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Et område med skønne initiativer!
Hvor er det dog skønt at se, at der er mange
skønne initiativer i området.
Der er så god mulighed for at være med til flere
forskellige ting, og hvor er det skønt, at I deler
jeres oplevelser og jeres gåpåmod med os alle.
Vi er et område med mange ildsjæle, og jeg
håber, I bliver ved og flere kommer til. Hurra for
jer alle.
Jeg håber, vi ses derude!

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

Mange hilsner Annemette.

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

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

...senest den 20. juni 2022
Til: Annemette Drue
e.svenstruppe@gmail.com

Denne udgave er lavet af
Annemette Drue
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Nyt fra kirken

Kirkens kalender i juni

Søndag 5. juni
Gudstjeneste kl. 10:30 i Svenstrup kirke med sognepræst Casper Rojahn.
Mandag den 6. juni

Pinsegudstjeneste på Nygård kl. 14. med de nordalsiske præster.
Søndag den 12. juni
Gudstjeneste kl. 10:30 i Svenstrup kirke med sognepræst Casper Rojahn.
Søndag den 19. juni
Gudstjeneste kl. 10:30 i Svenstrup kirke med sognepræst Casper Rojahn.

Søndag den 26. juni
Ingen gudstjeneste i Svenstrup kirke. Gudstjeneste i Egen kirke kl. 10:30 med sognepræst Casper Rojahn.

Nu kommer sommeren så småt
Nu er årets konfirmation veloverstået. Det er sjovt at komme ned i konfirmandladen
og se alle børnene i deres stiveste puds. De så meget fine ud. Pigerne var som altid
yndige i deres hvide kjoler, og drengene havde fundet skjorter og jakkesæt frem i dagens anledning. Det var alle meget nervøse og spændte, da vi mødtes nede i konfirmandladen og skulle have alting fortalt en gang til, for prins Knud. Men de klarede jo
det hele til perfektion.
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Som præst er det altid dejligt at se kirken fyldt med glade mennesker. Så kan man tillade sig at holde en lidt mere fri og humoristisk prædiken, hvis det er det, man føler for.
Jeg tror jeg kommer til at savne konfirmanderne i den kommende tid. Det har, alt i alt,
været en hyggelig oplevelse at undervise dem hver torsdag. Nu bliver det spænende,
hvilket hold jeg skal undervise efter sommerferien.
I vores provsti er der sket lidt. Vi skal have en ny provst og i mellemtiden er min kollega, Kitty Hovgaard fra Egen, blevet konstitueret som provst. Det kan derfor ikke ude-

lukkes, at jeg skal træde til og tage nogle af Kittys opgaver, så hun også kan magte
ansvaret som provst. Jeg ser tiden an og krydser den bro, når den kommer.
Jeg er spændt på, hvilken ny provst vi får. Det er altid et vanskeligt arbejde at være
mellemleder, og som provst skal man kunne tække præsterne i provstiet. De er en broget og uensartet masse, og de skal alle sammen aes med hårene på hver deres facon. Samtidigt skal man kunne sætte sig i respekt, så man kan kommandere rundt
med dem om nødvendigt. I sandhed et utaknemmeligt arbejde. Nu må vi se, hvem der
kommer, der på den anden side af nytår.
Venlig hilsen
Sognepræst Casper Rojahn
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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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Fra Menighedsrådet

Maj 2022

Udskiftning af spåntaget på klokketårnet
Som annonceret i efteråret vil spåntaget på klokketårnet blive udskiftet i løbet af sommeren. Arbejdet starter omkring 1. juni og ventes at strække sig over et par måneder.
Sidst tårnet fik nyt tag var i 1963

