, for jeg undersøger stadig, hvad vi har af muligheder. Men jeg 

satser på, at den kan løbe af staben i efteråret. 

Til efteråret vil vi også afholde vores første spaghettigudstjeneste. Her er endnu ingen 

dato, men jeg har udtænkt en plan. Vi vil mødes en torsdag kl. 17:00 oppe i kirken til 

en kort familiegudstjeneste. Derefter begiver vi os ned i sognegården, hvor nogle 

dygtige frivillige har kokkereret noget lækket aftensmad til os. Jeg tror, det kan blive 

rigtigt hyggeligt, og jeg håber, at sognets børnefamilier vil komme og derved også op-

leve at kirken er for dem. Jeg tror i hvert fald, at alle med børn kan værdsætte en  

aften, hvor man hverken skal lave mad eller vaske op bagefter. 

Jeg satser på at kunne fortælle mere i næste nummer, så hold øje med jeres  

lokalblad. 

Venlig hilsen 

Sognepræst Casper Rojahn  
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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 

Graver                 Kurt Christensen 

                           61 63 09 90—Telefontid: Hverdage undtaget mandag 08—15 

 
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:khj@km.dk
https://post.kirkenettet.dk/owa/UrlBlockedError.aspx
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Stenalderen fascinerer folk i alle aldre 

Den 18.6. holdt Jørgen Riecks Arkæologiske Samling 30-års jubilæum på  

Egebjergvej 4. 

Det første Riecks Museum i Svenstrup var ”Rikkes Aftægt” i haven på Nordborgvej, 

som åbnede i marts 1971. 

Jubilæumstalerne blev holdt af medlem af Kulturudvalget, Jesper Larsen fra Nordborg 

og af Jørgen Riecks søn, 

arkæologen Flemming Rieck. Også Flemming Riecks to brødre, Morten og Ole, var til 

stede. Dagen blev fejret med 

besøg af en gruppe stenalderfolk anført af Britt og Tobias Paulsen fra Blans, som  

viste de besøgende hvordan man 

lavede redskaber, tøj, sko og kurve i stenalderen. 

Dagen igennem var der pænt besøgt, 65-70 gæster blev det til trods hård konkurren-

ce fra masser af andre 

arrangementer samme dag. Især var vi glade for de mange børn og unge mennesker, 

der lagde vejen forbi og som 

gav sig god tid til at se, spørge og prøve. De var alle meget interesserede og vidende 

om stenalderen. Dejligt at 5000 

år gamle sten og teknikker stadig kan fascinere folk i alle aldre. 

Jørgen Riecks Arkæologiske Samling er åben hver tirsdag og søndag i sommerhalv-

året kl. 13-16, eller efter aftale. 

Du kan læse mere på https://www.svenstrup-nordals.dk/sevaerdigheder/riecks-

stensamling/ 
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10-års jubilæum! 
Torsdag d. 11. august fejrer vi Svenstrup Friskoles 10-års  
jubilæum med et brag af en fest for elever og alle andre  
interesserede. 
 

Mellem kl. 16 og 18 er der kaffe/te/saft og kage til alle, hvorefter 
vi tænder op i grillen, så man kan købe sin aftensmad og  
forlænge festen med at par hyggelige timer. Støtteforeningen 
sælger drikkevarer mm. 

 

For ikke at stå med for mange rester, vil vi bede jer tilmelde jer i den første uge af au-
gust på mail: kontakt@svenstrupfrskole.dk eller sms til 61287681. Der vil også blive 
lavet opslag på skolens Facebook side om arrangementet. Alle er velkomne! 
 

For børn og barnlige sjæle vil der være hoppeborg og fodbolddart samt popcorn til at 
holde saltbalancen på plads og slushice køle ned på. 

 

 

Svenstrup Bålhytte og Shelter 
Vi er nu færdige med indberetninger af regnskab og billeder til de fonde, som har støt-
tet opførelsen af bålhytten. Derfor kan I nu finde information om overnatning mm. på 
Friluftsrådets hjemmeside. 

 

Bålhytten og shelteren kan frit benyttes af alle, som vil passe på det. Der er ikke mu-
lighed for at reservere plads, så vi håber at alle vil vise behørigt hensyn og dele plad-
sen, hvis flere ønsker at benytte bålhytten samtidigt. 
 

Pas på hytten 

Husk selv at medbringe brænde 

Husk selv at medbringe toiletpapir 

Efterlad faciliteterne som du gerne selv vil finde dem, når du ankommer 

 

I skolegården forefindes toiletter og adgang til drikkevand, I kan se på skiltene i shel-
termodulet, hvor det præcist findes. Også her gælder det, at man rydder pænt op efter 
brug.  

mailto:kontakt@svenstrupfrskole.dk
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Mange TAK til alle dem som bidrog til at Svenstrup ringridning kunne afvikles. Specielt 
tak til alle de frivillige og vores sponsorer - uden jeres opbakning kunne det ikke lade 
sig gøre. 
Eftermiddagen forløb fint, med en del besøgende på pladsen. 
  
82 ryttere deltog og efter endt omridning blev følgende 3 kåret: 
Konge: Hary Clausen, Guderup 

Kronprins: Brian Jensen, Dybbøl 
Prins: Jesper Petersen, Kegnæs 

6 ryttere havde taget alle 24 ringe. 
  
