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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 Rojahn 

 TLF.: 29708062 

  Indlevering til næste nr. 

 .senest den 20. Februar 2023 

 Til: Annemette Rojahn 

 e.svenstruppe@gmail.com 

 Denne udgave er lavet af 

 Annemette Rojahn 

     

 

 

 Kommentar 

ESvenstruppe’ ønsker alle et godt nytår.  

Det er 47. årgang bladet udkommer, og vi håber 
at udkomme 10 gange i årets løb. 
Der har allerede været meget aktivitet i det nye 
år. Mange foreninger er startet op igen efter jule-
ferien. 
Der har og er stadig megen aktivitet for at rede 
vores forsamlingshus. 
Der vil blive afholdt mange generalforsamlinger i 
den komne tid. 
Alle foreninger i Svenstrup har brug for hjælpen-
de hænder i foreningsarbejdet, så vi håber der 
er mange der vil støtte om det frivillige arbejde 
der er nødvendigt, for at vi stadig kan have man-
ge gode aktiviteter i vores lokale område. 
Esvenstruppes’ hjemmeside www.svenstrup-
als.dk har vi nedlagt. Vores hjemmeside blev ik-
ke vedligeholdt og blev kun brugt som lagerhotel 
for ESvenstruppe. Vi har dermed sparet udgifter-
ne til hjemmesiden. 
ESvenstruppe’ bruger nu hjemmesiden 
www.svenstrup-nordals.dk. Alle elektroniske ud-
gaver kan læses der. 
Alle fysiske blade er, og bliver arkiveret på Lokal 
Historisk Arkiv i Stevning. 
I november måned havde vi en indsamling pen-
ge til driften af ESvenstruppe’ . Mange tak for 
støtten. 
 
På bestyrelsens vegne 
Lasse Andersen 

http://www.svenstrup-als.dk
http://www.svenstrup-als.dk
http://www.svenstrup-nordals.dk
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Nyt fra kirken 

Kirkens kalender 

Søndag den 5. februar: Gudstjenester i Svenstrup kirke kl. 10:30 med sognepræst 

Casper Rojahn. 

Søndag den 12. februar: Ingen gudstjeneste i Svenstrup kirke. Vi henviser til  

Egen kirke, hvor der er gudstjeneste kl. 10:30 med sognepræst Kitty Hovgaard. 

Søndag den 19. februar: Fastelavnsgudstjeneste kl. 11:00 med sognepræst  

Casper Rojahn. 

Søndag den 26. februar: Gudstjenester i Svenstrup kirke kl. 10:30 med sognepræst 

Casper Rojahn. 

 

Det nye år 

Nu har vi lagt 2022 bag os, og hvilket år det har været. Jeg vil her gøre en status for 

året, der gik i kirken. 

Til at begynde med var det dejligt, som kirke, at kunne lægge coronarestiktionerne 

bag sig. Det gjorde, at vi, som kirke, igen kunne begynde at lægge lidt større planer 

end blot kerneydelserne. Vi har derfor kunne lancere den første koncert siden  

coronaen, nemlig vores operakoncert her i november. Den blev en fin succes, og jeg 

var glad for, at der kom så mange. Bagefter havde vi en rigtig hyggelig stund med lidt 

champagne og chokolade. Det er altid rart at få snakket med menigheden, og jeg  

benytter enhver lejlighed til det.  

2022 blev også året, hvor vi afholdt vores første familiegudstjeneste. Jeg var meget 

spændt på om, det var noget, der havde interesse i sognet. Vi er et sogn, hvor  

gennemsnitsalderen ligger højt, men ikke desto mindre kom der et fint fremmøde, og 

det glæder mig meget. 
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Det blev desværre også et år, hvor døden trak en noget lang skygge over vores lille 

sogn. Det blev til ikke færre end 20 begravelser og bisættelser. Når man tænker på at 

gennemsnittet er 12, så er det ret voldsomt. På den anden side blev det også kun til 5 

dåb og 1 bryllup. Jeg har sagt det før, og jeg siger det gerne igen: De unge par vi har 

her i sognet, vil I venligst stifte noget familie, så jeg også har lidt arbejde om 15 og 25 

år!  