Renoveringen bliver dog ikke så omfattende, da det kun er taget der renoveres i denne omgang.
I den periode udskiftningen foregår vil der ikke være nogen morgenringning klokken
08.00, så håndværkerne ikke skal udsættes for den støj.
Vi vil samtidig bede om jeres forståelse hvis der i perioden roder omkring klokketårnet. Gangen op til kirken vil ikke være lukket men vær opmærksom på at der arbejdes
på tårnet.
Budget 2023
Vi arbejder lige nu på fuld tryk for at færdiggøre budget 2023, som skal afleveres senest 15. juni. Vi kan se at vore energiudgifter vil stige ganske voldsomt. Det betyder at
der bliver færre penge til andre aktiviteter.
I 2022 budgettet havde vi ikke regnet med så voldsomme energiudgifter, som vi allerede ser nu. Det betyder at vi har iværksat nogen tiltag for at reducere energiforbruget. Blandt andet starter vi først varmen i kirken for en søndagsgudstjeneste klokken
07.00 søndag morgen, hvor vi tidligere startede lørdag klokken 17.00. Det har vi gjort
nu i et par uger. Vi kan derved spare et stort antal kWh. På kurven nedenfor ser man
reduktionen. Maj er dog kun for 15 dage.

7

Men man kan godt se at vi ikke kommer i nærheden af de tidligere måneder. I april
havde vi påske med flere extra gudstjenester.
Det kan betyde at er man kuldskær kan det være en god ide at beholde sin trøje eller
frakke på under den kirkelige handling.

Udviklingsplan for kirkegården
Det er nok ikke ubekendt for de fleste at 5 ud af 6 bliver bisat i stedet for at blive begravet. Det betyder at vi har et meget stort antal af gravsteder til kistebegravelser og
at det vil vokse i fremtiden. Vi har derfor i 2020 udarbejdet en udviklingsplan for kirken
som provstiet har godkendt.
I forbindelse med udviklingsplanen for kirkegården, som kan ses på kirkens hjemmeside, https://www.svenstrupkirke.dk/kirkegarden.html ,vil vi henlede opmærksomheden at i de afsnit der inddrages, vil man ikke have mulighed for at erhverve et gravsted. På billedet nedenunder kan man se hvilke gravsteder der vil være tilbage når reguleringen er fuldt gennemført.
Ægtefæller som har sin mand eller begravet i de områder der er omfattet, vil dog stadig have ret til at blive begravet eller nedsat ved siden af sin ægtefælle.
Børn og andre slægtninge kan ikke blive begravet i de gravsteder der inddrages.
Derfor kan det være en god ide for personer der har slægtningen begravet i de berørte afsnit, og som havde tænkt at de skulle begraves ved siden af dem, om at overveje
mulighederne.
Man er altid velkommen til at kontakte kirkegården som vil være behjælpelig med rådgivning.
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Sommerfest i præstegårdshaven
Allerede nu vil vi henlede opmærksomheden på at der engang i august bliver arrangeret en sommerfest i præstegårdshaven for sognets beboere.
Når datoen er fastlagt, vil det blive annonceret.
Menighedsrådet holder sit sidste møde, i foråret, den 9. juni. Næste møde vil være i
august. Vi vil derfor benytte lejligheden til at ønske alle en rigtig god sommer.
Menighedsrådet
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ESvenstruppe’ søger en person til udbringning af bladet.
Jobbet består i udbring af bladet til 45 husstande på Nørreskovvej og Klingbjerg området.
Jobbet kan udføres på ca. 1time. Bladet udbringes 10 gange årligt.
Aflønning: 50 kr. pr gang, årligt udbetales en bonus på 200 kr.
Jobbet kan søges af alle, skoleelever fra 12 år.
Kontakt ESvenstruppe’
Lasse Andersen
Kirketoften 4, Svenstrup
Tlf. 21746273
lasse@fyhn.dk

