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  Nr. 2       47. Årgang 

   Marts 2023 

Svenstrup Cykelklub har fået ny  

formand. 

Her ses den afgående formand. 



 

 2  

 

 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. marts 2023 

 Til: Annemette Rojahn 

 e.svenstruppe@gmail.com 

 Denne udgave er lavet af 

 Annemette Rojahn 

     

 

 

 Kommentar 
Kære alle. 

Der er rigtig mange som laver nogle rigtig fine  

indslag til vores blad, og det er vi rigtig glade for. 

Det er altid skønt at høre, hvad de forskellige  

foreninger har i kalenderen. 

Men grundet rigtig mange indslag vil jeg lige skrive 

lidt om formatet i ESvenstruppe. 

 

Når I skriver jeres indslag, vil jeg gerne have, at I 

skriver det i skrifttypen ”Arial” størrelse 14. Så er det 

nemlig nemt for mig at sætte ind, og det bliver  

tættest på sådan som I havde tænkt indslaget.  

Derudover skal det altid sendes i Word. PDF kan jeg 

ikke kopiere fra. 

 

Så hjælper I mig rigtig meget og også mine søde 

afløsere, som en gang i mellem stadig har fingrene i 

bladet. 

 

Denne gang er det et meget langt blad, så rigtig god 

læselyst. 

 

Mvh. Annemette 
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Nyt fra kirken 

Kirkens kalender i marts 

Søndag den 5. marts: Ingen gudstjeneste i Svenstrup kirke. Vi henviser til Egen kirke, 

hvor der er gudstjeneste klokken 10:30 med sognepræst Casper Rojahn. 

Søndag den 12. marts: Gudstjeneste med sognepræst Casper Rojahn klokken 10:30. 

Søndag den 19. marts: Gudstjeneste med sognepræst Casper Rojahn klokken 10:30. 

Søndag den 26. marts: Gudstjeneste med sognepræst Casper Rojahn klokken 10:30. 

 

Om at værdsætte folk 

Jeg har en teori om, at utroligt mange problemer her i verden kan koges ned til, at 

folk ikke føler sig værdsatte. Når jeg hører folk, der bliver skilt eller folk, der skifter 

job, så har de alverdens forklaringer, men de kan som regel opsummeres som ”Jeg 

følte mig ikke værdsat”. Når konen klager over, at manden aldrig køber hende blom-

ster, så er det ikke, fordi hun savner at have blomster i sit hjem, hvis det var det, så 

havde hun jo bare købt nogle selv. Nej, det handler om, at blomsterne repræsenterer, 

at manden værdsætter hende, og når de så ikke kommer, føler hun sig ikke værdsat. 

På samme måde er det, når manden skifter arbejde, fordi han føler, at han får for lidt i 

løn. Det handler i bund og grund om, at han føler sig mere værd, og når firmaet ikke 

vil betale ham mere, så føler han ikke, at de værdsætter ham. 

Når end jeg er på sygehuset, så værdsætter jeg meget personalet, der er der. Jeg fø-

ler, at både sygeplejersker og lægerne er meget dygtige og gør deres bedste for, at 

jeg skal have en god oplevelse og være tryg. Derfor ærgrer det mig, at vi ikke bor i et 

land, der er bedre til at vise min værdsættelse ved at give dem en god løn og gode 

arbejdsforhold, men i stedet altid bare beder dem om at spare og løbe hurtigere. 
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Beklager hvis det blev en smule politisk, men det bringer mig over til min næste poin-

te, som er at jeg har været på konvent. Det kalder vi det, når alle præster i Sønder-

borg Provsti mødes. Sjældent har jeg været i lokale med så dårlig stemning. Som jeg 

har skrevet tidligere, har vi i de seneste halvandet år været meget plaget af sygdom 

og ubesatte stillinger i vores provsti, og det har betydet, at vi præster, der var, måtte 

løbe hurtigere. Jeg har selv mærket til dette og er blevet kaldt på arbejde rundt om-

kring på vores smukke ø, som Kegnæs og Ulkebøl og sågar på fastlandet i Broager 

kirke. Alt i alt har jeg ikke følt, at det var en overdrevet mængde, og man gør sit for at 

få hjulene til at løbe rundt. Men de steder, der har været hårdere ramt af sygdom er 

det især nabopræsterne eller præsterne i samme sogn, der i høj grad har måtte løbe 

hurtigere. Det blev nu tydeligt på konventet, at de præster var meget slidte og efter-

hånden en smule opgivende overfor det hele. Mange af dem havde haft halvandet- 

eller sågar dobbeltarbejde i over et år nu, og de talte åbenlyst om at søge væk for at 

komme til et sted, hvor man kun skulle passe et arbejde i stedet for to. 

