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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. april 2023 

 Til: Annemette Drue Rojahn 

 e.svenstruppe@gmail.com 

 Denne udgave er lavet af 

 Annemette Drue Rojahn 

     

 

 

 Kommentar 
Kære Svenstrup. 

 

Jeg vil gerne lige starte med at sige tak. 

Langt de fleste af jer har i denne måned ind-

sendt jeres indslag helt korrekt i rigtig font og 

størrelse. Det hjælper mig rigtig meget med 

arbejdet, som jeg naturligvis sætter pris på. 

Så tak for det. 

 

Vi går en påske i møde, hvor der er gode   

muligheder for at få luftet benene til forskellige 

udstillinger. Og naturligvis også på krolfbanen 

(Dog efter påske)  

 

Endnu en gang er der rigtig mange fine  

Indslag til bladet. For 2. gang i træk er bladet 

blevet 32 sider! Det er virkelig flot.  

Jeg har lagt lidt flotte blomster ind, og så er 

det bare med at tage bladet med ud i solen og 

nyde de skønne solstråler, krokusserne og  

påskeliljerne. 

 

Mange hilsner Annemette 
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Nyt fra kirken 

Søndag den 2. april. Palmesøndag: Gudstjenester i Svenstrup kirke kl. 10:30 med 

sognepræst Casper Rojahn. 

Torsdag den 6. april. Skærtorsdag: Gudstjeneste i Svenstrup kirke kl. 17:00 med sog-

nepræst Casper Rojahn med efterfølgende fællesspisning i konfirmandladen. Det er 

gratis at deltage. 

Fredag den 7. april. Langfredag: Aftengudstjeneste i Svenstrup kirke kl. 19:00 med 

sognepræst Casper Rojahn. 

Søndag den 9. april. Påskedag. Gudstjenester i Svenstrup kirke kl. 10:30 med sogne-

præst Casper Rojahn. 

Søndag den 16. april: Gudstjeneste i Svenstrup kirke kl. 12:00 (bemærk: Ændret tids-

punkt) med sognepræst Casper Rojahn og årets guldkonfirmander. 

Søndag den 23. april: Ingen gudstjeneste i Svenstrup kirke. Vi henviser til Egen kirke, 

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

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

Casper Rojahn. 

 

”Man bliver aldrig accepteret i de små samfund” 

Da jeg flyttede her til Svenstrup sogn advarede min far mig indtrængende om, at jeg 

aldrig ville blive accepteret, som en ”af deres egne”, og at jeg altid, for dem, ville være 

”københavneren”.  
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Jeg kendte godt den tanke, eller skulle vi kalde det fordom, som der er om de små 

samfund inde i de større byer. Den går igen i bøger og film hist og her, men da jeg al-

drig havde talt med en, der havde oplevet det på egen krop, valgte jeg at tage min 

fars advarsel med en gran salt. 

Det er da heller ikke noget, jeg har oplevet, siden jeg kom til. Jeg har kun oplevet at 

blive mødt med imødekommenhed og gæstfrihed. Jeg kan selvfølgelig ikke udelukke, 

at byen render rundt og kalder mig ”københavneren” bag min ryg, men hvis det er til-

fælde, er de da søde nok ikke at gøre det til mit ansigt.  

Men pudsigt nok har jeg nu, hvor jeg er flyttet hertil mødt en, der ikke følte sig særligt 

velkommen, da hun kom hertil i sin tid. Jeg talte med en dame, som flyttede til 

Brandsbøl helt tilbage i 1960’erne, og der blev hun og hendes mand så afgjort ikke 

taget særligt godt imod. Dengang var der en brugsforening i Brandsbøl, og alle de 

”lokale” kunne købe på kredit i flere måneder ad gangen, men ”tilflytteren” skulle beta-

le hver gang. Der var flere af sådanne eksempler. Dengang var der forskel på folk. Så 

der har altså, i hvert fald en gang, været en vis modvilje mod ”de nye”.  

