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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.september 2022 

 Til: Annemette Drue 

 e.svenstruppe@gmail.com 

 Denne udgave er lavet af 

 Eva og Gert 

     

 

 

 Kommentar 
         Septembers himmel er så blå…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den første efterårsmåned er netop begyndt, og 

dette ses tydeligt her i bladet, den ene forening 

efter den anden tilbyder mange dejlige aktivite-

ter, for både børn, voksne og ældre, en masse 

spændende tilbud. Find jeres kalender frem, ha` 

den ved siden af mens I nyder bladet, og husk at 

sætte kryds i kalenderen efterhånden som I 

kommer gennem bladet. God fornøjelse. 

 

Ja så er Eva og Gert lige trådt 

til for at afløse Annemette med 

at få denne udgave af bladet 

på gaden, dejligt vi kan træde 

til når der er behov for det.  

Eva Tagesen  - Gert Wonsyld 
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Nyt fra kirken 

Kirkens kalender for september og oktober 

Søndag den 4. september: Gudstjeneste i Svenstrup kirke kl. 10:30 med  

sognepræst Casper Rojahn. 

Søndag den 11. september: Gudstjeneste i Egen kirke kl. 10:30 med  

sognepræster Kitty Hovgaard og Casper Rojahn. 

Onsdag den 14. september: Sognecafe kl. 14:30 med  

jazzkvartetten Sax-Appeal. Jazzens historie. 

Søndag den 18. september: Gudstjeneste i Svenstrup kirke kl. 10:30 med  

sognepræst Casper Rojahn. 

Søndag den 25. september: Høstgudstjeneste i Svenstrup kirke kl. 10:30 med 

sognepræst Casper Rojahn. 

Tirsdag den 27. september: Aftenhøjskole i Egen sognegård med  

Maria Hellebergder fortæller om slægtsromanen " Kvinderne fra Thy". 
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Nyt fra kirken 

Når ”københavnerne” kommer på landet 

Nu har jeg boet her på præstegården i over et år, og det betyder, at jeg efter-

hånden har haft besøg af alle mine venner og hele min familie. Ingen af dem 

bor egentligt i København, men da de alle bor øst for Roskilde, er de, hvad man 

hernede ville kalde for ”københavnere”.  

Jeg vil her skrive en kort antropologisk beretning, om hvad der sker, når folk fra 

”Københavnstrup” kommer til vores lille sogn her på dejlige Als. 

Københavnerne, der kommer med offentlig transport, er underholdende helt fra 

begyndelsen. De nævner allerede på vej herned, at de har været ”uheldige 

med bussen”, for de ”skal vente hele 20 minutter på busstationen, før den kom-

mer”. At bussen kun går hver halve time (i bedste tilfælde), synes københav-

nerne er helt uholdbart.  

En af mine gamle studiekammerater, Louise, kom på besøg, og da jeg havde 

hentet hende ved busstoppestedet, gik vi sammen op ad Ugebjergvej på vej op 

til præstegården. Der spurgte hun spøgefuldt: ”Nu hvor du er blevet landsby-

præst, kender du så alle, der bor her på vejen?”. Jeg grinede og sagde, at det 

gjorde jeg dog ikke. Men på vej op gik det op for mig, at jeg dog næsten ved, 

hvem der bor i hvert andet hus. ”Der bor Tove, og der bor Helga. Der bor Tor-

ben, og derinde bor et ungt par, der hedder Patrik og Viktoria”. Efterhånden 

gjorde Louise store øjne, da hun indså, at hendes vittighed ikke var helt ude i 

skoven. Hun var selv blevet præst ovre ved Kalundborg og måtte erkende, at 

hun dårligt vidste, hvad naboen hed.  

. 
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Alle som en er københavnerne dog meget imponeret over præstegården og med god 

grund, vil jeg sige. ”Det er jo ren Morten Korch” er den replik, de alle siger, når de run-

der konfirmandladen. Så skal de også lige have et billede, de kan vise frem, når de 

kommer hjem. Det er en flot præstegård, vi har her i Svenstrup sogn, og den impone-

rer altid dem, der kommer herned.  

