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Kære Svenstruppere.
Jeg holder meget af at redigere vores alles
blad, og jeg synes også langt hen ad vejen, at
det går rigtig fint.
Nu har jeg boet her i byen i et år, og det har
været et skønt år, hvor jeg har fået lov til at
stifte bekendtskab med mange mennesker,
skønne foreninger og fantastiske arrangementet.
Dog har jeg oplevet, at der de sidste par gange
har sneget sig nogle fejl ind i bladet—der er
desværre enkelte ting, der ikke er kommet med
som det skulle.
Jeg har nu for første gang oplevet, at noget er
endt i spammappen, som jeg vil være mere
obs på fremadrettet.
Der er også en enkelt ting, der ikke er kommet
med i bladet 2. gang selvom dette blev
forespurgt.
Derfor har jeg en bøn til jer, som indsender ting
til bladet:
Hvis tingene skal med flere gange, så er det
fint at skrive det i mailen, men jeg vil gerne
have, at I også sender det igen måneden efter,
da det kan være svært for mig at holde styr på.

Bladet udkommer 10 gange årligt.

1. Nr. Februar
2. Nr. Marts
3. Nr. April
4. Nr. Maj

5. Nr. Juni
6. Nr. Juli
7. Nr. September
8. Nr. Oktober

9. Nr. November
10. Nr. December
Deadline:
Sidste Indleveringsfrist er
altid den 20.
Deadline er deadline og indlæg
modtaget efter denne dato kan
kun påregnes medtaget efter for

udgående aftale med:
Annemette Drue
TLF.: 29708062
Indlevering til næste nr.

Jeg ønsker, at alle ting kommer med og får
plads, så jeg håber, at I vil hjælpe mig med
dette.

...senest den 20. maj 2022

Mange forårshilsner

e.svenstruppe@gmail.com

Annemette Drue

Denne udgave er lavet af

Redaktør for Esvenstruppe

Annemette Drue
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Skytteforeningen
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Nyt fra kirken

Kirkens kalender for maj

Søndag den 1. maj:
Gudstjeneste kl. 10:30 i Svenstrup kirke med sognepræst Casper Rojahn.
Søndag den 8. maj:

Gudstjeneste kl. 10:30 i Svenstrup kirke med sognepræst Casper Rojahn.
Storebededag fredag den 13. maj:
Konfirmation kl. 10:30 i Svenstrup kirke med sognepræst Casper Rojahn.

Søndag den 15. maj:
Gudstjeneste kl. 10:30 i Svenstrup kirke med sognepræst Casper Rojahn.
Søndag den 22. maj:
Gudstjeneste kl. 10:30 i Svenstrup kirke med sognepræst Casper Rojahn.

Kristi himmelfart torsdag den 26. maj:
Gudstjeneste kl. 10:30 i Svenstrup kirke med sognepræst Casper Rojahn.
Søndag den 29. maj:

Gudstjeneste kl. 10:30 i Svenstrup kirke med sognepræst Casper Rojahn.
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En veloverstået påske, nu mod konfirmationen
Nu har jeg haft min første påske som sognepræst. Jeg er glad for at jeg kunne fejre
den her hos jer i Svenstrup sogn.

Påsken begyndte med lidt nervøsitet fra min side. Biskoppen kom og skulle evaluere
min indsats. Det er noget, som alle nyansatte præster i stiftet skal igennem, men det
var med en del nervøsitet jeg så frem til min evaluering. Vores biskop, Marianne Christiansen, er dog noget af det sødeste og god til at gøre en tryg. Hun var da heldigvis