På konventet blev der sømmet endnu et søm i kisten. Vi præster kan hvert år søge 

om en lønbonus og skal skrive en ansøgning med argumenter for, hvorfor vi synes, vi 

skal have lidt ekstra. Der var mange der havde søgt i år, for de havde som sagt lavet 

meget ekstra arbejde. Det virkede kun fair, at hvis man laver dobbeltarbejde i et helt 

år, så skal man også have mere i løn. Desværre meddelte Haderslev stift ud at der til 

lønforhandlingerne i år var lagt… 65.000 kr. til side. Det skal her nævnes at vi er om-

kring 200 præster i stiftet. Så hvis vi fordelte pengene ligeligt ud, så kunne vi alle se 

frem til en bonus på… 325 kr. Dårligt nok penge nok til at invitere familien på McDo-

nalds. Der var derfor 6 præster ud af 200, der havde fået hver omtrent 10.000 ekstra. 

Jeg ved snart ikke, hvem der var mest sure. Den, der ikke havde fået noget ekstra for 

et helt års ekstra arbejde, eller dem der havde arbejdet ekstra et helt år og nu blev 

belønnet med blot 10.000 kr. for deres indsats. Ingen af dem følte sig den mindste 

smule værdsat for den kæmpe byrde, de havde løftet i det forgangne år. 

Som sagt brokker jeg mig ikke på egne vejene, for jeg har ikke været urimeligt meget 

mere på arbejde og har godt kunne klare de ekstra arbejdsopgaver, der har været. 

Men det bekymrer mig, at så mange af mine kollegaer er så presset, at de måske 

lægger sig syge eller søger væk.  
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Vi kan dårligt besætte stillingerne hernede af. I Egernsund har de må slå stillingen op 

to gange nu, og der er stadig ingen ansøgere. Jeg er meget spændt på at se, om 

Havnbjerg bliver besat, og hvor hurtigt eller langsomt.  

Jeg skriver blot dette for at informere jer, medlemmerne i folkekirken, om at præste-

manglen er et reelt problem, og det virker overhovedet ikke som om, at de højere in-

stanser i folkekirken tager problemet alvorligt og gør noget ved det. De gør intet for at 

skaffe flere præster, og gør intet for at fastholde dem de har, nærmest tvært imod. 

Jeg har 36 år tilbage som præst, hvis Gud giver mig at leve så længe. Jeg bliver ger-

ne i jobbet, for jeg føler, at det er meget meningsfyldt arbejde, jeg har. Men mens jeg 

er her, vil jeg gerne have, at min arbejdsgiver værdsætter mig for det arbejde, jeg gør 

og ikke beder mig arbejde dobbelt i halve og hele år ad gangen. Nu må tiden vise, om 

det er en rimelig ting at bede om. 

Venlig hilsen 

Sognepræst Casper Rojahn. 

Kommende arrangementer 

Denne måned er der ikke så meget at skrive her. Med omstruktureringen af vores 

sognecafe, så har vi ikke noget i kalenderen for marts. Aktivitetsudvalget og jeg er i 

fuld gang med at finde nogle foredrag, så vi i stedet kan få lanceret vores foredrags-

aftener. Der er endnu mange muligheder, så nu må vi se, hvad vi lander på. 

Jeg vil dog allerede nu gøre lidt reklame for vores fællesspisning i forbindelse med 

Skærtorsdag. På Skærtorsdag holder vi en kort gudstjeneste klokken 17:00, og deref-

ter går vi ned i konfirmandladen for at spise noget lam sammen. Sidste år var maden 

rigtig god, og jeg var glad for at se, hvor mange der alligevel kom. Alt i alt var det en 

rigtig hyggelig aften, og jeg håber, at vi kan gentagen succesen i år. Det er gratis at 

spise med, men man skal tilmelde sig. Skriv en mail til mig eller en SMS, så noterer 

jeg, at I kommer.  