 

Haven ude bagved er også altid et hit. ”Du har jo din egen skov, Casper!”. I Køben-

havn har man ikke plads til træer i sin lille have. Slet ikke til dem på over 10 meter.  

Mine gæster roser altid den ro, der er hernede. ”Hvor er det dog dejligt, at her er så 

stille”. Jeg nikker. Dengang jeg selv boede i København, synes jeg egentligt ikke, at 

der var meget støj. Det har aldrig generet mig. Men ikke desto mindre bemærkede jeg 

også roen, da jeg flyttede herned og synes også, at den er dejlig. Jeg tror ikke, at 

mennesket er skabt til at leve i støj, og alle der kommer herned mærker, at ro og fred 

er godt for sindet og for sjælen. 

 

En af Annemettes veninder gav vores hjem her et fint kompliment, som jeg synes er 

meget rammende. Hun sagde: ”Lige meget hvilket vindue man kigger ud af, så ser 

man noget smukt. Derhjemme når jeg kigger ud ad vinduet, så ser jeg bare en bolig-

blok”. Det er meget sandt. Udsigt er en gave, man kan få, når man flytter på landet, og 

det er noget, der kan forskønne ens liv, alle dage. 

Når de kommer med alle de fine komplimenter, så plejer jeg at sige til dem ”Du kan jo 

flytte herned. Boligpriserne er til at overkomme”. Det er dog en næsten utænkelig tan-

ke for københavnerne. Jeg tror, det kan sammenlignes med, at folk fra Als synes, det 

er dejligt at tage på camping, men ingen er dog fristet til at bo på en campingplads. 

Hvordan skulle københavnerne dog kunne bo i Svenstrup, når man ikke engang kan 

købe en caffé latte to go for 42 kr. i hele sognet? 

Så må jeg jo pænt vinke farvel til dem igen og fortælle dem, at de er velkomne herne-

de i roen og freden, på den lille Morten Korch gård med den fine udsigt, en anden god 

gang.  
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Kirken i den kommende tid 

 

I de kommende måneder sker der en hel del her i kirken.  

Lige om lidt, den fredag den 2. september, er der sommerfest her i præstegårdens 

have. Se indlægget fra menighedsrådet for nærmere oplysninger. 

Den 11. september vil der være en fællesgudstjeneste i Egen med både Kitty og 

jeg. Der vil efterfølgende være konfirmandindskrivning i Egen sognegård. Grun-

det alverdens omstændigheder er der i år intet konfirmandhold i Svenstrup. Jeg 

tænker, det må være første gang i henved 300 år, at der ikke er blevet konfirmeret 

nogen i Svenstrup kirke. En underlig tanke, at det sker på min vagt. Det er dog ikke 

endeligt afgjort, for jeg skal i stedet tage et hold oppe fra Nørreskovskolen. Da der 

muligvis er nogle fra Svenstrup på den årgang, vil jeg tilbyde dem at blive konfir-

meret i Svenstrup kirke i stedet for Egen kirke. Så må vi se, om de bider på. 

Onsdag den 14. september kl. 14:30 begynder vores sognecafe igen, og det gør 

den med et brag! Vi får besøg af jazzkvartetten Sax-Appeal, som gennem levende 

musikeksempler vil fortælle os om jazzens historie. Vi begynder i jazzens fødeby 

New Orleans, men kommer også omkring de jazzmelodier, der den dag i dag kan 

findes i Højskolesangbogen og sågar Den Danske Salmebog.  

Det bliver en eftermiddag med iørefaldende og lettilgængelig jazzmusik, så jeg hå-

ber at se rigtig mange af jer. 

Den 25. september er der høstgudstjeneste. Der vil komme hornblæsere og spille 

ind- og udgangsmusik, og kirken vil være pyntet op til lejligheden. Det bliver en fest 

for både øjne og øre. 

Ovre i Egen sker der også en del. Der er aftenhøjskole den 27. september kl. 