også godt tilfreds med mig (så I slipper ikke af med mig i denne omgang!). Det eneste
jeg fik at vide, er at, nu da jeg endnu er ung, så ville det sømme sig at jeg knælede under ind- og udgangsbøn. Jeg forsvarede mig med at min bedeskammel er så lav, at
jeg dårligt føler at jeg kan komme op igen. Så fik jeg pænt besked om at indkøbe en
ny og højere skammel, så sådan en må jeg ud at anskaffe.
Jeg var meget glad for vores fællesspisning skærtorsdag. Der var 30 tilmeldte, hvilket
jeg synes var rigtigt pænt. Jeg tror med lidt bedre annoncering, at vi måske kan komme op på 40 næste år. Det var en rigtig hyggelig aften med god mad og godt selskab.
Jeg havde på fornemmelsen at alle var rigtigt godt tilfredse og jeg håber meget at se
folk komme igen næste år. Jeg vil i den anledning gerne henvise til alle de frivillige, der
gør den slags arrangementer mulige. Herfra skal der lyde endnu en stor tak til Leif, Ka-

rin, Jonna og John for at stå for alt det praktiske.
Langfredag bød på en meget stemningsfuld aftensgudstjeneste. Vi læste lidelseshistorien op. Det kalder man den del af evangelierne, hvor Jesus bliver taget til fange, dømt
og korsfæstet. Det var en meget anderledes gudstjeneste med en meget anden stemning. For mit eget vedkomne, var det er stor oplevelse.
Jeg var meget glad for det fine fremmøde både påskedag og 2. påskedag. Jeg frygtede at menigheden efterhånden var blevet lidt mættet, men begge dage var der mange
der kom i kirken og det var rigtig dejligt.
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Nu er det næste store projekt dette års konfirmation. Jeg har været glad for disse mine første konfirmander. De har opført sig så pænt, som man kan forvente af teenagere og jeg synes de har været gode til at deltage aktivt i undervisningen. Det spørgsmål jeg hører mest, er stadig ”Hvad er der til snack i dag?”, men det er jo sandt at
uden mad og drikke, dur konfirmanderne ikke. Jeg tror jeg vil savne ikke at undervise
dem, når nu de snart er konfirmeret, for det giver et godt brud i min arbejdsdag, som
ellers er domineret af bisættelser. Men med lidt held ser jeg dem igen. Måske i kirken
om søndagen (man har lov at håbe) og ellers når de en dag skal giftes.
I denne måned har jeg indrykket et større opslag om at blive frivillig i kirken. Det er
faktisk gået godt alene i den korte tid jeg har været her. Vi har fundet en der har interesse for menighedsrådsarbejdet, så det er rigtigt lovende. Jeg håber vedkomne stiller op, næste gang der er valg. Vi har også fået en frivillig til at hjælpe til på plejehjemmet og hende og jeg hygger os vældigt med det arbejde. Så har vi også fundet endnu
en kirkevært og det glæder mig, for jeg er meget glad for den ordning. Når det så er
sagt, så kan vi stadig bruge flere! Jeg håber at du, kære læser, vil læse det følgende

og se om en af tingene ikke kunne være noget for dig. Vores små landsbysamfund
kan ikke fungere uden frivillige og jeg håber, at du også vil tage en tørn, så vi endnu
kan være en kirke for hele sognet.
Her kan du hjælpe:
Plejehjemmet
En gang hver anden måned er det min tur til at tage ind til Guderup Plejecenter og der
holde gudstjeneste. Plejecenterets personale har en del at se til og derfor værdsætter

de meget, når jeg tager nogle frivillige med. De frivillige hjælper med at arrangere stolene ind i ”kirken”. Så dækker de bord og hjælper til med at de ældre for lidt kaffe og
kage inden vi begynder. Bagefter skal vi sætte diverse ting på plads igen og vaske
bægerne og kalken til vinen.
Det er et godt job at have, hvis man stadig har lidt kræfter og også synes det er hyggeligt, at få en snak med de ældre. Jeg hygger mig meget med de frivillige jeg har pt
og håber du kunne være interesseret i at komme og hjælpe til. Det er som agt kun 6
gange om året, men om eftermiddagen, så det er ikke så tit man skal hjælpe.