Nu kunne det være hyggeligt, hvis vi i vores ”store” byer Svenstrup og Stevning blev 

enige om, at det nok bare skyldtes, at de oppe i Brandsbøl er en flok bonderøve. Men 

jeg vil nu være sød ved Brandsbøl og gætte på noget andet. 

Jeg tror selv, at det skyldes den store tilflytning der skete i 60’erne og 70’erne. Her i 

den kommende uge skal jeg bisætte en ”rigtig” Svenstrupper. En der havde boet her i 

byen hele sit liv (dog med undtagelse af aftjent værnepligt). Men netop, da jeg sad og 

skrev talen, gik det op for mig, hvor få der er af de folk. Det er ikke mange jeg begra-

ver, som er ”indfødte” svenstruppere eller stevninggensere. De er nærmest en minori-

tet. Der er en stor del, der kom fra rundt omkring på Als. Til gengæld har jeg også be-

gravet folk fra Fyn, Aalborg, Lolland, Bornholm, Tyskland og sågar Norge.  

Der er mange, mange tilflyttere i vores sogn, og det kan man vel knap nok kalde dem 

længere, når de fleste nu har boet her i over 40 år. Men jeg tror, at den store mængde 

tilflyttere har gjort Als mere tolerant. Jeg tror ikke, man kan rende rundt og ikke bryde 

sig om tilflyttere, når først de udgør halvdelen af byen og ellers er søde mennesker, 

der passer deres arbejde.  
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Det er den udvikling, som jeg tror, gør, at jeg den dag i dag er blevet mødt med ven-

lighed og overbærenhed. Svenstrup sogn har kendt til tilflyttere i over 60 år nu. Så 

kan en enkelt københavner til eller fra ikke bringe nogen ud af fatning. 

Men det har nu gjort mig nysgerrig på om, hvad de andre tilflyttere gennem tiden har 

oplevet, da de kom hertil. Var det mest det, jeg har oplevet eller mere som damen fra 

Brandsbøl? Hvis du er tilflytter og møder mig oppe i kirken, eller ser mig på gaden, så 

fortæl gerne, hvordan din oplevelse har været med at komme her til vores lille sogn. 

Hvem ved, måske kan jeg en dag skrive en afhandling om emnet, ”Den Alsiske Tole-

rance” og få en doktorgrad. Doktor Rojahn lyder meget godt, hvis jeg selv skal sige 

det. 

Venlig hilsen 

Sognepræst Casper Rojahn 

 

Kommende aktiviteter  

Når du læser dette blad, kan du lige netop nå at tilmelde dig vores fællesspisning 

Skærtorsdag, så skynd dig til tasterne! Det er den 6. april, og vi begynder med en 

gudstjeneste oppe i kirken kl. 17:00. Derefter begiver vi os ned i konfirmandladen og 

spiser sammen. Menuen står på lam, selvfølgelig. Det er gratis at deltage, og man 

må komme så mange man vil, og så er der ingen opvask! (Det har vi Søren til). Så 

ring eller skriv til mig hurtigst muligt, så I kan komme med på listen. 

Så vil jeg også gøre lidt reklame for årets konfirmation. Den ligger i år på en ældgam-

mel og tabt helligdag, som man i gamle dage kaldte for ”Store Bededag”. Det er den 

5. maj, og det er kl. 11:00. Vi kan i år lige akkurat mønstre 1 konfirmand, men det er 

jo også nok. Af hensyn til persondatalovgivningen må jeg hellere lade være med at 

nævne vedkomnes navn, men hun bor midt mellem Svenstrup og Stevning, så på 

den måde repræsenterer hun jo fint hele sognet. 