19:00.  Maria Helleberg fortæller om slægtsromanen " Kvinderne fra Thy". Hun ma-

ler et portræt af livet på landet og i provinsen, som det tegnede sig for kvinder i 

1800-tallet og hen over århundredskiftet. 
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Den 2. oktober er der koncert i Egen kirke kl. 15:30. Nordiske klange fylder Egen kirke 

denne eftermiddag, hvor de otte sønderborgkvinder i Cappella Clara giver koncert. På 

repertoiret til denne koncert findes satser for kvindestemmer af bl.a. den norske kom-

ponist Knut Nystedt, finske Mia Makaroff og svenske Hugo Alfven. Der synges også 

satser fra suiten Musik ved Vandkanten, en af ensemblets egne kompositioner, der er 

blevet til i samarbejde mellem tre af sangerne, Katrine Schink, Ida Hymøller 

og Anne Agerskov.  

Onsdag den 19. oktober kl. 14:00 er der sognecafe. Her vil John Svane Christiansen 

fra lokalhistorisk forening komme og fortælle om kirkens historie. Jeg ved selv pinligt 

lidt om emnet, så jeg ser selv frem til at blive uddannet i vores kirke. Så jeg har svar 

rede, når folk spørg mig, hvornår sakristiet blev bygget mm.   

Torsdag den 27. oktober har vi vores første familiegudstjeneste. Planen er at vi mødes 

oppe i kirken kl. 17:00 til en lille familiegudstjeneste på en lille halv time. Derefter begi-

ver vi os ned til konfirmandladen, hvor vi spiser mad sammen, som er lavet af vores 

kyndige frivillige (min svigerfar og svigermor, som gavmildt har tilbudt at hjælpe efter 

utallige opfordringer fra min side). De har en del erfaring med at lave store måltider, da 

de begge har været mange år i FDF. Det er gratis at deltage, og der er ingen opvask. 

Men man skal dog melde sig til. Ring eller skriv en sms til mig på 21 67 72 05 om hvor 

mange i kommer af voksne og børn. Man må komme så mange man vil. Tilmelding 

senest mandag den 24. oktober.  

Så I kan høre, at der er rigeligt at foretage sig i kirken dette efterår! 
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SOMMERFEST I 
PRÆSTEGÅRDSHAVEN 

 

Fredag d. 2. september 2022 kl. 17.00 – 20.00 
 
 

Igen i år inviterer menighedsrådet sammen med præsten til sommerfest i 
præstegårdshaven Kalvehavevej 3 Svenstrup. 
 
Vi inviterer alle fra sognet til en hyggelig sensommerfest. Der vil være levende 
musik ved Richardt Nielsen.  Der vil også være bål med mulighed for at 
børnene kan lave snobrød. 
 
Vi tænder op i grillen. Menighedsrådet serverer salat, brød, kartoffelsalat 
og drikkevarer. 
Kødet medbringer i selv. 
 
Kage og kaffe kan købes til støtte for Svenstrup friskole. 
 
Så alt du skal medbringe, er dit gode humør, tæppe og klapstol - vi har et 
begrænset antal stole og borde. 
 

 
 

           Vi glæder os til at se jer 
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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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Er du til Knepkache, Lagkach, måske Goe rad, eller bare Ingenting 

Så  kom hen o, Svenstrup Forsamlingshus Søndag d. 11.09. 22 kl. 14.30, 

Å spis dig sat i Kache alibi Tum (Tilhørende Kaffe og The) 

Pris 95 Kr. som betales ved indgangen 

Sidste frist for tilmelding d. 07.09. 22 til 27526330 

På vegne af Forsamlingshusets Bestyrelse/Støtteforening. 

          Goe Rad                                       Ingenting                                   Knepkache                           Strif tårte 

                                 Æ do Kach syg? 

              Svenstrup Forsamlingshus inviterer til Sønderjydsk Kaffebord 
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Billeder fra Tour de Nordals 
 

 

 

 

 

 

                                                       Sponsorer 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tour de Nordals et Familie cykelløb med i alt 175 

deltagere er gennemført. Vi er stolte og takker 
cyklisterne, lokalbefolkningen og sponsorer for deres 
opbakning. 

Det har været dejligt at alle involverede har bakket op og hjulpen til. Uden de 

mange frivillige hænder havde det ikke kunnet lykkes.  