Svenstrup ringridning kalder
Skulle du have lyst til at byde ind, mangler vi:
Kagebagere til kaffebordet
Hjælp med at stå i bod til vores tombola, 1-2 timer
Hjælp til at lave børneaktiviteter – der kan være fiskedam, cykelringridning eller noget helt tredje
Hjælp i kaffeteltet
Bestyrelsesmedlemmer akut, hvis der også næste år skal være ringridning i Svenstrup.
Henvendelse til Dorthe på 22916250, skovgaard234@gmail.com eller Vivi
29937255, bonrig@hotmail.dk
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Pressemeddelelse Svenstrupsangen
Lav en fællessang om Svenstrup på Als
VIND 12.000,00 kr.
Skriv en tekst om vores by og lav en melodi, i må gerne være fler
Materialet skal indeholde noder, becifringer samt tekst.
Sidste frist for indlevering er 5. september 2022
Sangen offentlig gøres ved et festligt arrangement d. 6. november 2022

Forslag sendes til E´Svenstruplaug mail: nielsen@moisen.net
E’Svenstruplaug har fået sponsoreret præmien af LINAK og Sønderborg
kommune.
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Så er vi i gang med vores Super cykel P plads
borgvej og Nørreskovvej.

på hjørnet af Nord-

En lørdag til udgravning af 2 stk. siddepladser og en cykelparkering.

En uge senere står den
på hårdt arbejde for alle.
Først skal der måles op,
inden vi går igang.
Det drejer sig ikke kun om
at få fliserne lagt, nej det
skal se godt ud og være i
vatter.
Se nu bare her, fliserne
er lagt og der er kommet
muldjord på.
Græsset er sået og nu
venter vi kun på at bordebænke m.m. kommer.
Glæden er stor da arbejdet er udført til UG.

E`Svenstruplaug siger tak, for det store arbejde i har lagt I en næsten færdig cykel P
pladsen.
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Har du/ I ikke tilmeldt jer endnu, så få dig/ jer tilmeldt her på tlf.40989289.
d.2 juni, er absolut sidste chance.
Kom ud og oplev vores skønne natur.
Styregruppen.
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Tak for opbakningen!
Selv om torsdag d. 11. maj ikke bød på solskin som vi havde håbet, mødte næsten
90 mennesker op til skolens første arrangement i bålhytten. Vi havde håbet på at
kunne tiltrække 35-45, måske 50 gæster, så vi var helt overvældede af tilslutningen.
Faktisk kom der så mange gæster, at vi måtte tage en gasgrill til hjælp for at få alle
ringriderne grillet og allerede efter 1 times tid løb vi tør for bestik. Heldigvis havde
Svenstrup Friskoles støtteforening engangsbestik på lager, så alle fik noget at spise.

Eleverne i Lyra knoklede hele dagen for at lave kartoffelsalat, pastasalat og små kuvertbrød til arrangementet. Det var hårdt arbejde for dem, men heldigvis har de også
fået rigtig meget ros for deres mad.
På grund af coronaen er mange af de planlagte eksamener blevet aflyst og erstattet
af en årskarakter, som så overføres til elevernes eksamensbevis. Nu har eleverne i
Lyra bevist, at de kan lave mad og det betragter vi som en form for eksamen, der
helt sikkert blev bestået.
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Vi har efterfølgende evalueret arrangementet og jeg kan allerede nu afsløre, at vi
kommer til at lave et arrangement med mad over bål, et par gange i løbet af det kommende skoleår. Om det lige bliver grillmad, gryderet eller suppe over bål ligger endnu
ikke fast. Det som ligger fast er, at vi skal have fat i noget mere bestik, så vi ikke kører tør for det som det skete denne gang og at madholdet igen skal have en hovedrolle!