Jeg vil også kort nævne, at jeg har fået booket års ”forårskoncert”. Vi skal have en 

gospelkoncert den 4. juni. Det er jo endnu langt væk, mens vi sidder her i februarkul-

den, men måske kan man varme sig lidt ved tanken. Det bliver klokken 15:00, og jeg 

skriver mere her og på Facebook, når vi kommer lidt tættere på. Men sæt gerne kryds 

i kalenderen allerede nu! 
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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 

                                            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:khj@km.dk
mailto:casro@km.dk
https://www.svenstrupkirke.dk/
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ESvenstruppe’ afholder ordinær generalforsamling 

tirsdag d.21. marts 2023 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. 
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Svenstrup Cykelklub Generalforsamling 2023 

Referat af generalforsamlingen 30. januar 2023 

Referent: Hans Erik Jacobsen, haej12@gmail.com 

Generalforsamlingen forløb således: 

 

1: Velkommen 

Fmd. Ole Tagesen bød velkommen. Der var 25 medlemmer til stede ved generalfor-

samlingen. 

 

2: Ordstyrer 

Ole Rasmussen blev valgt som ordstyrer. 

 

3: Referent 

Hans Erik Jacobsen blev valgt som referent. 

 

4: Beretning v. formanden Ole Tagesen 

Se bilag 1.  

Kan desuden ses på hjemmesiden https://svenstrup-nordals.dk 

 

5. Regnskab v. kassereren Agnes Nielsen. 

Årets resultat er kr. 2.100,57, og egenkapitalen pr. 31/12/2022 er kr. 9.173,05 

Der er modtaget kr. 5.000 fra ringriderfesten i 2022, men disse penge er først modta-

get medio januar, og er således ikke med i regnskabet for 2022. 

 

I forbindelse med Tour de Nordals: 

Efter ansøgning fra Oksbøl Sogneforening er der modtaget kr. 10.000 fra  

Danfoss. 

Efter ansøgning fra E  Svenstrup Laug  er der modtaget kr. 10.000 fra  

Sønderborg kommune. 

Efter ansøgning fra Svenstrup Cykelklub er der modtaget kr. 5.000 fra Linak A/S. 

mailto:haej12@gmail.com
https://svenstrup-nordals.dk
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Beretning og regnskab blev diskuteret under et med følgende bemærkninger: 

 

De modtagne tilskud tyder på, at der er stor velvilje over for vores forening og akti-

viteter på Nordals fra tilskudsgiverne. 

Der var ca. 200 deltagere i Tour de Nordals, medens der var omkring 170 i forbin-

delse med Tour de France, så det kan konstateres at Tour de Nordals var størst. 

Der lyder stor tak til cykelklubbens medlemmer for det udførte arbejde i forbindelse 

med Tour de Nordals. 

 

Beretning og regnskab blev godkendt med applaus. 

 

6: Indkomne forslag Ingen 

 

7: Ændring af vedtægter 

Vedtægtsændringerne blev godkendt med den bemærkning, at de tilpasses kravene 

til formulering fra Arbejdernes Landsbank. Denne formulering fremlægges til oriente-

ring på næste generalforsamling. De endelige vedtægter vil fremgå af Svenstrup Cy-

kelklubs sider under www.svenstrup-nordals.dk 

 

Vedtægterne kan desuden rekvireres ved formanden. 

 

Slå- og stavefejl rettes i den endelige udgave. 

 

8: Valg 

Til formand valgtes Børge Nielsen for 2 år. 

Til bestyrelsesmedlem valgtes Preben Kolb for 2 år 

Til bestyrelsesmedlem valgtes Flemming Christiansen for 2 år 

Som Bilagskontrollør valgtes Else Ernst for 2 år 

Hans Erik Jacobsen udtrådte af bestyrelsen. 

http://www.svenstrup-nordals.dk
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9: Valg af tovholdere 

Tovholdere er ansvarlig for området men skal ikke nødvendigvis selv lave det med op-

gaven krævede arbejde. 

 

Årsmøde/generalforsamling: 

 Formand og kasserer 

Kransebinding i Karlsminde:  

Hans Peder Bonde og Ole Tagesen 

Ringridning 

 Børge Nielsen 

Venskabsklub Jels 

 Børge Nielsen 

Advent 

 Else Ernst og Eva Tagesen 

Sygebesøg 

 Sonja og Kristian Espensen 

 

10: Dagsture 

Der arbejdes på en tur til Kær Halvø. 

Og måske en udflugt til et hønseri. 

Alle kan løbende komme med forslag, og beslutninger træffes i forbindelse med man-

dagscykelturen 

 

11: Eventuelt 

Ole Tagesen takkede som afgående formand for hans tid som kasserer og formand, 

og for medlemmernes opbakning og engagement. 