 

På vegne af Svenstrup cykelklub, Oksbøl Sogneforening og E`Svenstruplaug 

siger vi tak for denne gang og kommer måske igen i 2023 

                                                                                 Ole, Polle, Agnes 
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Gymnastik på Svenstrup Friskole

  
 

    Gymnastikudvalget: 

Børnehold opstart i uge 37  

Pris 275 kr. inkl. T-shirt til opvisning.                                       

 

Voksenhold opstart i uge 40 

Pris 275 kr. 

 Forældre/Barn (1-3 år) 

Vi skal hoppe, løbe og danse, når vi sætter 

gang i forældre/barn holdet. Griner hygge skal 

sættes i højsædet, og mon vi lære at slå en 

koldbøtte også… så tag mor, far, bedste eller 

en anden under armen og kom og leg. Jeg 

glæder mig til at se jer mvh. Annemette 

 

Tirsdag kl. 16:30-17:30 

Opstart d. 13/9-2022 

V. Annemette 

 

Tumle-Bumle (ca. 4 – 6 år) 

Vi tumler, leger og bruger vores krop det 

bedste vi har lært.  

Med redskaberne bygger vi baner, så hele 

kroppen bliver brugt, det kilder i maven og vi 

bliver godt trætte. 

Er du 3 år og måske klar til gymnastik uden 

mor/far, så er du meget velkommen. 

 

Onsdag kl. 17:00 – 18.00 

Opstart den 14. september 

Ved Fenja  

 

Kæphest/Hobbyhorse (fra 8 år og opefter)  

Sadel din kæphest/hobbyhorse og kom til 

masser af sjov og go motion. Vi skal springe, 

ride dressur, spille hestefodbold og prøve 

kræfter med det vilde ponygames eller måske 

en ringriderdyst hvem ved, ihvertfald skal vi 

have det sjovt. 

Har du ikke din egen kæphest/hobbyhorse kan 

du låne en ved mig. Vi ses Angelika. 

 

Torsdag kl. 17:00 – 18:00 

Opstart den 15. september 

Ved Angelika 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt Nyt Nyt! 
 

Young Super Stars ( 7-9 år) 

Kom og vær med til leg og sjov, vi glæder os 

til at hygge med jer 

Mandag kl. 16-17 

Opstart D.12/9-2022 

Ved Thea og Johan 

 

I FORM  😉. Motion for kvinder i alle 

aldre 

Kom og vær med 😊. Coronapausen har 

været alt for lang. Jeg skruer tempoet lidt 

ned………. ihvertfald til efter jul…….  😉 

Vi laver øvelser alle kan være med til, som 

giver en stærkere krop og hjerne, bedre 

kondition, balance samt øget velvære. Vi skal 

have aktiveret hele kroppen - måske finder vi 

muskler vi ikke plejer at bruge!!. I år vil der 

være lidt lette yogaøvelser og mindfullness på 

programmet som noget nyt. Det hele laves til 

passende varieret musik og der er plads til 

sjov og snak. Ta´ din nabo med – vel mødt. 

(Ingen opvisning) 

 

Mandag kl. 18:30 - 19:45 

Opstart d. 3. Oktober  

 

Supermænd 

Svenstrup- og Omegns Supermænd kaldes til 

gymnastik/motion og hygge.Vi er jo mange 

der har godt af at få løsnet de stive lemmer, - 

da vi nok ikke er 15 år længere. 

Kom og vær med - det skal nok blive sjovt 

ellers gør vi det sjovt.  