De mange dødsfald gjorde efteråret til en travl tid og især december. December er al-

tid travl som præst, men også sådan en hyggelig tid. Nok min yndlingstid på året. Jeg 

hjælper med at dele julekurve ud, hvilket altid er en stor fornøjelse og igen en mulig-

hed for at få talt med folk i sognet. Så er der også julegudstjenesterne for Stevnings 

børnehave og Svenstrup friskole. Det er altid dejligt at have børn i kirken, og de er et 

taknemmeligt publikum. Børnehaven havde jeg bagefter med nede i konfirmandladen. 

Så sad de og tegnede og spise julesmåkager. Der bor en nisse i konfirmandladen, og 

den var de inde og se på skift. Det syntes de var meget spændende og lidt skræm-

mende. Alt i alt en rigtig hyggelig formiddag. 

På juledag var jeg glad for at se, hvor mange flere der kom i kirke, nu hvor der ikke 

længere var nogen restriktioner. Der var mange glade mennesker i kirken, og det gav 

en rigtig dejlig julestemning. Der kom 177 i kirke på tværs af dagen, og det er mere 

end en fordobling i forhold til sidste år. Jeg håber tendensen fortsætter, for så går der 

kun 4 år før hele Svenstrup kommer i kirke juleaften, og det ville være hyggeligt. 

Nu venter det nye år. Der er ikke nogen store projekter på bedding, for nu vil jeg for-

søge at forankre det, der indtil nu er blevet bygget op. Jeg vil forsøge at afholde en 

familiegudstjeneste i kvartalet, og så er jeg gået i gang med at planlægge en forårs-

koncert. I aktivitetsudvalget skal vi også snart til at planlægge vores fællesspisning til 

skærtorsdag, og middagen for de frivillige vi har i kirken (det kan blive dig, du skal ba-

re melde dig). Man skal tænke meget forud i den her branche. 
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Når I læser dette blad, vil det også snart være tid til den årlige fastelavnsgudstjeneste. 

Der kom rigtigt mange sidste år, og folk var så fint klædt ud. Jeg håber, at folk igen i 

år vil komme i kirken til vores fastelavnsgudstjeneste. Læs mere om den her  

nedenfor. 

Jeg ønsker jer alle et godt nytår. 

Venlig hilsen sognepræst Casper Rojahn. 

 

Kommende arrangementer: 

Søndag den 19. februar er der fastelavnsgudstjeneste klokken 11:00 i Svenstrup  

kirke. Sidste år lagde vi fastelavn om eftermiddagen, da jeg skulle op og passe Egen 

kirke om formiddagen. Men i år er der ingen af disse hindringer, og derfor kan vi holde 

det om formiddagen. Så er der også mulighed for, at dem der også vil slå katten af 

tønden i Stevning kan nå det om eftermiddagen. Det giver jo dobbelt chance for at  

blive kattekonge. 

Vi holder en kort, børnevenlig gudstjeneste og derefter begynder løjerne.  

Der vil være tøndeslagning for små og store børn. Der vil også være saftevand og  

fastelavnsboller til alle og kaffe til de voksne. Hvem ved måske vil jeg sågar fråse lidt 

og skrue varmen op på 20 grader i stedet for 19, alt sammen i dagens anledning. 

Kom og oplev det hele på dagen. 

Prædikengruppe  

Her i Svenstrup har vi en prædikengruppe, hvor alle er velkomne. Vi mødes cirka en 

gang i kvartalet, for at snakke om tre udvalgte tekster, som jeg skal prædike over.  

Det er altid spændende at høre, hvad folk tænker om de tekster jeg skal prædike 

over, og jeg har gennem tiden fået mange gode ideer fra gruppen. Vi er cirka 6-8 der 

mødes hver gang, men vil gerne have endnu flere med. Vi mødes om eftermiddagen i 

en hverdag, så det kræver at man har fri der.  