Da dette blad skal løbe helt frem til 20. maj, må jeg også hellere nævne, at vi den 25. 

maj har vores næste familiegudstjeneste. Det er lidt samme program som med Skær-

torsdag. Vi mødes i kirken kl. 17:00 til en kort familiegudstjeneste, og så spiser vi 

sammen nede i konfirmandladen. Det er også med tilmelding, men jeg skal nok skrive 

om dette igen i næste blad, bare rolig. 
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Sidst men ikke mindst, så nævnte jeg jo allerede sidst at jeg har fået booket året før-

ste koncert til os. En gospelkoncert, som jeg havde lagt den 4. juni. Der viste jeg mig 

dog, som den tilflytter jeg er, for jeg anede ikke at sognet allerede har en masse pla-

ner den første weekend i juni. Alle i Svenstrup er til ringridning og alle i Stevning ryd-

der op eller har tømmermænd, fordi der er Stevning musikfestival. Sikke noget rod. Så 

jeg krøb til korset, skrev til koret og har fået det rykket til den 18. juni i stedet. Stadig 

kl. 15:00. 

 

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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Hallo hallo Svenstrup forsamlingshus kalder…. 

 

Nu nærmer foråret sig og bringer os forhåbentlig ny energi. 

Har du lysten, tiden og energien vil vi               hjertens gerne se dig/ 

jer til vores rengøring/ vedligeholdelsesdag  

d. 7/5 2023.         

Vi har brug for dig / jer        

 

 

Dagen starter kl. 8.30 med morgenkaffe. 

Derefter er der forskellige arbejdsopgaver i form af rengøring, male, reparationer,  

havearbejde og hvad der ellers trænger. 

 

Der vil blive serveret en lille frokost kl. ca. 12.30 og kaffe/kage kl. ca. 

15.00. 

Dagen slutter ca. kl. 17.00-17.30. 

Der vil i løbet af dagen være friske drikkevarer og lidt mundgodt. 

 

Har I/du ikke mulighed for at hjælpe hele dagen, er vi også dybt taknemmelig for de 

timer du har til rådighed. 

Tag hele familien med, lad os gøre dagen sjov og festlig mens vi arbejder. 

Tilmelding af hensyn til forplejningen på telefon  

27 52 63 30  

Vi glæder os til at se dig/ jer. 

Mvh vedligeholdelsesgruppen for Svenstrup Forsamlingshus. 
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Det går fremad med forsamlingshuset 

Uge 12 

Mandag blev køkkenet tømt, den nye emhætte over opvaskeren opsat og inventar og 

de nye maskiner pakket ind. 

De gamle lysstofarmaturer er pillet ned, så der kan komme nye LED-armaturer op. 

Vægge og lofter er vasket ned og huller og andre skader er spartlet. 

I midten af ugen påbegyndes malingen af både lofter og vægge. 

 

 

Bestyrelsen har haft møde og gennemgået mange af de ønsker 

der er, og søgt at prioritere dem. 

Vedligeholdelsesgruppen har ligeledes holdt møde. Her er de be-

gyndt at lave projekt på renovering af foyer og lille sal. 

 

 

 

 

 

 

 

Der er mange timers arbejde endnu, men med den lyst og energi der lægges i det, er 

der ingen tvivl om at vi får et fint og funktionelt forsamlingshus 
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Generalforsamling på  
Svenstrup Friskole 
Dato & tid: d. 25/4-23, kl. 19.00 

Sted: Svenstrup Friskole 
 

 

Dagsorden: 
 

Valg af ordstyrer & referent 

Bestyrelsen aflægger beretning 

Formandens beretning 

Skolederen beretter om det forgangne år 

Tilsynsførendes beretning 

Kasserens beretning & forelæggelse af revideret årsregnskab for 2022 

Valg til bestyrelsen 

Valg af stemmetællere 

Valg af medlemmer i forældrekredsen 

På valg er: Morten Carstensen 

På valg er: Karin K. P. Jensen 

Charlotte Thomsen (udtræder i utide) – 1-årigt valg 

Valg af medlemmer i skolekredsen 

På valg er: Gitte Hjort 

Valg af suppleanter 

Valg af suppleant i forældrekredsen 

På valg er: Jens-Christian Frandsen 

Valg af suppleant i skolekredsen 

På valg er: Lenette Johansen 

Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag 

Evt. 