(Ingen opvisning) 

 

Torsdag kl. 19.00-20.30 

Opstart d. 6. Oktober 

Ved Finn Lehmann 

Gymnastik på Svenstrup Friskole  

Gymnastikudvalget: 

Angelika Jensen         Tlf.. 60177743 
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Dagstur med cykelklubben 
 

Mandag 1. aug. mødtes 21 medlemmer op i 

Hardeshøj for at komme Færgen til Ballebro, 

hvorfra turen til Varnæs og omegn startede, af små 

og snørklede veje, uden trafik, nåede vi til Bovrup, 

en skøn skøn tur, hvor nok ingen af os havde været 

før, videre ad cykelstien til Varnæs, hvor vi måtte 

pausere, og have en lille en, af Blåkrogvej, for ved 

Grønneløkke at dreje mod Stangled og videre mod Naldtang, hvor vi ved lejrskolen 

holdt vor middagspause, helt nede ved vandet, hvor der var borde, hvor vi kunne 

indtage vores medbragte mad og drikkelse, en lille skarp blev der da også plads til, der 

lå godt nok en turist og sov på et af bordene da vi kom, 

men fortrak sig da hun så hvor mange vi var, vel mætte 

og i fint humør fortsatte vi mod Varnæsvig, og til   Den 

Gyldne Løve, over mark og gennem skov, en noget bøvlet 

vej, eller sti var det vel nærmest, efter en kort pause 

cyklede vi så op ad en stor og lang bakke mod Varnæs og 

retur til Bovrup, hvor vi 

pauserede ved 

købmanden, som måtte 

lade 21 is som en af deltagerne gav, den smagte, fra 

Bovrup ad Blansvej mod Blåkrog hvor vi fulgte 

landevejen til færgen, med over og var i Hardeshøj ca. 

Kl. 15, efter 29 Km. Cyklerne blev læsset på bilerne og 

trailer, nogle cyklede direkte hjem, og så ellers til Svenstrup, en dejlig dag i det fineste 

sommervejr 

Ole Tagesen 
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Åbent hus for alle  
på 

Svenstrup Brandstation 

 

 

 

 

 

 

Søndag d. 2/10-2022 kl. 13 – 16  

Kom og se vores nye køretøj samt alt det andet udstyr vi har. 

Drømmer du evt. om at blive brandmand, så kom og få en 

snak med os. 

Kom og få et par hyggelige timer 

Vi serverer pølser og øl/vand 

VELMØDT Svenstrup frivillige Brandværn 
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Højskoledag 2022 i Nørreskoven  

 

Lørdag 8. oktober i den gamle skovfogedbolig Nygård  
i Nørreskoven på Als. 

 
Kl. 10.30 Fællessang over temaet: Naturen året rundt i den danske sang. 
Danmarks vigtigste sangbog "Folkehøjskolesangbogen" har et righoldigt indhold af sange 
hvor  dansk natur har været en inspirationskilde for forfatterne. 
Birgitte Romme og Ole Andersen har udvalgt en række af disse sange til lejligheden. 
Musikledsagelse er lagt i hænderne på Birgitte Romme klaver, Ole Andersen bas, Henning 
Jensen klarinet, Knud Schmidt guitar og Bent Klausen percussion. 
 

Kl. 12.00 Frokostpause 
Deltagerne på højskoledagen bedes selv medbringe madpakke. Foreningen Nygård er vært 
ved en kop kaffe og en øl eller vand. 

 

Kl. 13.00 foredrag ved professor i plantefysiologi ved Københavns universitet 
Michael Broberg Palmgren  
Højskoledagens foredrag handler om planternes indre liv. Om hvordan planter gennem 
receptorer sanser omgivelserne og derved eks. i farefulde situationer er i stand til at 
reagere for at kunne overleve. "Hvordan det er at være plante" er et spændende men 
ukendt område for de fleste. 
Michael Broberg Palmgren har et omfattende internationalt værdsat videnskabeligt 
arbejde bag sig. Han har ligeledes vundet priser for sine evner til at formidle resultaterne 
af sin forskning. 

 

Kl. 14.30 Kaffepause 

 

Kl. 15.00 - 17.00  Koncert med folkband "Molde" 
Højskoledage på Nygård slutter traditionen tro af med  koncert. I år kommer det akustiske 
folkband "Molde" forbi med et program, der er inspireret af amerikansk country og 
bluegrass med afstikkere til nordisk folke- og visetradition. 
Frontfigur er Maria Molde vocal og mandolin, hun ledsages af Uffe Holmsgård Eriksen 
guitar, Jonatan Feig  violin og Henrik Kunz kontrabas. 