Der har været lidt overvejelser om cykelturens længde om mandagen: Der tages hver 

mandag stilling til, hvilken cykeltur, der vælges, og dermed hvor lang den er. Det an-

ses for acceptabelt at stå af ruten undervejs blot man meddeler det til een af de andre 

på turen.  
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Ole Tagesen takkede forsamlingen for god ro og orden og takkede Ole Rasmussen 

for at være ordstyrer. 

Afslutningsvis fik Ole Tagesen en punkterfri cykel med snaps og blomster som tak for 

hans store indsats i tidens løb. 

Bilag 1: Formandens beretning, Svenstrup cy-

kelklub 2022 

 

Sidste generalforsamling var vi 25 medlemmer af 

dem var der 18 med til generalforsamlingen, men 

til jubilæet om aftenen var vi hele 36 medlemmer 

med pårørende til spisning og hygge 

I dag er vi 30 medlemmer, virkelig flot 

En stor del af foråret blev kræfterne brugt på at 

arrangere Tour de Nordals, en stor mundfuld med 

mange i gang, der skulle søges tilskud , brochure 

bringes ud til bl a skoler og campingpladser, forretninger m m , laves ruter, markering 

af ruterne, folk på pit stop, sælges pølser, udlevering af medaljer og poser, holdes 

mange møder og meget mere, en stor tak til alle der hjalp til med at få tingene til at gli-

de, nu fornærmer jeg nok ingen ved at give Agnes en ekstra stor tak, det er et enormt 

arbejde hun har lagt i arrangementet, med små 200 deltagere, mange tak. 

14. marts var vi på Munkegaard traktormuseum i Pøl 

9. maj en skelsættende dag da var nemlig alle 27 medlemmer mødt op, det må have 

været fint vejr den dag. 

Først i juni var der kransebinding i Karlsminde, en hyggelig tradition med mange med-

lemmer der brugte nogle timer med at binde kranse og efterfølgende hygge med  

grillpølser 
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Dagen efter var der ringridning, hvor vi stod for salg af pølser, regnskabet viste et 

overskud på 5000 kr til cykelklubben, det største beløb vi har fået i min tid 

1. august heldagstur til Bovrup og Varnæsvig med 21 deltagere 

3. oktober cyklede vi til Glansager fro at få en orientering om hvad der foregår inde 

bag de høje siloer og bygninger meget imponerende 24 deltagere, tak til Jens Bylle-

mos for en god ide. 

5. december var vi i præstegården til den årlige julehygge 28 personer 

Vi har i 2022 cyklet 1084 km, og 21 km i snit, med 16 deltagere i snit, om vinteren er 

vi jo ikke så mange, forståelig nok 

Hvad så i 2023 ? 

Vi skal have lavet dagsture forslag er meget velkommen 

Der er på nuværende ikke planer om større arrangementer 

Svenstrup ringriderforening afholder generalforsamling, 

Torsdag d. 23 marts, klokken 19.30 i Svenstrup forsamlingshus. 

Dagsorden: 

Valg af dirigent 

Formandens beretning ved Dorthe Johansen 

Regnskab ved Vivi Riggelsen 

Valg til bestyrelse:  

På valg er: Marianne Bonde og Vivi Riggelsen -  modtager ikke genvalg. 

Valg af revisor 

Evt. 

Foreningen er vært ved kaffe/the og kage. 

På bestyrelsens vegne 
Dorthe Johansen 
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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. 

  
 

                                                                                                                                                                              2023 
 
 
 02-mar     Aktivitet   Div. Kortspil og andre Div. Kortspil og andre Div. Kortspil og andre 

09-mar    Aktivitet   Ud af huset. Ud af huset.   

16-mar    Aktivitet   Lotto og div. Lotto og div.   

23-mar    Aktivitet   Generalforsamling og div.. Generalforsamling og div.. Generalfor-

samling og div.. 

30-mar    Aktivitet   Afslutning. 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 

                 Program for Forårssæsonen 2023 i "E SI-SKÅ"  
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Fælles Kalender i Svenstrup 

Det er nu muligt at indtaste arrangementer til en fælles kalender for Svenstrup. 

 

Det foregår på hjemmesiden https://svenstrup-nordals.dk under punktet  

FORENINGER. 

 

https://www.svenstrup-nordals.dk/faelles-kalender-for-foreninger-i-svenstrup/ 

 

Den enkelte forening kan vælge sit navn i en rullemenu, og ligeledes vælge arrange-

mentets beliggenhed. Indholdet i rullemenuerne kan løbende ændres for at gøre det 

endnu nemmere for brugerne/foreningerne. Tid og sted kan sammen med en kort be-

skrivelse angives i systemet. Den der laver indtastningerne får tilsendt en e-mail med 

oplysningerne, og kan lave yderligere ændringer. 