Så hvis du er lidt interesseret i de tekster der prædikes over eller om kristendommen 

generelt, så skriv gerne til mig og bliv meldt til. Det kræver ingen store tanker og  

guldkorn, for at man kan komme, blot man har interessen. 
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Indsamling i kirken 

I kirken har vi en indsamlingsbøsse. Den bliver ikke brugt så flittigt, men lidt har også 

ret. I år har vi besluttet, at det der bliver indsamlet i 2023 skal gå til Børnesagens Fæl-

lesråd. Det er en organisation, der arbejder for udsatte og fattige børn i Danmark. Nu 

hvor fattigdommen endnu engang vokser i Danmark, vil vi i Svenstrup kirke gerne gø-

res vores for, at børnene i det mindste må skærmes så meget som muligt.  

Børnesagens Fællesråd hjælper blandet andet fattige familier med julehjælp og hjælp 

til konfirmationer, så barnet kan få en god konfirmation, selvom der ikke skulle være 

så mange penge i hjemmet.  

Jeg vil fremover nævne, at vi samler ind til Børnesagens Fællesråd ved de større 

gudstjenester, som jul, familiegudstjenesterne, Skærtorsdag osv., alt sammen i håb 

om, at når folk først ved, hvad vi samler ind til her i kirken, så vil de også gerne bidra-

ge til den gode sag.  

 

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  

mailto:khj@km.dk
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        Kontaktoplysninger 

 

Sognepræst     Casper Rojahn 

                                            Telefon: 21 67 72 05 

                           Mail: casro@km.dk 

                           Mandag er fridag. 

 

                                                                                                                                                                                      

Menighedsrådsformand            

                          Leo vindahl Olsen 

                          Telefon: 74 45 82 11 / 26 74 62 11  

Graver                 Leif Gaul 
                          Telefon: 61 63 09 90 
                          Telefontid: Tirsdag-fredag 8-14.  

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

                                                                                               Gudstjenesten 

 
Hjemmeside       www.svenstrupkirke.dk 

 
Facebook            Find facebook på hjemmesiden. 

mailto:casro@km.dk
https://www.svenstrupkirke.dk/
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Riecks Samling i Svenstrup inviterer til foredrag ved Bjarne Purup 
søndag den 5. marts 2023 klokken 14:00. 

 
Sten og sved året rundt – arkæolog i felten 

Hvorfor laver vi arkæologi i Danmark, og hvad består det arkæologiske arbejde 

egentlig af? Hvorfor skal der graves, når der skal bygges huse, og hvilke resultater 

håber arkæologerne at finde frem til? Det er netop disse spørgsmål, som arkæolog 

Bjarne Purup fra Museum Sydøstdanmark vil forsøge at besvare i dette foredrag.   

Med udgangspunkt i Grøn Gas Lolland Falster-projektet, fortæller Bjarne Purup om 

det arkæologiske arbejde fra de første arkæologiske analyser, over den lange seje 

prøvegravning til de endelige udgravninger og resultater.  

Grøn Gas Lolland Falster har til formål at levere gas til gasnettet på Lolland og Fal-

ster. Og før man kunne grave gasledningen ned, skulle der udføres grundige arkæo-

logiske undersøgelser for at sikre, at der ikke gik arkæologisk materiale eller fortids-

minder tabt. Under projektet har Bjarne fungeret som udgravningsleder.  

De arkæologiske undersøgelser har budt på fund lige fra 1950’erne til stenalderen. 
Kom og hør om de mest interessante fund og hvad en arkæolog egentlig laver.  
 
Foredraget, som varer ca. 45 minutter, foregår på Jørgen Riecks Arkæologiske Sam-
ling, Egebjergvej 4, Svenstrup, 6430 Nordborg. 
 
Der er ingen tilmelding, så kom bare. Entre: 30 kr. 
 
Efter foredraget serveres der kaffe/te og kage. 
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                                                                                                                                                                              2023 

 
 

Den 9 februar 2023 har vi foredrag.  
Her kommer Pastor Jens Chr. Rothmann og fortæller om sine oplevelser fra 2020 til 2021 i 
Kabul.  Alle er velkommen pris 50 kr.  
  