 

Deltagerpris: 300 kr. heri er incl. kaffe, en øl og eller vand til frokost samt traktement 
med kaffe, the og kage i kaffepausen kl. 14.30 

 

Tilmelding: Kan ske på mailadressen: nygaardals@gmail.com senest 23. september. 
Betaling i forbindelse med tilmelding foretages på konto 8013-1015077 

 

Arrangør Foreningen Nygård 

(www.nygaard-als.dk) 
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10-å rs jubilæum! 
11. august var en flot sommerdag med høj sol. Men selv om temperaturen 
nærmede sig de 30 grader, var der gang i hoppeborgen fra første sekund 
og lige til vi lukkede luften ud hen på aftenen. Mens børnene hoppede, 
sad forældre og bedsteforældre rundt om hoppeborgen, hvor de kunne få 
lidt skygge.  
Små og store børn nød at de kunne give fuld gas i hoppeborgen – nogle 
så de var helt blanke af sved - og derefter gå hen og få en slush-ice til at 
køle ned på. Til at holde saltbalancen på plads, kørte popcornmaskinen 
nærmest uafbrudt, til glæde for både børn og voksne. 
 

 

 

I skolegården var der kaffe/te, kage og islagkage, så man både kunne bli-
ve kølet lidt ned og få en opkvikkende kop kaffe til. Det største problem 
var at få islagkagerne fra skolekøkkenet og ned til skolegården, uden at 
varmen fik det hele til at løbe af fadet. 
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Vi havde en dejlig dag med en masse glade gæster. Fra første øjeblik gik 
snakken både ude og inde. På grund af det gode vejr, var der rift om de 
skyggefulde pladser udenfor og enkelte valgte også at gå en runde inde, 
for at se hvordan skolen ser ud nu. 
 

 

 

Da klokken blev 18 blev der tændt op i grillen så gæsterne kunne købe 
aftensmaden. Som i maj stod menuen på pasta- og kartoffelsalat med 
ringridere og koteletter. Igen var vi omkring 90 mennesker til spisning. I 
modsætning til i maj, kunne vi sidde ude denne gang. En flok forældre 
fandt borde frem og fik stillet dem op rundt om bålhytten, så der blev 
plads til alle.  

Inden vi gik til maden, blev Birgitte hyldet for 10 års ansættelse på skolen. 
Lige siden skolen startede, har Birgitte trofast sørget for at eleverne altid 
møder toiletter som er pæne, rene og indbydende at benytte. Det er 
stærkt medvirkende til at eleverne befinder sig godt i dagligdagen. 
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Fra skolens side skal der lyde en stor tak til alle der mødte frem og var 
med til at vi fik en festlig dag. Ikke mindst skal der lyde en stor tak til Støt-
teforeningen for Svenstrup friskole, som både tog sig af at tage imod 
penge for maden og solgte drikkevarer og slik til de fremmødte. 

 

 

Svenstrup Bå lhytte og Shelter 
Bålhytten er perfekt til en familietur, grill med naboen eller overnatning i 
det fri. Det er ikke muligt at reservere hytten, så vi håber at alle vil dele 
med andre, hvis mere end en familie skulle komme på at benytte den på 
samme tid.  
 
Husk, at bålhytten frit kan benyttes af alle, som vil overholde nedenståen-
de: 

Pas på hytten 

Husk selv at medbringe brænde 

Husk selv at medbringe toiletpapir 

Efterlad faciliteterne som du gerne selv vil finde dem, når du an-
kommer 

 

I skolegården forefindes toiletter og adgang til drikkevand. Også her gæl-
der det, at man rydder pænt op efter brug.  
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Hjem & kultur 

Nordals 

 

Onsdag den 21. september. Bustur til Kolding 

Vi kører fra Kvickly i Nordborg kl. 8.00 til Koldinghus,  

hvor vi skal se udstillingen: Mary & Kronprinsesserne.  

Opsamling undervejs fra Havnbjergcentret, ved Egen Kirke og i Bro. 

Derefter kører vi til Den Gyldne Hane, hvor der serveres frokost, inkl. 1 genstand. 

Bagefter går vi i samlet trop til Geografisk Have – på samme adresse. 