Bedste pokalhold blev Svenstrup med 132 ringe ud af 144 ringe 

Bedste Svenstrup rytter blev Dorthe Johansen med 23 ringe 

  
Har du lyst til at der også skal være ringridning til næste år, så er der brug for 
nye medlemmer til bestyrelsen. Der er ingen krav om at man kan ride eller kender 
noget til ringridning. Det vigtigste er, at man har lyst til at være med til at arrangere 
noget i Svenstrup. Hold dig ikke tilbage med at kontakt Dorthe Johansen, tlf: 
22916250, hvis du har lyst. Vi mangler 3 bestyrelsesmedlemmer for at vi kan arrange-
re ringridning til næste år. 
  
På bestyrelsens vegne 

Dorthe Johansen 
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 2022 

 

 

 

Så begynder det så småt at være tid til at vi skal have fundet dette års Ildsjæl i 

Svenstrup. Selvom vi prøver at følge med i lokalsamfundet har vi ikke overblik over 

de ildsjæle vi har rundt i Svenstrup. Der modtages derfor gerne forslag på borgere el-

ler andre, der har gjort en ekstraordinær indsats for vores lokalsamfund i de forgang 

år. 

 

Svenstrup Frivillige Brandværn  var så heldige at få denne pris tildelt i 2019. I 2020 og 

2021 havde vi ingen prisuddeling pga. corona . Så dejligt vi kan starte det op igen. En 

del af æren der følger med prisen er at indsamle forslag til dette års ILDSJÆL . Derfor 

må der gerne indsendes forslag til kontakten for brandværnet , som er Hans Egon 

Bendorff på mail :  

 

 

                                     Etam7@hotmail.com  

                                     Senest den 30/ 9 2022 

 

Med indstillingen skal der gerne være en begrundelse for indstillingen af kandidaten, 
så komiteen har mulighed for at vurdere de indkomne forslag. 

mailto:Etam7@hotmail.com
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Kreative Aktiviteter på Stolbroladen Sandvej 19,       

Svenstrup. 

 

Efter to års corona pause kan vi i år tilbyde kreative aktiviteter af forskellig art på  
Stolbroladen i Svenstrup 

Det bliver onsdag den 29.juni og onsdag den 6.juli kl. 14-17.  

 

 I Farveladen kan man male på forskellige slags materialer, bl. lærred, papir, glas, 
æsker, stof ,træ samt lave kort m.m 

 

Smykker og andet kan laves i Stenklubben og udenfor kan man lære at lave ting i 
trædrejning. 

Derudover kan man deltage i en skattejagt. 

 

 

 Forældre/bedsteforældre er meget velkomne at blive og hygge sammen med børne-
ne eller gi´en hånd med. 

 Mulighed for køb af kaffe/kage, vand 

 

Pris 30 kr. for en eftermiddag og lidt til materiale for smykkerne. 

Børn fra ca. 6 år til ca. 14 år kan deltage. Ingen tilmelding man møder bare op. 

Arrangør: Stenklubben og Farveladen 

 

 

 

Anna Weber   
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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. fællesspisninger , hvor man som ny kan 

deltage ! 

Der er rigtig mange spørgsmål , når man er tilflytter mange af disse kan besvares 

med en velkomstpakke.  

 

 

 Du kan få denne pakke ved at kontakte enten Agnes Nielsen Mobil 40989289 / 

Mail : NIELSEN@MOISEN:NET eller Eline Brandt Mobil 23448603 / Mail : ELI-

NE.BRANDT@HOTMAIL:COM 
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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 

 

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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Søn. 03.07 kl. 10.30       Gudstjeneste v. Casper Rojahn               Svenstrup kirke 

Ons. 06.07 kl. 14.00        Børneaktiviteter                                      Stolbroladen 

Søn. 10.07 kl. 10.30       Gudstjeneste v. Casper Rojahn               Svenstrup kirke 

Søn. 17.07 kl. 10.30       Gudstjeneste v. Casper Rojahn               Svenstrup kirke 

Søn. 24.07 kl. 10.30       Gudstjeneste v. Casper Rojahn               Svenstrup kirke 

Søn. 31.07 kl. 10.30       Gudstjeneste v. Kitty Hovgaard                Egen kirke 

Søn. 07.08 kl. 10.30       Gudstjeneste v. Kitty Hovgaard                Svenstrup kirke 

Tors. 11.08 kl. 16.00        Friskolens Jubilæum                          Svenstrup Friskole                 

Søn. 14.08 kl. 10.30       Gudstjeneste v. Kitty Hovgaard                Egen kirke 

20. august er sidste frist for indlevering til næste nr…   

Søn. 21.08 kl. 10.30       Gudstjeneste v. Casper Rojahn               Svenstrup kirke 

Søn. 28.08 kl. 10.30       Gudstjeneste v. Kitty Hovgaard                Egen kirke 

… Den 30. august udkommer næste nr. af E` Svenstruppé… 

Fre. 02.09 kl. 17.30          Sommerfest                                          Præstens have  

 Tidspunkt                                 Aktivitet  Mødested 

  Aktivitetskalender         Juli/August 2022              

24 