 

På bestyrelsens vegne 

Morten Carstensen 
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Foreningen Nygård 

Atter i år er Den gamle skovfogedbolig Nygård i Nørreskoven på Als ramme om 

den traditionelle                                  

Påskeudstilling 2023 6.-10. april - 13 – 17 

Fernisering torsdag 6. april 2023 kl. 15 

Victor Marcussen, skuespiller , optræder med eksempler fra forestillingen “ Fortællin-

ger fra Als”. En forestilling der i din fulde længde ser dagens lys til August. 

Ligesom bogen “ Fortællinger fra Als” lanceres ved åbningen af udstillingen. 

 

Ken Denning 

                                        https://kendenning.com/oil/ 

Karin Blach Nielsen 

                                                                   https://

blachnielsen.com/ 

 
Udstillingen på Nygård er åben alle dage i påsken fra kl. 13.00 - 17.00. Gennem 

årene har påskeudstillingerne på Nygård været velbesøgte også på grund af stedets 

smukke omgivelser. Alle dage kan der købes kaffe og brøtort pris 50 kr. 

 

Yderligere oplysninger kan findes på: www.nygaard-als.dk 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/victor.marcussen.90?locale=da_DK
https://kendenning.com/
https://blachnielsen.com/
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SÅ ER VINTEREN SLUT, OG VI ER KLAR IGEN TIL EN NY 

KROLF SÆSON 

Sæsonen starter tirsdag den 11. april , hvor vi i Krolf udvalget vil hjælpe jer i gang 

hver tirsdag fra kl. 18.30.  

Så kom, prøv spillet og se, om det er noget for dig. Vi er der for at hjælpe dig godt i 

gang. 

Køller og bolde er på stedet i skabet og kan lånes. I skabet er der også holdskema-

er, ligesom der er håndsprit. 

Vi starter kl. 18.30 med at sætte hold ved hjælp af et spil kort, så vi ikke har de sam-

me på holdene hver gang. Der er 3 til 4 mand på hvert hold. 

Er det noget for dig og din familie, kan der købes et årskort til husstanden med Mo-

bile Pay eller kontant. Det koster 150 kr. og kan købes: TIRSDAGE KL: 18.30 ved STOL-

BROLADEN eller kontakt Hans Egon Bendorff, mob.: 2889 2968/mail: etam7@hotmail.com eller Helle 

Hansen, mob.: 2332 2410/mail: hhbh@hotmail.dk 

Har du årskort, så er der adgang til køller m.m. og toilet, og du kan spille, når du har 

lyst, og lige så tit du vil. 

Det er også muligt at leje banerne med bolde, køller og køkken, f.eks. til familiekom-

sammen, foreningsarrangementer eller lign. for 100 kr. Kontaktperson: Helle Han-

sen, mob.: 2332 2410/mail: hhbh@hotmail.dk 

Vi glæder os til at se dig tirsdag den 11. april kl. 18.30.    

De bedste forårshilsener og god påske                                        

Krolf-udvalget 

http://thecleverdecor.com/
mailto:etam7@hotmail.com
mailto:hhbh@hotmail.dk
mailto:hhbh@hotmail.dk
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Lokalhistorisk forening 

Generalforsamling blev afholdt d. 16. marts 2023 

Der blev genvalg til alle og bestyrelsen er nu: 

Vagn Hesselager - formand 

Inger Marie Christiansen - næstformand 

Sine Møller - arkivleder 

John Svane Christensen - kasserer 

Karin Brodersen 

Doris Mathiesen 

Torben Vestergaard 

Efter generalforsamlingen holdt Peter Møller, Himmark et meget spændende fore-

drag om stednavne i Svenstrup, Torup, Himmark og Klingbjerg 

 

Nye bøger: 

Stevningbogen supplement er udkommet, kun sort/hvid: 50 kr 

Svenstrupbogen er blevet opdateret med gaderne i alfabetisk orden og med farve-

billeder. 200 kr 

Kan købes i Goods gårdbutik og Stevning Maskinforretning samt hos bestyrelsen og 

selvfølgelig i arkivet i Stevning Kulturhus 1. og 3. mandag ml. 14 og 17. 