Vi har nu ca. 2 timer på egen hånd, før bussen kører til Seggelund,  

hvor der vil blive serveret kaffe og brø’tort’. Afgang mod Nordborg 

kl. ca. 16.45. 

Pris 450 kr. 

Tilmelding til Else Matzen senest den 13. september på nr.24263226  

 sammen med betaling på kontonr.: 8011 1003416. 

Ved færre end 40 tilmeldte aflyses turen. 

Ved afbud senere end den 10. september refunderes betalingen ikke.   

 

Onsdag den 12. oktober kl. 14.00, Nordals Idrætscenter. 

Et spændende foredrag med Pia W. Schmidt, som fortæller om  

sine 4400 km på Caminostierne i det nordlige Spanien og om sine oplevelser  

i mødet med andre pilgrimme og med den spanske befolkning. 

 En personlig fortælling på godt og ondt - hvor de rejste ud som par,   

men hvor hun kom hjem alene. 

Pris 100 kr. inkl. kaffe og kage. 

Tilmelding til Marie Foder tlf. 24625025 senest den 5. oktober. 

            ----------------------- 

Ikke – medlemmer er velkomne, men må betale 75 kr. ekstra. 

På busture må deltagere, som har behov for hjælp, selv sørge herfor. 
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Hvordan kunne det ske? 
- Foredrag om Emil Nolde 
 
Emil Nolde boede i en årrække i et lille fiskerhus lige her i nærheden. 
 
E Svenstrup laug kan søndag den 25. september 2022 byde Hans Christian Davidsen 
velkommen på Svenstrup Forsamlingshus, hvor han vil fortælle om Emil Nolde og sin 
seneste bog: Hvordan kunne det ske? 
 
Hans Christian Davidsen er kulturredaktør på Flensborg Avis.  
I sin bog, gør han op med de myter, der i tidens løb er blevet bygget op om 
ekspressionisten Nolde og spørger: Hvordan kunne det alt sammen ske?  
 
Hans Christian Davidsens bog »Nolde - Maleren, der trådte ved siden af« har fået fine 
anmeldelser hele vejen rundt. 
 
Foredraget finder sted på Svenstrup Forsamlingshus, Nordborgvej 66, 6430 Nordborg og 
begynder klokken 15.00 Entre 50 kr. som betales i indgangen. 
Bogen koster 250kr. Entreen refunderes ved køb af bogen. 
E Svenstrup laug er vært ved kaffe og lidt sødt. 
 

Anmeldelse: 
En »fremragende, lettilgængelig og meget 
grundig bog« skrev Berlingske i sin 
anmeldelse og gav den fem ud af seks mulige 
stjerner. 
»Værket om Emil Noldes ideologiske 
udskejelser og fortielser kan varmt anbefales.  
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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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E-Si-Skå                                                                              
 

Vi glæder os til at se gamle som nye i E-Si-Skå.   

Vi starter d. 22 september kl. 14 på forsamlingshuset. 

I år starter vi uden Corona og med frisk halm i 
træskoene  

Eftermiddagen starter med en kort orientering 
omkring klubbens virke og opgavefordeling 

inden vi går i gang med vore aktiviteter- 

Der vil være kage til kaffen. 

Er du ikke allerede med i klubben, så kom og vær med.           
Vi glæder os til at se dig i Svenstrups hyggeligste ældreklub. 

 

                                                        Bestyrelsen /Arbejdsgruppen 
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                 Program for vintersæsonen 2022-2023 i "E SI-SKÅ"  
         

   Torsdage                                   2022                                                                      2023 
22-sep     Aktivitet   Opstart/ fordeling af opgaver/ kortspil m.m. 

29-sep     Aktivitet   Lotto og div.     

  
06-okt     Aktivitet   Div. Kortspil og andre    

13-okt     Aktivitet   Div. Kortspil og andre    

20-okt     Aktivitet   Lotto og div.     

27-okt     Aktivitet   Div. Kortspil og andre    

 
03-nov     Aktivitet   Div. Kortspil og andre    

10-nov     Aktivitet   Foredrag       

17-nov     Aktivitet   Lotto og div.     