 

På hjemmesiden vises den aktuelle kalender (med nogle få dages forsinkelse), og der 

kan koordineres med de øvrige. Et eksempel vises herunder: 

 

 

 

Oplysningerne vil i redigeret form også fremgå af den efterfølgende udgave af E 

SvenstruPPé. Skal I have flere oplysninger i bladet sendes det stadig direkte til Anne-

mette Drue Rojahn e.svenstruppe@gmail.com 

 

E Svenstruplaug har taget initiativ til den fælles kalender, og vi håber det bliver til 

gavn for fællesskabet, foreningerne og lokalsamfundet. 

 

Hans Erik Jacobsen haej12@gmail.com  

Forening: E `Svenstruplaug 

Arrangement: Generalforsamling 

Tid og sted: Tirsdag 14-3-2023 kl.19.00 i Forsamlingshuset 

Tilmelding ikke nødvendig 

Kontakt: etam7@hotmail.com Ansvarlig: Agnes Nielsen 

______________________________________________________________ 

https://svenstrup-nordals.dk
https://www.svenstrup-nordals.dk/faelles-kalender-for-foreninger-i-svenstrup/
mailto:e.svenstruppe@gmail.com
mailto:haej12@gmail.com
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Referat af foreningsforum den 6. februar 2023 på  

forsamlingshuset  

Laugformand Agnes Nielsen bød velkommen  

Vi startede mødet med et glas champagne og kransekage 

Takkede for det store fremmøde at alle foreninger og klubber. 

Følgende var til stede : Skytteforening, Brandværn, Historisk arkiv, Cykelklubben, 

SUF, Ringriderforening, Lauget, Folkedanser, Friskolen, Hundeudvalget, 

E´Svenstruppe , Forsamlingshuset, Støtteforening, Kirken og Menighedsrådet . 

 

Bordet rundt kunne alle foreninger komme ganske kort med nyt eller kommende 

arrangementer. De kan læses skemaet: Nyt fra foreninger og klubber 

Der var uddelt en seddel hvor alle kunne skrive ideer, forslag , forbedringer og øn-

sker , så lauget har noget at arbejde videre med.  

 

Essensen i mødet gik på at alle har mangler, har ondt i økonomien pga høje var-

me og andre regninger. Manglende bestyrelses medlemmer, brandfolk , gym-

naster , fodboldspillere og lignende. 

For at fremme fællesskabet og kunne samarbejde og hjælpe hinanden mere er 

det vigtig at vide hvor vi kan finde hinanden, hvem og hvor og hvem kan hjælpe 

med hvad. 

 

Hvis der afholdes foreningsforum 2 x årligt  skal vi helst komme videre og forbedre 

os. Hjælpe hinanden med at få flere med og gerne nye . 

 

skridt på vejen vil lauget foreslå en fælleskalender på nettet, hvor alle kan 

melde ind , og lauget sørger for opdatering. Med denne fælleskalender kan 

alle se , hvis et arrangement planlægges om der i forvejen er en masse an-

dre arrangementer og aktiviteter. 

Hans Jacobsen  har lavet et forslag og fremviste dette ved mødet. 

Man skal udfylde et skema og sende det videre så sørger Hans for opdatering 

så det kan ses på laugets hjemmeside. 

Der arbejdes på en model hvor selvsamme kalender kan ses i E`Svenstruppe 

også. 

Link til Laugets hjemmeside : Svenstrup-Nordals.dk 

Instruktionen til at indberette arrangementer og aktiviteter vil komme i 

E`Svenstruppe 

Bestyrelsesmøder er ikke en del af dette.Mødet afsluttes med en stor TAK, 

fordi der kom så mange  og alle håber der mindst kommer lige mange næ-

ste gang lauget indkalder 
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Nyt fra foreninger og klubber : 

Folkedans : Danser på Alsingergården tirsdag og onsdag. Landstævne i Sønderborg 
i år. Afslutningsfest afholdes hvert år på forsamlingshuset. 55 medlemmer, gået lidt 
ned. Kunne godt bruge flere børn. Ib har undervist i 46 år . Ingen til at overtage . 
 

Skytteforening : 41 medlemmer og 10 - 15 aktive, som skyder hver torsdag. Leder 
efter flere medlemmer., især børneskyttere. Børn kan skyde fra børnehaveklassen. 
Alle kan komme og prøve. 
 