 

Åbningstider: 1. og 3. mandag ml. 14 og 17. 
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Svenstrup Forsamlingshus Støtteforening. 
Generalforsamling afholdt d.22.februar 2023. 

Foreningen er stiftet år 2000. 

 

Formanden bød de fremmødte velkommen. 

 

1. Første punkt på dagsordenen var valg af dirigent, Søren Østergaard blev foreslået 
og valgt. 

 

Bestyrelsens beretning for år 2022. 

Vi har medvirket ved 2 arrangementer. Der har haft lidt indtægter ved salg forbrugs-
vare ved andre foreningers arrangementer.  

 

Årets driftsresultat er på 9918,20 kr. 

Der er overført 20.000,00 kr. til forsamlingshuset. 

 

Støtteforeningen har passiver for 630.000,00 som rente og afdragsfrie lån i  
Svenstrup Forsamlingshus. 

 

Da vores køkkenhjælp har sagt op, er vi ikke i stand til at afholde flere  
arrangementer. Fremover vil indtægter være minimale, og kan kun lige dække  
udgifterne til at drive foreningen.   

 

Udendørs arealerne er rengjort og vedligeholdt løbende gennem året. 

Den indkøbte robot græsklipper kører upåklageligt. 

Den årlige arbejdsdag med diverse vedligeholdelses opgaver og rengøring, blev  
afholdt søndag d.29. maj, igen med et stort fremmøde. Dagen startede med morgen-
kaffe og sluttede efter en lang dag med aftensmad.  

 

Jeg vil hermed rette en tak til støtteforeningens medlemmer for de mange frivillige  
timer i har brugt, for at vi her i Svenstrup har et forsamlingshus, der er indbydende og 
brugbart. 

Tak til forsamlingshusets bestyrelse og bestyrelseskollegaer, for et godt samarbejde i 
det forløbende år.  

Jeg vil slutte beretningen med ønske om en god fremtid for Svenstrup  
Forsamlingshus. 
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3. Regnskabsberetning ved: Ranghild Knudsen. 

Indtægt 41.756,00 kr. 

Udgift   51.837,80 kr. 

Årets resultat er -10.081,80 kr.  

Vi har en bank konto på 10.182,46 kr.  

Støtteforeningen har passiver for 630.000 kr. som rente og afdragsfrie lån i Svenstrup 
Forsamlingshus. 

Regnskabet er revideret og godkendt 

 

4. Ingen indkomne forslag. 

 

5. Valg  

På valg til bestyrelsen var: 

Ragnhild Knudsen,  ønsker ikke genvalg. 

Aase Henningsen, ønsker ikke genvalg. 

Lasse Andersen, ønsker ikke genvalg. 

Viggo Brodersen, ønsker ikke genvalg. 

John Jacobsen, genvalgt 

 

6. Valg af suppleant: 

Kurt Weber, ønsker ikke genvalg. 

Villy Olesen, ønsker ikke genvalg. 

7. Valg af revisor: 

Jytte Brock, ønsker ikke genvalg. 

Helmuth Buus, ønsker ikke genvalg. 

 

8. Eventuelt: 

Dato for den årlige arbejdsdag blev fastlagt til søndag d. 7. maj 2023. 

Formanden takkede Søren Østergaard for god ledelse af generalforsamlingen. 

Formanden takkede den afgående bestyrelse, og alle de personer der gennem tiden 
har medvirket til at vi stadig har godt forsamlingshus. Vi ønsker den nyvalgte bestyrel-
se en god fremtid.   

Aftenen sluttede med kaffebord og hyggeligt samvær. 
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Generalforsamlingen har valgt følgende personer til bestyrelsen: 

Formand  Ina Jørgensen 

Kasserer  Laila Matthies 

Bestyrelses medlemmer: John Jacobsen 

  Søs Hymøller 

  Peder Holme 

På bestyrelsens vegne 

Lasse Andersen.    