6

Madlavning
Nu har spaghettigudstjenesterne gået sin sejrsgang i den danske folkekirke og jeg håber at tiden nu er kommet til Svenstrup. Min tanke er at lave en familiegudstjeneste

med en kort andagt oppe i kirken og så går vi ned og spiser sammen nede i konfirmandladen bagefter.
Jeg kan stå for andagten oppe i kirken, men imens har jeg brug for en eller flere der
ville kunne lave noget man til når vi kommer ned bagefter. Hvis du kunne være interesseret, må du bestemme menuen. Det behøver skam ikke være spaghetti! Det vigtigste er blot at du har evnen til at lave mad til mange mennesker. Der er et fint køkken i konfirmandladen og der vil blive indkøbt, hvad end du har brug for. Jeg har
svært ved at gennemskue, hvor mange vi mon ville blive, men under 30 vil jeg da
gætte på. Så hvis du har mod på at stor i et storkøkken og hjælpe med at fodre
Svenstrup sogn, så skriv endeligt til mig.
Kirkevært

I Svenstrup kirke er vi gode til at involvere menigheden i gudstjenesten. Det gør vi
ved at have en fra menigheden, som der er kirkevært. Kirkeværten byder folk velkommen og forsyner dem med en salmebog. Under selve gudstjenesten er det kirkeværten der beder ind- og udgangsbøn. Bagefter står kirkeværten for at skænke kaffe til

den efterfølgende kirkekaffe. Det er et godt arbejde til dig, hvis du er lidt social og
godt kan lide at snakke med mennesker. Man skal ikke være nervøs for at tale foran
andre mennesker, for alle kikker på dig under ind- og udgangsbønnen, men ellers så
er det noget man hurtigt vænner sig til. Kirkeværten er et meget værdsat medlem af
menigheden om søndagen og jeg håber at du kunne være interesseret i at komme
med i ordningen.

Hvis nogle af disse muligheder har fanget din interesse, så ring til mig på 21 67 72 05
eller skriv en mail til mig på casro@km.dk
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Kirkebogsførende sognepræst
Har man brug for en attest, eller ønsker man navneændring, et opslag i kirkebogen el.lign., skal man for fremtiden henvende sig til Kitty Hovgaard, sognepræsten i
Egen. Det er hende, der registrerer og fører de digitale kirkebøger.
Kitty Hovgaard kan træffes på tlf. 74 45 84 90 eller på mail: khj@km.dk

Kontaktoplysninger
Sognepræst

Casper Rojahn
Tlf. 74 45 62 05 eller mobil 21 67 72 05

Formand

Leo Vindahl Olsen
Tlf. 7445 8211, mobil 2674 6211

Graver

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

Kirkebil

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

Hjemmeside
Facebook

www.svenstrupkirke.dk<http://www.svenstrupkirke.dk
Find facebook på hjemmesiden.
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Ny graver ved kirken
Nu er det endelig lykkedes for os at ansætte en ny graver ved kirken.
Vi er glade for at kunne meddele at vi ansat Kurt Christensen som ny graver pr. 19 april 2022
Kurt er 58 år, og kommer fra en gravermedhjælper stilling ved Havnbjerg kirke gennem de sidste 27 år. Han
bringer stor erfaring med sig og er bekendt med alle opgaver der hører stillingen til. Det vil sige at han ikke har
brug for en længere oplæringsperiode.
Kurt er bosat i Svenstrup og har tidligere siddet i menighedsrådet her i kirkesognet. Han sad i menighedsrådet i
en valgperiode (4 år).

Leif Gaul, der har varetaget de fleste opgaver siden Torben stoppede, fortsætter som
gravermedhjælper. En stor tak til Leif for den gode måde han har løst opgaverne på.
Kontakt information til kirken er uændret.
7445 6302 eller 6163 0990. Der vil være personale på kirkegården i tidsrummet 08.00
- 15.00. Mandag holder graveren fri, ligesom præsten gør det.
Henvendelse på e-mail skal det ske til: graver@svenstrupkirke.dk.
Vi glæder os til et godt samarbejde med Kurt. Vær med til at tage godt imod Kurt.
Svenstrup Menighedsråd
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Cykel-Tour til oldtiden
søndag den 1. maj kl. 12:30