 

 

                 Program for Forårssæsonen 2023 i "E SI-SKÅ"  

         

                 

           

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. 
     Roth-
mann Fortæller Om Sin tid i Kabul 

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” 
I 2023 

Alle arrangementer afholdes 
på 

Svenstrup Forsamlingshus 
 torsdage KL. 14.00 – 17.00 



 

 11  

E-Si-Skå      inviterer til foredrag  

Torsdag d. 9 februar kl 14 på 
Svenstrup forsamlingshus 

Med Sognepræst Jens Chr Rothmann 

     Der fortæller  fra sit ophold i kabul som udstationeret     felt-

præst for de danske soldater i 5 måneder i en lille lejr i hjertet af 

Kabul i Afganistan.  

 
 Han kalder sit foredrag.  

Dragetid – en lille fortælling fra opholdet  i  Kabul.               

Som han siger var det en god tur- men også en lidt anderledes tur 

end alle havde regnet med.  

Det var Dragetid. 

Hvad det så betyder- ja det vil Jens Rothmann fortælle mere om når 

vi mødes d. 9 / 02  kl. 14. 

 

Alle er velkomne pris 50 kr. in- klusiv kaffe.  

 

Jens Rothmann er til daglig sognepræst, engang imellem er han 

bortrejst fra sine sogne i et lille halv års tid som udstationeret felt-

præst for danske soldater. 

Vi ses til en spændende eftermiddag. 

 
 

 Bestyrelsen  
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Ordinær generalforsamling På Svenstrup Forsamlingshus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag d. 22 februar 2023 kl. 19.00 

Dagsorden: 

Valg af dirigent 

Valg af referent 

Formandens beretning ved Ove Jensen 

Regnskab ved Charlotte Nielsen 

Indkommende forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før. 

Valg: 

På Valg til bestyrelsen  

Formand Ove Jensen (ønsker ikke genvalg) 

Bestyrelses medlem: Ida Wind 

1 Suppleant  

2 suppleant 

Oplæg fra projekt grupperne, Aktivitet, Markedsføring, vedligeholdelse, Fundraiser, 

Energi og drift. 

Eventuelt 
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Stor lokal opbakning til forsamlingshuset i Svenstrup. 

Det blev en overvældende aften d. 10 Januar. Ca. 40 mødte frem, alle med et ønske 

om at hjælpe. Mange gode ideer og betragtninger dukkede op, og der var ingen tvivl 

om at alle ville, både ønske og yde, noget godt for huset. 

Der var inden mødet planlagt et antal arbejdsgrupper, og interessen for at deltage ak-

tivt var stor.  

En energigruppe, der i samarbejde med eksterne rådgivere skal finde den optimale 

energiløsning 

En driftsgruppe der skal analysere og optimere driften af huset.  

En markedsføringsgruppe der skal sørge for den eksterne markedsføring. 

En vedligeholdelsesgruppe der skal sørge for indvendigt og udvendigt vedligehold. 

En fundraising-gruppe der skal sørge for ansøgninger og finansiering af projekterne 

Aktivitets gruppe: Planlægge og komme med ideer i samarbejde med bestyrelsen. 

 
Der var en fantastisk stemning. I løbet af få minutter var de nye grupper bemandet og 

godt i gang med at konkretisere løs til glæde og gavn for det lille samfund på Nord-

als. opgaven, finde tovholdere og planlægge de første arbejdsgruppemøder. De løber 

allerede af stablen i næste uge. 

Grupperne arbejder autonomt og tværfagligt og refererer til bestyrelsen. 

Det var således med fortrøstning at både bestyrelsen og alle de fremmødte kunne se 

den nærmeste fremtid møde. Det bliver spændende at se hvad der sker når alle dis-

se gode kræfter slippes løs. 

Tusind tak for en go aften. 
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Programændring for mødet i Nordals Idrætscenter 

onsdag den 8.februar 2023 kl. 19.00. 