 

 

 

SÆLGES 
 
”HABERKORN” klapvogn i fin stand sælges kr.250,- 
 
Tel. nr. 4058 6565 
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Referat fra generalforsamlingen i Svenstrup vandværk 

 

Beretning for år 2022 ved Gert Johansen 

Der er i 2022 afholdt 2 bestyrelsesmøder, et møde med Als bogføring hvor regnskabet 

blev gennemgået og et revisionsmøde.   

Der er taget de obligatoriske vandprøver, og vandet overholder kravværdier.  

I 2022 er der udpumpet 40386 m3 vand, og der er faktureret 37129 m3. Det svarer til 

et spild på 8 %.  

Indberetning af ledningsoplysninger er automatiseret, og det fungerer fint.  

Gert har været til ledningsejermøde med Rambøl om byggevand til oprensning ved 

Himmark strand. 

Der har været flere vandbrud. De har alle været på ejers grund. 
Der er skiftet yderligere 135 vandure, til elektronisk aflæsning. Ved den årlige  
aflæsning af de elektroniske vandure blev fundet en læk. Ejeren var meget glad for 
vores henvendelse omkring vandbruddet. 
De sidste 100 husstande vil få skiftet i løbet af foråret 2023. Det bliver dejligt at vi ikke 
fremover skal besøge alle de husstande som ikke får aflæst. I 2022 var det ca. 30 
husstande. 
 
Regnskab ved Carsten Christiansen: 
Årets resultat er et overskud på 144.000kr. Dette overskud er investeret i nye vand-
målere. 
 
Valg: 
Genvalg til Carsten Christiansen og Arne Bonde 
Lis Andersen blev valgt til ny bilagskontrollant. 
 
På bestyrelsens vegne, Gert Johansen 
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Basmosevej 3, 6430 Nordborg 

23303911 

thomasahms@yahoo.dk  

Himmark d. 13-10-2022 

 

 

 

 

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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Dagsorden til generalforsamling for 

Svenstrup friskoles støtteforening 

Tirsdag d.25-04-23  

I gymnastiksalen på Svenstrup friskole 

Umiddelbart efter friskolens generalforsamling 

 

Dagsorden: 

1: Valg af ordstyrer 

Valg af referent 

2: Gennemgang af året 

Ved formand (Lone) 

Ved kasserer (Gitte) 

3: Valg til bestyrelsen 

     På valg er; 

Lone Petersen (ønsker genvalg) 

Berit Stefansen (ønsker genvalg) 

Birgitte Albers (ønsker genvalg) 

Angelika Clausen (ønsker ikke genvalg) 

4: Valg af revisor 

     På valg er; 

Ib Jensen 

Hans Jørgen Petersen 

5: Indkomne forslag. 

6: Evt. 

 Forslag skal sendes til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen på stotte-

svefri@gmail.com 

 

mailto:stottesvefri@gmail.com
mailto:stottesvefri@gmail.com
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Mandag den 17. april kl. 19.00 i Nordals Idrætscenter. 

Kom og hør viceborgmester i Sønderborg Kommune Ellen 

Trane Nørby fortælle om sine mange 

oplevelser fra travle år på Christiansborg. 

Pris 100.00 kr. inkl. kaffe og kage. 

Tilmelding senest den 10. april: 24625025 

 

 

Onsdag den 10.maj kl. 19.00 i Nordals Idrætscenter 

fortæller Peter Hellesøe, tidligere gårdejer og bosiddende i 

Oksbøl, om sin roman: Dybe spor, hvori vi følger Jens, 

som skal arve en slægtsgård i det sønderjyske. Gårdens vækst er baseret på slægters 

stærke sammenhold og på hårdt arbejde; men Jens drømmer om andre ting i livet….. 

samtidig ændres landbrugets vilkår væsentligt. 

Pris 100.00 kr. inkl. kaffe og kage 

Tilmelding senest den 3. maj: 24625025 

 

Søndag d. 16. april er der indsamling til Kræftens bekæmpelse, og jeg mangler  

indsamlere på 4 ruter i Svenstrup og 4 ruter i Stevning, samt en enkelt rute  

i Brandsbøl. 