Arrangeret af Jørgen Riecks Arkæologiske Samling, Svenstrup
https://www.svenstrup-nordals.dk/sevaerdigheder/riecks-stensamling/
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Med udgangspunkt ved Jørgen Riecks Arkæologiske Samling i Svenstrup cykler vi til oldtidens spændende steder ved Bundsø og i Brandsbøl Skov.
Første stop er ved Bundsø på parkeringspladsen ved Vesterballe i Brandsbøl. Her
fortæller højskoleforstander og historiker Kim Jacobus Paulsen om fundene og om
den særlige Bundsøkultur.
Ved indkørslen til Brandsbøl Skov hører vi om kult- og samlings-pladsen, der har været her, og i skoven hører vi om nogle af dysserne.
Derefter cykler vi retur til Jørgen Riecks Samling i Svenstrup, hvor vi ser på samlingens fund fra Bundsø og får en kop kaffe, te eller gul saft.
Hvornår Afgang 1. maj klokken 12:30

Mødested Egebjergvej 4, Svenstrup, 6430 Nordborg
Varighed 2½-3 timer
Pris Voksne 30 kr. Børn til og med 15 år Gratis
Praktisk info Cykelturen er på ca. 12,5 km og foregår på cykelsti og mindre veje.
Turen sker på eget ansvar.
Børn på 15 år og derunder skal følges med en voksen.
Husk cykelhjelm og gerne en gul vest.
Tilmelding Sms til 4089 4660. Opgiv dit navn og antal deltagere
Forudbetaling kan ske til Mobilepay 4089 4660 mrk. Riecks 1. maj
Forplejning Der kan købes baguette med ost eller pølse i Riecks
Samling når vi kommer tilbage.
Samlingen giver en kop kaffe/te eller et glas gul saft.
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Hjem og Kultur
Onsdag den 15 juni kl. 17.00
Fjordvej 12 Broballe (Fjordvang)
Sommerafslutning hos Karin og Egon Eriksen.
Tilmelding senest 6. juni til Marie Foder tlf. 24 62 50 25
efter spisning kommer Sønderborg harmonikaorkester

og underholder
evt. afbud senest 3 dage før ellers skal man betale.
Prisen er 250 kr. pr person

Svenstrup ringridning kalder
Efter 2 år uden ringridning i Svenstrup har vi store forhåbninger om, at det lykkes i år.

Reserver mandag d. 6 juni (2. pinsedag) hvor der er mulighed for at se heste og blive
en del af arrangementet.
Mere info følger i juni nr. af E’Svenstruppe.
Skulle du have lyst til at byde ind, mangler vi:
Kagebagere til kaffebordet
Hjælp med at købe gevinster og stå i bod til vores tombola
Hjælp til at lave børneaktiviteter – der kan være fiskedam, cykelringridning eller noget
helt tredje
Hjælp i kaffeteltet

Henvendelse til Dorthe på 22916250, skovgaard234@gmail.com eller Vivi
29937255, bonrig@hotmail.dk
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Vi vil gerne starte en gå klub op.

Vi går rundt i Svenstrup og omegn.
Vi mødes hver mandag kl. 16.30 på skolens P pladsen. Og første gang er 9 maj.
Vi går ca. 1 times tid.