Brandværn : 17 aktive brandmænd + æresmedlemmer. Har fået ny ATV til brug ved 
vanskelige steder såsom parkeringskældre og marker mm , mangler nu en ladvogn , 
som der ansøges penge til. Fra 18 år kan der ansøges om at blive brandmand og 
helst ikke over 50 år. Der skal gennemføres en uddannelse. Har det sidste år fået 4 
nye brandmænd. Der er også et Ungdomsbrandværn og Anker sætter information om 
dette  i E `Svenstruppe. 

 
Kirken og menighedsrådet: Man kan læse i E`Svenstruppe hvad der sker i kirken 
mm. Den 19. februar er der mini gudstjeneste og derefter slår vi katten af tønden. 
 
Historisk arkiv : Den nye bog som dækker fra 1864 til 1920 i områderne Svenstrup, 
Torup, Himmark og Stevning. Også udkommet ny bog ” Om Stevning ” hvor alle huse-
ne er blevet opdateret. Tilsvarende er i gang ” Om Svenstrup ” kommer ud om 3 uger. 
Historisk arkiv holder til på Stevning Skole. Link : Arkiv.DK 
 
Ringriderforening : Der  afholdes ringridning i år den 4. juni . Mangler folk i bestyrel-
sen samt en bilags kontrollant. Ca. 80 ryttere til sidste ringridning, regner med det vil 

stige langsomt igen. 
 
SUF : Startede i 1912. I dag 175 medlemmer fordelt på fodbold, gymnastik, svømning 
og krolf. Julefodboldstæve hvert år. Mangler en gymnastikformand. Der kunne godt 
komme flere fodbold børn. Krolf starter ny sæson op start april ved Stolbroladen. Der 
trænes og hygges hver tirsdag k. 18.30. Køller mm lånes.  

 
Cykelklubben : Der er kommet ny formand , som er Børge Nielsen. Der cykles hver 
mandag kl 9 fra forsamlingshuset. Turen er på ca. 20 – 30 km og tager ca. 2- 3 timer. 
Der holdes pauser og hygge. Der er ca 30 cyklister på både el – og almindelige cyk-
ler. Cykelklubben hjælper bl. a også ringridning med at binde kranse og sælge ringri-

der pølser og kaffe . Sidste år vært og arrangør ved Tour de Nordals. Der er plads til 
flere cyklister. 
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Støtteforening forsamlingshuset : Siden år 2000 er der givet støtte til forsamlings-
huset med  650000 kr., som der er samlet sammen ved forskellige arrangementer og 
lignende.  De er ikke så mange mere, der kommer ikke flere til . Der er general for-
samling i støtteforeningen den 22. februar , sammen med forsamlingshuset. 
 
E`Svenstruppe : Udkommer 10 gange årligt. Annemette er redaktør. Der samarbej-

des med friskolen , hvor bladet kopiers og skole elever husstands omdeler bladet. Der 
er 6 ruter og 350 husstande. Gamle blade ( Fra før år 2000 ) arkiveres på Stevning 
Skole. Bladet klarer sig med det årligt bidrag, som der kommer ind hvert år. Bladet har 
nedlagt sin hjemmeside og er nu lagt ind på Laugets hjemmeside. Link : Svenstrup-
Nordals.dk 

 
Hundeudvalg : Har eksisteret i 20 år og har jubilæum til maj. Der er lydighedstræning 
og abteringstræning. Holder prøve årligt. Træner inde i maskinhal om vinteren og 
Brandsbølskov om sommeren. Alle hunderacer er med. Træning altid om søndagen. 
Thomas fra Himmark kan kontaktes. 
 

Friskolen : Havde 10 års jubilæum sidste år.Har 49 børn som kommer fra hele Als. 
Det er støt stigende. Har en aktiv støtteforening, som tjener penge til skolen. Frisko-
len skal holdes aktiv og er vigtig for byen. Bålhytten på skolen er til fri afbenyttelse af 
alle. Aktiviteter i året bl. a. teater 
 

Forsamlingshuset : Generalforsamling den 22. februar . 6 grupper som arbejder 
med hver sit område. Målet er at få huset lejet mere ud. Spare på driften især varmen 
med ny varmekilde. 
 
E`Svenstrup Laug : Gøre foreningsforum møder bedre . Nye projekter Ungbo /  
senior boliger, legeområde ved skolen. Fælleskalender for alle foreninger. 