10-års jubilæum for Svenstrup Friskole
Til august er det 10 år siden skolen i Svenstrup for første gang slog dørene op som
Svenstrup Friskole. Det skal naturligvis fejres, at vi nu er kommet igennem de første
10 år. På trods af nogle bump på vejen og en enkelt kolbøtte er vi landet på benene.
Vi er også fortrøstningsfulde for at vi kommer godt igennem de næste 10 år, så skolen fortsat er med til at gøre Svenstrup til et attraktivt sted at bo.
Torsdag d. 11. august fejrer vi fødselsdagen med et arrangement som I kan læse
mere om i næste nummer af E Svenstruppe’ og på skolens facebook side.
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Velbesøgt og interessant Cykel-tour til Oldtiden
Mere end 35 mennesker, alle voksne og endda en deltager på 92 år, havde fundet
vej til søndagens Cykel-tour til Oldtiden. Turen var på to gange 6,5 km og første
stop var ved p-pladsen ved Bundsø hvor historiker Kim Jacobus Paulsen fortalte levende om de arkæologiske fund, der er gjort her, og om hvor kendt Bundsø er ude i
den store verden. Tag fx til Japan, og sig ”Bundsø” til en historisk interesseret japaner, og hun/han vil straks vide, hvad du taler om. De fund, der er gjort her, har nemlig givet navn til en hel stenalderkultur: Bundsøkulturen.
Mange arkæologer har gravet i Bundsø, men verdens største samling af fund fra
Bundsø kan man se på Jørgen Riecks Arkæologiske Samling i Svenstrup – Vidste I
det?
I Brandsbøl Skov så deltagerne på nogle af de mange dysser og hørte om begravelsesskikke i Stenalderen, om Danmarks ældste moselig og om Danmarks første
arbejdsulykke. Alt sammen noget der er knyttet til området her.
Efter at have kæmpet om ”bjergtrøjen” på vejen retur til Jørgen Riecks Arkæologiske Samling på toppen af Svenstrup, var det tid til at se de mange fund i museet og
at få sig en bid brød med gul saft eller kaffe/te.
Turen var arrangeret af Jørgen Riecks Arkæologiske Samling på Egebjergvej 4 i
Svenstrup
Museet holder åbent søndage og tirsdage klokken 13-16 og der er gratis adgang
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18. juni 2022 klokken 10-16

Levende stenalder og jubilæum
Vi fejrer at Jørgen Riecks Arkæologiske Samling har været 30 år på Egebjergvej,
og at det i foråret 2021 var 50 år siden at Jørgen Rieck åbnede sit første museum i
Svenstrup.
Vi får besøg af flintesmeden Harm Paulsen, hans familie og venner som vil vise os
hvordan stenalderens redskaber blev fremstillet og brugt. Alle stenalderfolkene har
tidligere deltaget i levendegørelsen på Hjerl Hedes stenalderboplads, og er simpelthen passionerede ”stenaldermennesker” - fx er deres dragter rekonstruktioner af
dragter fra stenalderen.
Og så vil de alle gerne dele ud af deres erfaringer og viden.

Hvornår? Lørdag den 18. juni klokken 10 – 16
Hvor? Egebjergvej 4, Svenstrup, 6430 Nordborg
Aktiviteter for børn? Ja
Hvem? Alle aldersgrupper
Entre? Voksne 30 kr. Børn til og med 15 år gratis
Kan man købe noget? Vi sælger kaffe, te, juice og kage samt brevkort med stenaldermotiver.
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Affaldsindsamling i Svenstrup
Som sædvanligt deltager E´Svenstruplaug i Landsbyforums årlige affaldsindsamling.
Også i år deltog elever fra Svenstrup Friskole, fredag den 29. april blev brug til at
samle affald i Svenstrup og omegn, eleverne blev opdelt i hold af 5-6 elever ledsaget
af 1 voksen som hver fik tildelt en rute, imens der blev indsamlet affald, var enkelte
elever blevet tilbage på skolen for at bage boller, som blev nydt efter det hårde arbejde. forplejningen blev sponsoreret af SONFOR (Sønderborg Forsyning) En hyggelig
afslutning efter formiddag hvor en masse affald blev fjernet fra naturen i Svenstrup.
En stor tak til elever og forældre for hjælpen.