Her vil det være tidl. biskop i Viborg Stift nu fung. 

sognepræst i Nordborg – Oksbøl Pastorat Karsten Nissen, der holder foredrag over 

emnet: ”De stærkeste rødder har træ’r i blæst.” 

Tilmelding senest den 1. februar til: 24625025. 

Pris 100 kr. inkl. kaffe og kage. 

 

Onsdag den 8. marts kl. 19.00 Dilettant i Holm 

Sognegård. 

Holm Amatørteater opfører et lystigt teaterstykke. 

I pausen er der mad, drikke, kaffe og småkager. 

Tilmelding senest den 27. februar til: 24625025. 

Evt. afbud kan senest meldes 3 dage før uden 

økonomiske konsekvenser. 

Pris 200 kr. alt inkl. 

Bøn og info fra ringriderforeningen. 
 
Græsmarken over for forsamlingshuset (ringriderpladsen) er lejet af kommunen af 
Svenstrup ringriderforening, og derfor privat område. 
Grus parkeringspladsen er også omfattet af lejemålet, men den stiller vi gerne til rå-
dighed for dem som har parkeringsbehov når der er arrangement på forsamlingshu-
set  
Vi vil gerne bede om at der ikke køres på græsmarken, hverken med biler eller 
cross maskiner, luftes hunde og smides haveaffald. 
Er der behov for at krydse græsmarken for de huse der bor på Vestertoften, vil jeg 
gerne kontaktes for at aftale hvornår det er mest hensigtsmæssigt. 
 
På bestyrelsens vegne 
Dorthe Johansen 
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Forelsket i Flensborg 
 

Foredrag 4. marts på Nygård i Nørreskoven på Als 

 

Kulturredaktør Hans Chr. Davidsen fra Flensborg Avis vil fortælle om  og vise 
billeder fra vor nærmeste storby Flensborg. Den gamle danske by gemmer på 
forunderlige historier, markante steder og en rig og dramatisk fortid fra før 
Dronning Margrethe den Første (1353 - 1412) lærte at stave. 

 
Hvornår og hvor: 

Lørdag 4. marts kl. 14.00 - 16.00 i den gamle skovfogedbolig Nygård i Nørreskoven 
på Als. 

 
Program: 

Med baggrund i sin bog "Forelsket i Flensborg" fortæller kulturredaktør Hans Chr. 
Davidsen mange slags historier om Flensborgs fortid og nutid, som mange i dag ikke 
kender eller overser. Foredraget er ledsaget af fotos. 

Hans Chr. Davidsen er ligeledes en meget flittig forfatter. Der vil efter foredraget være 
mulighed for at købe nogle af hans bogudgivelser. 

 
Entre:  

50 kr. heri er kaffe og kage inkluderet. 

 
Tilmelding: 

Forhåndstilmelding kan ske på mailadressen: nygaardals@gmail.com senest 19.02. 
Betaling i forbindelse med tilmelding kan foretages på konto: 8013-1015077, der er 
mulighed for at betale ved døren. 

 
Arrangør: Foreningen Nygård 

(www.nygaard-als.dk) 
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 En fælles foreningsaften for alle foreningsbestyrelsen 

Mandag d. 6 februar kl 19 på Svenstrup forsamlingshus. 

 
 Vi starter med lidt champagne og kransekage inden vi tager fat på året 2023, 

Hovedformålet med sammenkomsten er fællesskabet i Svenstrup. 

 

Hvad har vi allerede planlagt i de enkelte foreninger.  

Kan vi have en fælles kalender inde på Infoland Laugets hjemmeside. 

Hvad kan vi samarbejde om og hvordan kan vi 

samarbejde.  

Håber alle har lyst og interesse i at være med.  

Giv gerne besked om hvor mange i kommer fra jeres foreninger    

tlf. 40989289 

 

På forhånd tak for 2022 og vi i Lauget glæder sig til 2023  

      Vi ses   

                

 

 

   

 



 

 19  

til alle Foreninger i Svenstrup mandag  

d. 6 februar kl 19. 
E´Svenstruplaug inviterer til møde på Svenstrup  

forsamlingshus.  