Der bliver lavet 2 ruter, 1 på ca. 3 km og 1 på ca. 5 km.
Tempoet bestemmer man selv og alle, unge som ældre, kan være med.
Vi håber at se mange af jer, så tag gerne jeres nabo under armen og mød op.
hunde er også velkommen men kun i snor
Hilsen Dorith og Ulla
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Referat fra Generalforsamling Svenstrup forsamlingshus
Torsdag d. 16 marts 2022 kl. 19.00
1) Valg af dirigent
Søren Østergaard blev enstemmigt valgt
2) Valg af referent
Søs Hymøller blev valgt
3) Formandens beretning ved Ove Jensen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ove overtog formandsposten 2020 efter Børge, som blev valgt til
forretningsfører.
Der er lavet et prisudvalg, som arbejder med at gøre priser mere
gennemskuelige.
Køkkenholdet er startet op igen, de arbejder på at forny køkkeninventar og gøre
det mere attraktivt at leje.
Pga. af Corona har der kun været afholdt et arrangement og et andet er rykket
til april.
Der har været nedbrud på fyret.
Fastnets telefonen er lukket, da det ikke længere er et krav at vi har den.
Vores nye hjemmeside er nu en realitet.
www.svenstrup-forsamlingshus-als.dk
Der er opsat en idekasse, men ingen forslag modtaget.
Ny forsikringsaftale gennem foreningen for sønderjyske forsamlingshuse. Den
er både billigere og bedre.
Der er lavet brainstorm over hvad vi kan gøre for at få mere gang i huset og der
er kommet mange gode ideer.
Vi har konstateret at vores vedtægter ikke er tidssvarende og vil få dem omskrevet i 2022
Fremtid – hvad vi vil med huset? Skal vi have fokus på flere arrangementer eller
skal kommunen overtage og gøre det til et kulturhus. Se mere under EVT.
Tak til Forsamlingshusets venner, bestyrelsen, Webmaster og hjælpere.

14

4) Regnskab ved Børge Nielsen
Grundet corona har der været en indtægts nedgang. Der er lavet en ny, billigere og bedre forsikring igennem Sønderjyske forsamlingshuse.

Regnskab godkendt
5) Indkommende forslag – Ingen
Inden valget blev vi gjort opmærksomme på at der var 2 forskellige valglister. Der er
valgt som det fremgår af vedtægterne.
6) Valg til bestyrelsen - Søs modtager genval)
7) Valg af forretningsfører - Børge Nielsen modtager ikke
genvalg.

Carlotte Nielsen blev foreslået og sagde ja
8) Valg af suppleant - John modtager genvalg
9)´Valg af revisor. Skulle ikke have været på i år, men Ole tager 1 år mere
Alle klappede
10) Eventuelt
Snakken gik livligt om Forsamlingshuset skulle forblive Esafthus
eller om det skulle ”sælges” til kommunen og laves til et kulturhus. Bestyrelsen tager snakken i lukket forum. Der er i dag 3
kultur huse i byen – Rieck’s stensamling, stolbroladen og Alsingergården.
Der blev snakket om energi priser og hvilken der ville passe
bedst til huset.
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Generalforsamling i Lokalhistorisk forening d. 17. marts 2022
Efter velkomsten blev Matthias Jensen valgt til ordstyrer
Formandens beretning:
Det er jo kun ½ år siden 28.sep 2021 vi holdt den forsinkede generalforsamling for
2021. men der sker alligevel noget selvom vi har været ramt af coronarestriktioner.
Vi har hver onsdag formiddag arbejdet i arkivet både med indtastning i Arkibas og
oprydning i skuffer og skabe.
Og bedst som vi troede, vi var til bunds i oprydningen, får vi mange arkivalier fra
Nordborg arkiv. Nordborg arkiv er ved at rydde op og videresender det, de har fra
de enkelte områder til det rigtige arkiv. Jeg har foreløbig hentet 2 fyldte bagagerum.
Og der er vist mere. Der vil gå en tid inden vi er igennem det, men der er meget interessant materiale at arbejde videre med.
Billederne på væggene er blevet affotograferede, registrerede og hængt pænere
op. Her har Kaj Vogt hjulpet os.
Vi er i færd med at opdatere Stevningbogen, Doris Mathiesen og Svenstrupbogen,
Inger Marie Christiansen. Vi håber på at få de nye udgaver klar til julehandlen.
Vi har også mange indtalte bånd, som Inge Johannsen har digitaliseret en del af.
John har købt en afspiller der kan digitalisere de resterende. Især har Peter Møller
indtalt mange, mere end 40. Desuden vi nogle fra Lærer Jørgensen, bl. a. hvad fatter gør er altid det rigtige. Dem har vi planer om at udgive som dvd’er på et tidspunkt.
Som I kan høre så løber vi ikke tør for arbejde foreløbig.
Valget til bestyrelsen
Nyvalgt er John Svane Christensen, der afløser Elsebeth Breede både som medlem og som kasserer. Tak til Elsebeth for at passe godt på kassen.
Også en ny revisor blev valgt: Margit Schmidt, der afløser Ingolf Henningsen.
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Bestyrelsen 2022
Formand
Vagn Hesselager
Stevningnorvej 45, Stevning
6430 Nordborg
Næstformand
Inger Marie Christiansen
Nordborgvej 133, Svenstrup
6430 Nordborg
Arkivleder
Hansine Møller
Hjortspringvej 23, Stevning
6430 Nordborg
Medlem
Karin Brodersen
Kildebæk 18, Guderup
6430 Nordborg
Kasserer
John S. Christensen
Østermarken 29, Stevning
6430 Nordborg
Medlem
Doris Mathiesen
Stevninggade 20, Stevning
6430 Nordborg
Medlem
Torben Vestergaard
Skolevænger 3, Stevning
6430 Nordborg
Suppleant
Jørgen Valentin
Hulen 2, Svenstrup
6430 Nordborg
Suppleant
Helge Mathiesen
Stevninggade 20, Stevning
6430 Nordborg
Revisor
Margit Schmidt
Østermarken 22, Stevning
6430 Nordborg
Revisor suppleant
Poul Børge Juul Nielsen
Kløvertoften 14, Svenstrup
6430 Nordborg