 

Lokalhistorisk Forening: 

1. Ny opdateret Svenstrupbog på vej 
2. 2.  I forbindelse med  

generalforsamlingen d. 16. marts 
2023 kl 19 vil Peter Møller fortælle 
om Stednavne og Marknavne i  
Svenstrup, Himmark, Torup,  
Klingbjerg. 

mvh 
Vagn Hesselager 
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Basmosevej 3, 6430 Nordborg 

23303911 

thomasahms@yahoo.dk  

Himmark d. 13-10-2022 

 

 

 

Program 2023 

Grunddressur d. 05-03-2023----23-04-2023 

8 X 

Apporterings træning d. 30-04-2023----18-05-2023 

8X 

Annekendt apporterings prøve d. 24-06-2023 

Se Jæger / Hunde Web 

Grunddressur d. 06-08-2023----21-09-2023 

Afsluttende prøve d. 01-10-2023 

http://himmark-hundeudvalg.dk  

 

 

http://himmark-hundeudvalg.dk
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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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Onsdag den 22. marts kl. 19.00 i  

Nordals Idrætscenter. 

Generalforsamling 2023/2024. 

Forslag til drøftelse sendes til formanden senest  

en uge før generalforsamlingen. 

Foreningen er vært ved et lille traktement. 

Tilmelding senest den 15. marts. 

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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Forsamlingshuset har været en del af Svenstrup siden 1912. 

Det har dannet ramme om både sorg og glæde, byens ungdom og deres fritidsliv og 

foreningslivet. Noget tyder noget på at det fortsat kan være sådan.  

Der blev i januar nedsat nogle arbejdsgrupper der skulle arbejde dels med drift og 

vedligehold, men også de projekter der skal hjælpe huset videre. 

De skal aflægge foreløbig beretning om arbejdet til generalforsamlingen.  

Inden er der planlagt et møde mellem grupperne energi, drift og fundraising, således 

at der også kan ske en intern planlægning.  

Indsamlingen på Mobilepay 3231GZ er gået i stå. Forståeligt i betragtning af den helt 

akutte situation tilsyneladende er overstået. Men vi har et stykke vej inden huset er 

topmoderne, og der er mange små projekter forude. Så alle bidrag modtages med 

tak.  

Vi har lige nu donationer for 37.500 hvilket er ret flot. Tak alle sammen. 

Ved hoveddøren til forsamlingshuset er opsat en ide-kasse. Sådan nogle er ikke rigtig 

moderne i tiderne med elektroniske medier har vundet indpas som det fortrukne med-

delelsesmiddel.  

Men i idekassen kan man dels være anonym og dels den kan også bruges af de der 

ikke kan eller vil bruge Facebook og mail m.m. 

Vi glæder os til fortsat at kunne danne rammen og jeres fester og arrangementer. 

                                 http://svenstrup-forsamlingshus-als.dk  

http://svenstrup-forsamlingshus-als.dk
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Du kan selv sammensætte hvad du har brug for: 

 

Leje pr. dag                                          Fredag til Søndag                        Mandag til 

torsdag 

 

Arrangementslokaler: 

Skænk                                                        450,00                                               250,00 

Lille sal *                                                   1000,00                                              500,00 

Store sal (fest) *                                       2500,00                                                 – 

Store sal (Kaffe/møde/kultur)                 600,00                                               600,00 

Alle 3 sale + køkken/mad *                    3000,00                                                 – 

* For Ekstra dag                                       1000,00                                               – 

Køkken (kun kaffe)                                    150,00                                              150,00 

Køkken (madlavning                                 300,00                                               300,00 

 

Værelser: 

Værelse 1                                                  250,00                                               250,00 

Værelse 2, 3 eller 4                                  200,00                                               200,00 

 

Rengøring                                            Udlejer                                                  Bruger 

Skænk                                                      250,00                                                  0,00 

Lille sal                                                     300,00                                                  0,00 

Store sal                                                   500,00                                                  0,00 

Alle tre sale                                              800,00                                                  0,00 

 

Der betales obligatorisk for rengøring af følgende, hvis det har været udlejet: 

Køkken /kaffe                                                                            0,00 

Køkken/mad                                                                          100,00 

1 værelse                                                                                  75,00 

2-4 værelser                                                                           150,00 
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   E`Svenstruplaug    

   Afholder Årsmøde / Generalforsamling på   

                                      Svenstrup forsamlingshus    

                                                                                                                                                                                                                                                             

Tirsdag d. 14marts 2023 kl. 19,00 

Velkomst: 

Kort indlæg hvor Jesper Larsen fra Udviklingsforum Nordals.  