Mødet er for alle foreninger.  

Vi håber i vil være med til at sætte Svenstrup på dagsordenen.  

Vi har brug for hinanden. 

Vi vil alle gerne gøre noget for lokalbefolkningen.  

Vi vil også gerne have andre med.  

Fælles fodslag. 

 

Hvordan; evt. 

Kort 2 minutters oplæg fra foreningerne.  

En fælles kalender. 

Kende de andres arrangementer og aktiviteter. 

Har vi fælles interesser. 

Vil vi have glæde af Nordborg Resortet når det kommer. 

Vi har et stort projekt kørende i Svenstrup 

(forsamlingshuset) 

Andre projekter: 

Senior bofællesskab. 

Legeområde bag ved Alsinger gården. m.m.                                                          

                                                                                   E`Svenstruplaug 
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SÆT  X I KALENDEREN DEN 14. MARTS 2023 

HER HOLDER E `SVENSTRUP LAUG GENE-

RALFORSAMLING 

PÅ  SVENSTRUP FORSAMLINGSHUS KL: 19.00 

 

                      
 

NÆRMERE DAGSORDEN MED MERE DETALJER 

FØLGER I NÆSTE NR. AF BLADET 

 

VELMØDT E` SVENSTRUP LAUG                                    



 

 21  



 

 22  



 

 23  

Svenstrup Forsamlingshus Støtteforening 

   Afholder ordinær generalforsamling. 

På Svenstrup Forsamlingshus 

Onsdag d. 22. februar 2023 kl.19.00 
 

 

6. Valg af suppleant: 
 Villy Olesen 
 Kurt Weber 
7. Valg af revisor: 
 Helmuth Buus 

Jytte Brock 
8. Indkomne forslag. 

Forslag der ønskes  
behandlet på generalforsamlingen, 
skal være bestyrelsen i    hænde se-
nest 8 dage før generalforsamlingen.  

9. Eventuelt.  
 
Med venlig hilsen  

                   bestyrelsen. 

 Med følgende dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning om foreningens 
virke. 
3. Regnskab. 
4. Støtteforeningens fremtid ? 
    Forsamlingshuset oplæg til projekt-
grupper.  
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg 
er: 
 Lasse Andersen 
 Viggo Brodersen 
 John Jacobsen 
 Aase Henningsen 
 Ragnhild Knudsen 

Generalforsamling i Svenstrup vandværk 2023 

Torsdag d. 9 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 Carsten Christiansen og Arne Bonde 
På valg til revisor er Jan Petersen 

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

Eventuelt 
 
På bestyrelsens vegne 
Gert Johansen 
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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 

 

 

                      Premium Foder 

           Kvalitets foder til hund & kat 

                     Basmosevej 3 

                        23303911 

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 i Svenstrup og omegn: 

Nyt år: 2023 
Vægten ned;     Sundere jeg;     Bedre bevægelighed,  

Mindset;         Økonomisk forbedring:     Ny karriere 

Planlæg et bedre liv;     Nye Venner;     Nye oplevelser; 

til jer som tænker i nye retninger; 

Her er mulighederne. 

 

DX4 dage kick start: 

efterfølgende C9 

dages program: 

Garanti det virker 

ellers 90 dages re-

tur ret. 

Jeg har fået det bedre i mine led, muskler og tabt mig 5.4 kg på 4 dage. 

https://thealoeveraco.shop/k3LW4xNk 

Dette link kan du læse mere om DX4 og C9 program og handle som Webshop 

Her giver jeg 10 % rabat på dine køb. 

Forever living forretningsplanen giver jer muligheder for at starte sin egen forretning uden 

økonomisk risiko. (Spørg hvordan) 

Mvh. Ove Jensen Vestertoften 5 Svenstrup. 

6430 Nordborg  TLF. 61670950   web side: ove-aloevera.myforever.cc 

 

https://thealoeveraco.shop/k3LW4xNk
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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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