Vagn@hesselager.com
svenstruparkiv@skla.dk
vahessel@hotmail.com

7445 9421
4018 2060

himmark15@hotmail.com

7445 6328

stevninghjorn@mail.dk

7445 8463

ka2140 8240
rin.brodersen@hotmail.com

john@svanechristensen.dk

2016 4711

dorismathiesen@hotmail.dk

5329 1643

tavestergaard@icloud.com

7442 9635
7195 9635

7445 6165

4466 9592

masc@bbsyd.dk

2656 8197

2066 5873
2628 4860
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FolkBaltica på Nordals

TID OG STED: Søndag 15.maj kl. 15.00 - 17.00 i den gamle skovfogedbolig
Nygård i Nørreskoven på Als

PROGRAM: Dansk folkemusik i den absolutte topklasse
MEDVIRKENDE: Andreas Tophøj, violin og Rune Barslund, accordeon. Information på: folkbaltica.de

ENTRE: Billetter kan købes i forsalg på: folkbaltica.de Eller ved døren på koncertdatoen
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Så er der tid til en Cykeltur.

Inviterer til et Cykelløb for alle
Hjelm er påkrævet.
Der er pause undervejs.
Mulepose til alle.

Medaljer.
I cykler 15, 25, 30 Eller 40 km.

Tilmelding nødvendig Tilmeldingsfrist 15. maj.
https://svenstrupcykelklub.nemtilmeld.dk/1/
Eller gå ind på vores hjemmeside.
www.Svenstrup-Nordals.dk
Eller kontakt Agnes på tlf. 40989289.
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Lidt fra landdistrikt Sekretariatet omkring
Lokale varmeløsninger i landdistrikterne

Hvad sker der med varmepriserne og hvad gør vi i fremtiden? Det er der sikkert
mange der spørger sig selv.
Spørgsmålet er ikke nyt, men den seneste tids udvikling har gjort det tydeligt for de
fleste at tiden for opvarmning med især olie og gas er ved at rinde ud. Senest har vores statsminister været ude at sige at naturgassen skal ud af private hjem.
I Sønderborg har vi længe haft en målsætning om at blive CO2 neutrale i 2029.
Herunder hører udfasning af olie og gasfyr.
Mange steder i kommunen sker opvarmningen med fjernvarme og der pågår til
stadighed undersøgelser om at bringe fjernvarmen ud til endnu flere. Det vil dog
ikke være økonomisk muligt at tilbyde alle fjernvarme.
Og hvad så med de husstande der ikke får muligheden for fjernvarme?
Her er vi i fuld sving med at finde løsninger. Senest har vi haft et pilotprojekt i gang
på Sydals, nærmere betegnet i Skovby og Lysabild. Pilotprojektet har haft til formål
at undersøge mulighederne for at lave fælles varmeløsninger i små lokalsamfund,
baseret på fælles jordslanger der så fordeler varmen til de enkelte husstande. I det