Fortæller om hvor langt de er med planerne omkring byforskønnelse i bl.a. Nord-

borg / Havnbjerg.  

Kaffe   

Orientering omkring de tilbagemeldinger vi fik fra foreningsforum d. 6 februar.  

Ordinær generalforsamling 

Dagsorden: 

Valg af dirigent. 

Valg af referent. 

Formanden aflægger beretning. 

Kasserer aflægger regnskab. 

Indkomne forslag. 

Valg: 

         Valg af laugsmedlem Ina modtager genvalg. 

           Valg af laugsmedlem Kurt modtager genvalg. 

          Valg af Laugsmedlem Agnes modtager genvalg. 

           Valg af stedfortrædere John modtager genvalg. 

          Valg af stedfortræder Hans modtager genvalg. 

          Valg af Bilagskontrolanter Asta og John Jacobsen modtager genvalg. 

          EVT. 

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 3 marts. 

                                                                                                                 

E`Svenstruplaug. 
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Indkaldelse til ordinær generalforsamling  

I Svenstrup ungdomsforening torsdag d. 23/3-2023 i klubhuset  

ALLE er velkommen til at møde op  

Dagsordren iflg. vedtægterne  

 

 

Valg af dirigent 

Formænds og udvalgsformænd beretning.  

Regnskab aflæggelse.  

Behandling af indkommende forslag.  

Valg af bestyrelse, udvalg og revision.  

Næstformand: ønsker genvalg 

Kassere: ønsker genvalg  

Gymnastik formand:  

Krolf: ønsker genvalg  

1 revisor: ønsker genvalg   

Suppleanter 

Evt.  

Indkommen forslag sendes til formand Karin Frost Jensen karinfrostjensen@mail.dk 

eller  

mobil nr. 2253 1887 senest 8 dage før generalforsamlingen 

 

mailto:karinfrostjensen@mail.dk
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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 Falkenberg Nissen         louise-falkenberg@hotmail.com  
Kasserer:                            Michael Knudsgaard               asfaltrod@bbsyd.dk                                   20896000 
Fodboldformand:            Torsten Junk                             torsten.suf@gmail.com                             41829065  
Svømmeformand:            Martin F Mogensen               mfmogensen@gmail.com                                                                      
Krolf:  Formand                 Hans Egon Bendorff               etam7@hotmail.com                                23839317 
Badminton: Formand        Karin Frost Jensen                  karin_frostjensen@sport.dk                     22531887 
Revisor:                              Flemming Vejlin   
Revisor:                                                                                Lisbeth Christiansen  
Bestyrelse:                        Finn Borup 
Suppleanter:                     Dorit Sprenger og Finn Borup  

 

                      Premium Foder 

           Kvalitets foder til hund & kat 

                     Basmosevej 3 

                        23303911 

mailto:karin_frostjensen@sport.dk
mailto:eline_brandt@hotmail.com
mailto:louise-falkenberg@hotmail.com
mailto:asfaltrod@bbsyd.dk
mailto:torsten.suf@gmail.com
mailto:mfmogensen@gmail.com
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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 Tidspunkt                                 Aktivitet  Mødested 

  Aktivitetskalender         Marts 2023                                                                

Lør. 4.3 kl. 14.00                Foredrag                                                           Nygård 

 

Tors. d. 9.3 kl. 19.30           Svenstrup Vandværk generalfors.             Svenstrup                 

                                                                                                                                        forsamlingshus 

Søn. 12.3 kl. 10.30             Gudstjeneste                                          Svenstrup Kirke 

Tirs. 14.3 kl. 19,00              ESvenstrup Laug general.     Svenstrup forsamlingshus 

Tors. 16. 3 kl. 19.00            Lokalhistorisk Generalfors.            Aktivitetshusets Café 

Søn. 19.3 kl. 10.30             Gudstjeneste                                         Svenstrup Kirke 

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

Tirs. 21.03 kl. 19.00            ESvenstruppe Generalfors   Svenstrup Forsamlingshus 

Ons. 22.3 kl. 19.00            Hjem og kultur generalfors.            Nordals Idrætscenter 

Tors. 23.3 kl. 19.00            SUF Generalforsamling                                 i klubhuset  

 

Tors. 23.3 kl. 19.30        Ringridderforening Generalfors. Svenstrup forsamlingshus 

Søn. 26.3 kl. 10.30             Gudstjeneste                                         Svenstrup Kirke 

 

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

 