Som der ses blev der gået grundigt til værks.
Sideløbende med friskolens indsamling har enkelt personer også samlet affald.
E´Svenstruplaug
v/John
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Lokalhistorisk forening

Opdatering af Stevning bogen og Svenstrup bogen.
Begge bøger trænger til en opdatering, synes vi, så det er vi i gang med.
Der er jo sket meget i vores sogn, siden vi udgav dem for nogle år siden.
Stevning bogen er Doris Mathiesen tovholder på at få opdateret:
dorismathiesen@hotmail.dk
Svenstrup bogen er Inger Marie Christiansen tovholder på at få opdateret:
himmark15@hotmail.com
Både Doris og Inger Marie vil blive glade for input til deres mailadresse
Det vi har brug for, er især oplysninger om nye beboere:
Navne på beboerne, fødselsår, gift år, (hvis gift) og pigenavn
Børns navne og fødselsår
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2022
Så begynder det så småt at være tid til at vi skal have fundet dette års Ildsjæl i
Svenstrup. Selvom vi prøver at følge med i lokalsamfundet har vi ikke overblik over
de ildsjæle vi har rundt i Svenstrup. Der modtages derfor gerne forslag på borgere eller andre, der har gjort en ekstraordinær indsats for vores lokalsamfund i de forgang
år.
Svenstrup Frivillige Brandværn var så heldige at få denne pris tildelt i 2019. I 2020
og 2021 havde vi ingen prisuddeling pga. corona . Så dejligt vi kan starte det op igen.
En del af æren der følger med prisen er at indsamle forslag til dette års ILDSJÆL .
Derfor må der gerne indsendes forslag til kontakten for brandværnet , som er Hans
Egon Bendorff på mail :

Etam7@hotmail.com
Senest den 30/ 9 2022
Med indstillingen skal der gerne være en begrundelse for indstillingen af kandidaten,
så komiteen har mulighed for at vurdere de indkomne forslag.
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INDKØBSBUSSEN NORDALS
- dækker hele 6430-området

Har du - eller nogen du kender - brug for transport og hjælp med at få foretaget daglig indkøb?
Vi er en flok frivillige, der kan tilbyde at hente dig derhjemme i mini-bus og køre dig til
Fakta i Havnbjerg hver tirsdag formiddag.
Vi kan hjælpe dig i butikken med at finde varerne, få dem pakket og bragt ud i bussen. Når du er færdig med indkøbene, er der mulighed for at lidt snak og samvær og
et varmt måltid mad for egen regning i Cafe 93, mens vi venter på bussen igen kan
køre dig hjem.
Er du interesseret, så kontakt os på mobil nr. 40 46 47 67 (Mona Schmidt) og hør
nærmere.
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Giv et praj
Det er muligt at hente en APP til din smartphone, som du kan bruge til at give Sønderborg
Kommune besked om mange forskellige forhold, som de skal udbedre.

Kommunen får besked om problemet, og kan gøre noget ved det. Det er erfaringen, at kommunen hurtigt handler på oplysningerne.

Læs mere om ‘Giv et praj’ på kommunens hjemmeside på linket:
https://sonderborgkommune.dk/borger/giv-et-praj

God fornøjelse!

Hans Erik Jacobsen
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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

Juni 2022

Aktivitet

Mødested

Søn. 05.06 kl. 10.30

Gudstjeneste v. Casper Rojahn

Svenstrup kirke

Man. 06.06 kl. 11.30

Ringridning

Himmark

Man. 06.06. kl. 14.00

Pinsegudstjeneste

Nygård

Søn. 12.06. kl. 10.30

Gudstjeneste v. Casper Rojahn

Svenstrup kirke

Lør. 18.06 kl. 10.00

Levende Stenalder

Søn. 19.06. kl. 10.30

Gudstjeneste v. Casper Rojahn

Riecks Stensamling
Svenstrup kirke

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

Søn. 26.06. kl. 10.30

Gudstjeneste v. Casper Rojahn

Egen Kirke

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