enkelte hus installeres så en varmepumpe inde i huset til at løfte temperaturen det
sidste stykke. Herved undgås at have en varmepumpe stående uden for huset – der
godt kan støje lidt og ikke altid pynter på huset. Andre fællesløsninger, baseret på
store luft til luft varmepumper kan også være en mulighed.
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Forsøget på Sydals var tænkt som et projekt, hvor borgerne i fællesskab dannede
f.eks.
et andelsselskab. Erfaringerne har dog vist at det kan være en stor mundfuld for et lille lokalsamfund.
Der pågår derfor undersøgelser om at få nogle ”større spillere” på banen, eks.
Sønderborg Varme og Sønderborg Forsyning. Her er holdningen at en fællesløsning
skal rulles ud i hele kommunen, dog under forudsætning af kommunal opbakning.
I den forbindelse er der derfor i skrivende stund juridiske undersøgelser i gang forud
for en politisk stillingtagen til kommunal involvering.
Vi håber derfor inden længe at kunne bringe nyt i sagen.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til
Sønderborg Kommune
Sekretariat for Landdistrikter
Carl Erik Maae
Tlf. 27905469
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Mad over bål 11. maj

Nu da vi har fået bålhytten på Svenstrup Friskole, har vi besluttet at lave et fælles arrangement for byens borgere, SUF og alle os på skolen.

Onsdag d. 11. maj kl. 17 laver vi grillmad over bål
Alle kan komme hen på friskolen og købe sin aftensmad den dag.
Prisen har vi sat til 60 kr. for voksne og 30 kr. for børn.
Støtteforeningen sælger drikkevarer til rimelige priser.
For at vi ikke kommer til at stå med for mange rester, vil vi gerne have en forhåndstilmelding senest 8. maj, med ca. antal deltagere fra dem, som ønsker at deltage.
Tilmelding kan ske på mail til kontakt@svenstrupfriskole.dk eller med sms til skolen
på tlf: 61287681. Skriv navn og antal deltagere til grill over bål 11. maj.
Eleverne i 7. og 8. klasse skulle have været til eksamen i Madkundskab i år, men
pga. corona er en række af elevernes eksamener erstattet af en årskarakter, der tæller dobbelt. Vi vil gerne give eleverne en mulighed for at vise, hvad de har lært og
derfor bliver det madholdets opgave at sørge for salater, brød og andet tilbehør til
grillmaden. Ud over salater og tilbehør kommer der nakkekoteletter og forskellige
pølser at vælge imellem.
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Fra venstre: Jens-Christian Frandsen (supp.), Morten Carstensen, Karin Precht
Jensen, Angelika Jensen, Gitte Hjort, Charlotte Thomsen, Lenette Johansen
(supp.)

Ny bestyrelse på Svenstrup Friskole
Tirsdag d. 26/4 var der ordinær generalforsamling på friskolen og i den forbindelse
blev der valgt 3 nye medlemmer til bestyrelsen.
På generalforsamlingen kunne formand Morten Carstensen bl.a. berette om et stabilt elevtal og at skolens indsats for at holde udgifterne i ro under coronaen har betydet at skolen endnu engang kommer ud af et regnskabsår med et lille overskud
og en blank revisorpåtegning. Skolen er bl.a. begunstiget af at der for 2 år siden
blev indgået en fastprisaftale på el og gas.
Sidste år fik skolen rejst en bålhytte, med soveplads til ca. 10 personer, i samarbejde med SUF og E’ Svenstruplaug. Bålhytten kan frit benyttes af alle – også til overnatning - som vi passe på den og de toiletfaciliteter, som er renoveret til brug i forbindelse med overnatninger.
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Bestyrelsen

Navne:

Mailadr:

Formand:
Næstformand:
Sekretær:
Kasserer:
Fodboldformand:
Svømmeformand:
Krolf: Formand
Badminton: Formand
Revisor:
Revisor:
Bestyrelse:
Suppleanter:

Karin Frost Jensen
karin_frostjensen@sport.dk
Eline Brandt
eline_brandt@hotmail.com
Louise Skov Johansen
louise_johansen6400@hotmail.com
Michael Knudsgaard
asfaltrod@bbsyd.dk
Torsten Junk
torsten.suf@gmail.com
Ioana Cravet
ioanacravet@yahoo.dk
Mia Bendorff
etam7@hotmail.com
Karin Frost Jensen
karin_frostjensen@sport.dk
Flemming Vejlin
Alice Søgaard
Finn Borup
Mette Bladt, Flemming Vejlin, Alice Søgaard og Dorith Sprenger
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Tlf.:
22531887
22448603
20896000
41829065
53765386
23839317
22531887

Aloe Vera Produkter:
kære alle Svenstrupper og omegn:

Gratis Aloe Vera planter.
Jeg tror, I alle kender Aloe Vera, en fantastisk plante, mange kan måske huske når
man skar et blad af og smurte på når man
brændte sig, mygge stik, tør hud, irriteret
hud osv.
Aloe Vera produkter fra forever living
products bruger den rene inder gel fra planten i næsten alle vores produkter.

Vidste i at man kan drikke Aloe Vera?
Aloe drik i 3 smagsvarianter, som giver solskin i maven.
Argi+ som giver dig energi bust.
Deo stik, holder dig frisk hele dagen.

Solcreme faktor 30 med Aloe Vera i så huden har det godt, mens solen bager på din
hud.
Gelly: plante på tube, til alt på din hud som klør kradser, irriterer dig.
Propolis: til alle de steder hvor man synes huden bliver tør, albuer, hælen, knoer, finger osv.
Head Lotion: til muskler som bliver Ømme, nakke, læg, lår, lænden, ryg osv.
Aloe Lips: er total uundværlig, holder læberne fugtige og tørrer ikke ud, har mange
forspørgelser på dem, jeg har tilbud på 3 stk.

C9 kick start på sommeren, man synes formerne kunne godt være anderledes, så
denne kick start på 9 dage vil gøre en fantastisk forskel.
Og mange flere Aloe Vera Produkter.

Hilsen Ove Jensen Vestertoften 5 6430 Nordborg
Tlf. +45 61670950 E.mail: agove@mail.tele.dk
Hjemmeside. www.ove-aloevera.myforever.cc
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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.
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.

Kontakt os:

linda@maron1.dk

20491918

Eller kig forbi
Egebjergvej 1 – 6430 Nordborg / www.maron1.dk
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Aktivitetskalender
Tidspunkt

Maj 2022

Aktivitet

Mødested

Søn. 01.05 kl. 10.30

Gudstjeneste v. Casper Rojahn

Svenstrup Kirke

Søn. 01.05 kl. 12.30

Tour de Oldtiden

Riecks Samling

Søn. 08.05 kl. 10.30

Gudstjeneste v. Casper Rojahn

Svenstrup Kirke

Man. 09.05 kl. 16.30

Gåklub

Skolens P-plads

Ons. 11.05 kl. 17.00

Bålhygge

Fre. 13.05 kl. 10.30

Konfirmation v. Casper Rojahn

Svenstrup Kirke

Søn. 15.05 kl. 10.30

Gudstjeneste v. Casper Rojahn

Svenstrup Kirke

Søn. 15.05 kl. 15.00

FolkBaltica

Nygård

Friskolens Bålhytte

20. april er sidste frist for indlevering til næste nr…
Søn. 22.05 kl. 10.30

Gudstjeneste v. Casper Rojahn

Svenstrup Kirke

Tors. 26.05 kl. 10.30

Gudstjeneste v. Casper Rojahn

Svenstrup Kirke

Søn. 29.05 kl. 10.30

Gudstjeneste v. Casper Rojahn

Svenstrup Kirke

… Den 31. maj udkommer næste nr. af E` Svenstruppé…
Tirs. 07.06 kl. 10.00

Tour de Nordals

Svenstrup

Ons. 15.06 kl. 17.00

Sommerafslutning

Fjordvej 12 Broballe
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