Så mit håb er at der findes nogle friske kvinder, mænd eller unge mennesker som vil 

bruge en time den dag på at hjælpe med indsamlingen. Hold jer endelige ikke tilbage. 

mvh Dorthe Johansen 

Jeg kan kontaktes på tlf: 22916250 eller mail: skovgaard234@gmail.com 

mailto:skovgaard234@gmail.com
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Stenklubben Als 

     

PÅSKEUDSTILLING 2023 

Skærtorsdag og Langfredag fra kl. 11 - 16 
        
Als Amatørgeologiske Forening 

Sandvej 19 
6430 Nordborg 
 

 
 
 

Gratis adgang   
 
Salg af smykker, kort og dekorationer. 
 
Udstilling af sten, fossiler og mineraler 
Har du fundet en fin/speciel/mærkelig sten,  kom og få mere at vide om den. 
Få et kig ind i fortiden, vores samling ”starter” for flere hundrede millioner år siden. 
 
Loppemarked, vi er til at handle med. 
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ESvenstripLaug 

 

Referat fra generalforsamling 14. marts kl. 19  
på Svenstrup forsamlingshus 

 

Velkommen v. Agnes :  
Vi sang Svenstrup sangen 

Indlæg ved Jesper Larsen fra Udviklingsforum Nordals : 
Jesper præsenterede sig selv og hvor han kom fra. 

Byforskønnelse Nordborg /Havnbjerg og Guderup : Hvidbogen danner grundlag for 
udviklingsforums arbejdet på Nordals. Et helstøbt Nordals = masterplan . Nordborg, 
Havnbjerg og Guderup, betragtes i projektet ,som porten til Nordals. Færdige projek-
ter bl.a . Søparken og  springsvandhaven ved slottet. 

Igangværende projekter : Fakta grunden, Moseparken i Guderup og Træ alle v. Pile-
damsvej. Projekter, som man gerne vil i gang med. Natursti og legeplads ved Nord-
borg Sø, frie bymidter ( ikke bundet af regelsæt ) , mere kunst på banen og omfarts-
vej.( Traktorer og de store tunge køretøjer udenom byen ) 

Holmgade ved biografen gøres mere attraktiv, bl.a. nedrive gamle bygninger. Til sidst 
spørgsmål fra salen. Bl.a spurgt til hvorfor Svenstrup  springes over.  Det er prioriteret 
at det er nævnte byer. 

Alle planer kan findes på nettet.  

      Kaffe og boller med pålæg + kransekager og almindelig 
snak og hygge 
      Kort orientering fra foreningsforum : 

Ideer og forslag som kom op den 6. februar . Her har lauget udvalgt dem vi vil arbejde 
videre med i den næste periode.  Infotavler flytte og rengøres . Sankthans 2023. 
Event og legeplads. Grus på vejen bagom til SUF klubhuset. Arrangere guidet ture 
samt besøg hos andre foreninger mm. 

 

            Formandens beretning 2022 : 
Valg dirigent : Søren  

Valg af referent :  Mia 

Formandens beretning 2022 : 

Rokering midtvejs i periode på kasserer pladsen, John og Søs byttede poster. De er 
stadig begge i lauget. 

2022 kunne vi alle mødes igen og aktiviteterne kunne igen startes. Maskinrummet 
skal startes op igen og nye og gamle borger involveres 
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Lauget har haft følgende aktiviter: Borgermøde og foredrag,  
generalforsamling , affaldshåndteringsdag , Tour de Nordals ,  
fællesspisning med efterfølgende fest samt kåring af årets ildsjæl . 
Svenstrup melodi gran prix ( Svenstrup sang )og juletræstænding , j 
uleposer og. juleklip . 

Projekter : Flot cykelparkeringsplads er lavet og indviet. Storke- og insekthotellet / 
biodiversitet grunden er projekter er vedvarende og igang hele tiden. Slæbested v. 
Himmark har vi ikke fået og der arbejdes videre. Stenrev ved Himmark ved ikke lige 
hvad status er! 