24-nov     Aktivitet   Div. Kortspil og andre    

          

01-dec     Aktivitet   Div. Kortspil og andre    

08-dec     Aktivitet   Juleafslutning start kl. 13    

 
 

            2023     

           

12-jan     Aktivitet   Nytårskur        

19-jan     Aktivitet   Div. Kortspil og andre    

26-jan     Aktivitet   Lotto og div.     

          

02-feb     Aktivitet   Div. Kortspil og andre    

09-feb     Aktivitet   Foredrag.       

16-feb     Aktivitet   Div. Kortspil og andre    

23-feb     Aktivitet   Lotto og div.     

          

02-mar     Aktivitet   Div. Kortspil og andre    

09-mar     Aktivitet   Ud af huset.     

16-mar     Aktivitet   Lotto og div.     

23-mar     Aktivitet   Generalforsamling og div..   

30-mar     Aktivitet   Afslutning.     

 
 

   
Vel mødt:    

   

Nye som ”gamle” medlemmer, 
 

 

 

   

  
til mange hyggelige timer i ”E-Si-Skå”    

   
 

   

   
Alle arrangementer afholdes på    

   

Svenstrup Forsamlingshus – 
torsdage Kl. 14.00    
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SÆT X i KALENDEREN  !!!! 

DEN 21. OKTOBER  2022 KL. 18 

 

DA AFHOLDES FÆLLESSPISNING OG KÅRING AF 

ÅRETS ILDSJÆL                              

SÅ KOM OG VÆR MED  

TIL HYGGELIGT SAMVÆR OG GOD SNAK 

MERE INFO I NÆSTE E`SVENSTRUPPE 

 

VELMØDT                         E`SVENSTRUP LAUG 
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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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Fred.  02.09. kl. 17.00-20.00   Sommerfest i Præstegårdshaven 

Sønd.   04.09. kl. 10.30    Gudstjeneste v. Casper Rojahn                                     Svenstrup Kirke 

onsd, 07.09.  kl. 11.00 –12.30   Line Dance                                                   Stevning Kulturhus 

 

Sønd. 11.09. kl. 14.30    Sønderjydsk kaffebord                                Svenstrup forsamlingshus 

Sønd. 11.09. kl. 10.30               Gudstjenese v. Kitty Hougaard / Casper Rojahn               Egen Kirke 

Onsd. 14.09. kl. 14.30    Sognecafe med Jazzkvartetten Sax-Appeal                                Konfirmandladen 

Torsd.15.09. kl. 17.00- 18.00 Opstart Gymnastik v. Angelika                        Svenstrup Friskole 

Sønd. 18.09.     kl. 10.30     Gudstjeneste v. Casper Rojahn                               Svenstrup Kirken 

Onsd. 21.09. kl. 08.00     Bustur til Kolding m. Hjem og Kultur.                        Kvickly Nordborg 

Torsd.22.09. kl. 14.00                 ”E-SI-SKÅ” Opstart                                                                      Svenstrup forsamlingshus 

Sønd. 25.09. kl.15.00     Foredrag om Emil Nolde                             Svenstrup Forsamlingshus 

Sønd. 25.09. kl.10.30          Høstgudstjeneste v. Casper Rojahn                            Svenstrup Kirke 

Tirsd. 27.09. kl.   ?         Aftenhøjskole m. Maria Hellebergder  ”Kvinderne fra Thy”                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                Egen sognehus 

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

 

Sønd. 02.10. kl. 13.00 – 16.00   Åbent hus for alle                                Svenstrup Brandstation 

Lørd.  08.10. kl. 10.30 -? Højskoledag m. flere indslag                           Skovfogedbolig Nygård 

Torsd.06.10.  kl. 19.00 -20.30 Opstart Gymnastik v. Finn. Lehmann             Svenstrup Friskole 

Onsd. 12.11. kl. 14.00     Hjem & Kultur   Foredrag v. Pia  Schmidt            Nordals Idrætscenter 

              

 

 

 

 Tidspunkt                                 Aktivitet  Mødested 

  Aktivitetskalender         September 2022                   
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God fornøjelse 

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