Lauget arbejder videre ind i 2023 på en ny badebro ved Karlsminde, Senior bofælles-
skab i Svenstrup ( Ungbo ) Flere fællesmøder hvert år. Lauget arbejder aktivt med på 
aktiviterne vedr. forsamlingshuset. 

2022 er blevet til 2023 : Her i Svenstrup, Himmark og Torup har et landsby liv med 
storbymanerer, her sker der noget for de fleste, alle kan være med,her er godt at bo 
og vi siger MOJN til hinanden. Udviklingsplanerne laver vi for os og til os. 

Lauget takker for stor opbakning og for at I er som I er. 

Se yderligere fra formandens beretning 2022 på hjemmesiden :  www.svenstrup-
nordals.dk 

 

             Regnskab v. kasseren  : 
Pr. 31.12.2022 : 8008,32 kr. 

John gjorde rede for de enkelte udgifter ( 50956,92 kr. )og indtægter ( 43177,95kr. ) 

Underskud : 7778,97kr. 

              Valg : 
Valg :  Følgende er på valg  i lauget  Ina, Kurt , Agnes. - Alle genvalgt 

Stedfortrædere John Pedersen og Hans Jacobsen : -  Begge genvalgt 

Bilagskontrollanter Asta B. Olsen  og John Jacobsen : - Begge genvalgt 

 

    Indkomne forslag : 
Vedtægtsændring : Ændring af paragraf 8 for at få banken til at  godkende skiftet af 
bank  Formanden kan kun se netbank. Det er kun kasseren som kan lave ændringer. 

Formanden takker alle for valget og Søren som ordstyrer 

 

                 Evt.  
Mange nye tilflyttere som er tysker. Skal der gøres noget ekstra  for at få dem ”  
integreret ” 

Lauget vil tage dette op. 

 
Referent : MB 

http://www.svenstrup-nordals.dk
http://www.svenstrup-nordals.dk
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 Fælles kalender på hjemmesiden 
 

Husk at indtaste arrangementer, som din forening afholder, på Svenstrup og E Svens-
trup-laugs hjemmeside: 

 

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


 

 31  

 

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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 Tidspunkt                                 Aktivitet  Mødested 

  Aktivitetskalender         April 2023                                                                       

Søn. 2. april kl. 10.30:        Palmesøndag: Gudstjeneste                 Svenstrup kirke 

6.-7. april kl. 11.00:             Påskeudstilling i Stenklubben                Alsingergården 

Tors. 6. april Kl. 13.00:       Påskeudstilling / Kunstudstilling              Riecks 
 
Tors. 6. april kl. 15.00:        Fernisering                                             Nygård 
  
Tors. 6. april kl. 17.00:        Skærtorsdag: Gudstjeneste                   Svenstrup kirke 
 

Fre. 7. april kl. 19.00:          Langfredag: Aftengudstjeneste              Svenstrup kirke 

Søn. 9. april kl. 10.30:         Påskedag. Gudstjeneste                       Svenstrup kirke 

Tirs. 11. april kl. 18.30:        Krolf Sæsonstart                                    Krolfbanen 

Søn. 16. april kl. 12.00:       Gudstjeneste                                         Svenstrup kirke 

Man. 17. april kl. 19.00        Foredrag  hos Hjem og Kultur       Nordals idrætscenter 

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

Tirs. 25. april kl. 19.00:        Generalforsamling                            Svenstrup Friskole 

Tirs. 25. april (efter skolens GF)    Friskolens Støtteforening       Svenstrup Friskole 

Søn. 30. april kl. 10.30:       Gudstjeneste                                         Svenstrup kirke 

… Den 1. maj udkommer næste nr. af E` Svenstruppé… 

Søn. 7. maj kl. 8.30:             Rengøringsdag                   Svenstrup Forsamlingshus 

Ons. 10.maj kl. 19.00           Foredrag hos Hjem og Kultur      Nordals Idrætscenter 

 


